16 yaş altı nesil için online eğitim platformu

Eendeı Bilişim Gaıaiı ile iiğıeniyoı
Geleceğin bilişimcilerini yetiştirmeyi amaçlayan inova Akademi, Bilişim Garaj Akademisl
ile 5-16 yaş arasl çocUk Ve qençlere kodiama, üç boyutlu tasarlm, akllll cihaz tasanml, web
tasanml Ve gjrişimci]ik alanlannda online eğilim Veriyol.

@
@
@

o

GA7]

TEKNOPARl(
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eğilim plaI1olmlanndan birisi haline
9eldi, Gazi TeknopaIkln sağladlğ|

8ilişin,
online EOıt

uygun oalamln da desteğiyle,
hizmete gjrdiği günden bu yana
her sene oğrencisaylslnü4 5 kal
arllüarak büyuyen Bilişim Garaii,
lüm dü]nyada hlzla değişen okul
öğ16nme, eğitim, bilgi, becer
o çme,değeliendirrne kavaam]arlnın

yeniden lanrmlanmaslna yönelik
Ar Ge çallşmaiaülna yüksek bUIçe,
enerji Ve zaman aylrüyor
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Eğilim bilimleri, eğitim teknolojilel],
Balişim Gaİajl
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mekaılonik mühendüs ]ği, rnalemat k
len b ]im leli alanlaıında uzman
ekbiyle, ]6 yaş allü neslin kram§al

değll, disiplinler arasl ü]ygulamall
bil€i ve bece.i kaanması hede'ıni
güden Bil]şim GarajAkademisi, Ar
Ge iaaliyellerinden elde elliği know
how ] ürünleşıirerek öğ.encileıin ve
oğretmenlelin hizmetine sunuyoI
lJluslaraIasl ğğit m kUrumlannln

amaçlan]yor

upload ıoplümüna g6çiş
lnola Akademı İlrmasl kuruculaal
Doç. Dr, selçuk ozdemir ve ze(in
Topa , "Yapmak isıediğimi2,
bilişimin ne olduğunu ve ne
0lmamasl oerekliğini etkin kişi Ve
kurum]afa anlalmak,

çocukla.lmra,

üİelmeyi oğrcterek download
loplumUndan upload loplUmuna
0eçilmesine kalkl sağlamak.
Biliyoruz ki buqunümüzü belirleyen
leknolojileİin önemli bir klsml,
ebeveyn]erin, lahat edeb ]mek
için çocuklaınl yonlendirdikieri
garajlardan çlkmlşlif 8]? de Gazi

ve yaılnmcllarln da dikkalini

Teknoparkta, içınde gençlerin

çekerek ilerleyen (2]lşmalarln
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hayalloa ve sosyalyaŞama alllacak
o]an çocuklala ihliyaç duyacaklan
evaensel becerileri ka2andlrmasl

ağlrlıkta olduğu bil
onaml
'.elimellerini
oluşlurduk ve çocülklann

biiişimle killetebilmeleri iQjn

avazlmiz Qlktlğ] kadar baalmaya
baş]adlk" diyorlal

