
Після ситного американського сніданку за нами 

заїжджає шкільний автобус і ми вирушаємо 

на заняття у навчальний кампус Академії IT 

STEP. Перший день ми присвятимо улюбленій 

темі дітей - робототехніці. Під керівництвом 

місцевих експертів діти дізнаються про останні 

тренди, спробують свої сили у створенні 

і програмуванні роботів. Після бранчу 

ми продовжимо наші заняття, діти будуть 

створювати власних роботів і змагатися, 

чий кращий, розумніший, швидший. Вечір 

проведемо як справжні американські школярі: 

нас чекає смачне барбекю на природі та вечір 

голлівудського кіно.

Це буде супер день, ми відвідаємо багато цікавих 
місць. Нас чекають незабутні пригоди і багато 
яскравих фотографій. Почнемо день з найбільш 
відомого місця у Сіетлі - Спейс Нідл, піднімемося на 
159 метрів і зможемо побачити все місто. Відвідаємо 
фонд Білла і Мелінди Гейтс, де зануримося у світ 
технологій. На обід спробуємо найсмачніший 
в Сіетлі рибний суп, рецепт якого тримають у 
таємниці і правильно готують тільки в цьому місті. 
Прогуляємося відомою набережною, відвідаємо 
головний рибний ринок і побачимо захоплююче шоу.

Ну що, ми готові далі підкорювати ІТ-компанії США і 
вирушаємо на екскурсію в компанію Valve, що створила 
серії таких комп’ютерних ігор як Half-Life, Portal, 
Counter-Strike, Day of Defeat і Dota 2. Там ми дізнаємося 
секрети ігрової індустрії і зможемо поставити свої 
запитання розробникам. Після екскурсії ми повертаємося 
до Академії, де будемо розробляти вже свої комп’ютерні 
ігри, створювати сюжет і придумувати героїв.

А ви знаєте, що штаб-квартира Microsoft знаходиться саме 
в Сіетлі? Вона ну дуже супер технологічна. Там можна 
буде все помацати - різні імітатори, конструктори, можна 
навіть пропонувати ідеї світового розвитку і боротьби з 
головними проблемами людства (жарти жартами, але ця 
інформація дійсно збирається в їхню базу даних). Після 
екскурсії час повернутися в Академію. Продовжуємо 
підвищувати нашу майстерність у робототехніці, щоб 
компанії рівня Microsoft у майбутньому полювали за нами.

Сьогодні у нас день відпочинку і адаптації. Вирушимо 
на незвичайну шоу-прогулянку Сіетлом. Екскурсія 
поєднує в собі поїздку на «автобусі» і плавання на цьому 
ж транспорті. Автобус-амфібія - Duck Ride. Можливо, 
водій навіть запропонує нам покерувати човном і 
сфотографуватися за кермом :)

Залишаємо галасливі міста і летимо в технологічне 
серце США - Сіетл, місто, оточене Тихим океаном 
і Каскадними горами. Саме тут знаходяться офіси 
провідних ІТ-компаній світу, а під час прогулянки можна 
легко сфотографуватися з Біллом Гейтсом. У цей день 
ми селимося в затишний будинок, орендований тільки 
для учасників табору, відпочиваємо після перельоту, а 
ввечері нас чекає вечір знайомств і захоплюючих ігор.
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Сьогодні продовжимо дізнаватися секрети 
робототехніки. Закінчимо наші проекти, 
проведемо фінальні робо-змагання, а вечір 
проведемо за захоплюючими іграми і смачною 
вечерею.

Сьогодні вирушимо в зоопарк на зустріч з пінгвінами, 
левами та милими пандами - нас чекає зоопарк Сіетла. 
Далі вирушимо на пікнік в Gas works park - незвичайний 
парк, який нікого не залишить байдужим. Це унікальне 
місце, де раніше був величезний завод, а тепер тут 
панує гарна природа. А ще тут відкривається чудовий 
краєвид на місто. Зробимо багато крутих фотографій 
і помилуємося красивим заходом сонця. Увечері нас 
чекає прощальна вечеря і трохи жалю про те, що табір 
завершився.

Це буде останній день навчання в Академії, ми 
продовжимо курс з 3D-дизайну і 3D-друку. Після 
обіду ми вирушимо на екскурсію в Google. Офіс 
цієї компанії є одним з найбільш технологічних 
у світі, тому ми ніяк не можемо впустити шанс 
відвідати його. Повернувшись додому, нас 
чекатимуть смачні американські бургери і 
приємний вечір за іграми.

Все прекрасне має звичку закінчуватися. Нас чекає 
дорога додому. Ми попрощаємося з нашим будинком, 
зробимо фотографії та поїдемо в аеропорт. Але не 
варто сумувати, адже з Академією IT STEP можна 
здійснити багато різних пригод! Адже можна ще 
відправитися з нами в Грузію чи Європу.

Прокинувшись і поснідавши на свіжому повітрі, ми 
відправимося в Академію IT STEP у Сіетлі. День 
присвятимо нашим комп’ютерним іграм, реалізувавши 
свої ідеї, ми протестуємо проекти один одного. А 
після повернення у наш будинок та смачної вечері, ми 
навчимося публічним виступам і секретам презентацій.

Їдемо в Академію вивчати нову тему - 3D-моделювання
та 3D-друк, створимо власні 3D-моделі і зможемо їх на-
друкувати на справжньому 3D-принтері. А ввечері після 
вечері ми будемо дивитися класний фільм під справжнє 
американське барбекю.
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Сьогодні ми відвідаємо один з найпрестижніших 
університетів світу -University of Washington. 
Це місце, де народжуються інновації і дух 
мотивації вчитися і бути найкращим. Також 
кампус університету неодноразово визнавався 
одним з найкрасивіших і цікавіших у США, і ще 
це можливість відвідати місце зйомок багатьох 
відомих американських фільмів.
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