ДЕНЬ 1
Залишаємо галасливі міста та 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
запросто 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.

ДЕНЬ 2
Сьогодні у нас день відпочинку та адаптації. Вирушимо
на незвичайне шоу-прогулянку по Сіетлу. Екскурсія
поєднує в собі поїздку на «автобусі» та плавання
на цьому ж транспорті. Автобус-амфібія - Duck Ride.
Можливо, водій навіть запропонує нам покерувати
човном і сфотографуватися за кермом :) Після ми
відвідаємо красивий водоспад Snoqualmie Falls.

ДЕНЬ 3
Після ситного американського сніданку за нами
заїжджає шкільний автобус і ми вирушаємо
на заняття в навчальний кампус Академії
ШАГ. Перший день ми присвятимо улюбленій
темі дітей - робототехніці. Під керівництвом
місцевих експертів діти дізнаються про останні
тренди, спробують свої сили в створенні
та програмуванні роботів. Після бранча ми
продовжимо наші заняття, діти будуть створювати
своїх роботів і змагатися, чий кращий, розумніший,
швидший. Вечір проведемо як справжні
американські школярі: нас чекає смачне барбекю
на природі та ігри біля вогнища.

ДЕНЬ 4
Це буде супер день, ми відвідаємо багато цікавих
місць. Нас чекають незабутні пригоди і багато
яскравих фотографій. Почнемо день з самого
відомого місця в Сіетлі - Спейс Нідл, піднімаємося
на 159 метрів і зможемо побачити все місто.
Відвідаємо музей поп-культури (МоРОР),
присвячений історії та дослідженню популярної
музики та наукової фантастики. Він сміливо може
претендувати на звання найбільш екстравагантної
будівлі в Сіетлі.
На обід спробуємо найсмачніший в Сіетлі рибний
суп, рецепт якого тримають в таємниці та правильно
готують тільки в цьому місті. Прогуляємося по
відомій набережній, відвідаємо головний рибний
ринок і побачимо захоплююче шоу.

ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 6

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

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

ДЕНЬ 7
Прокинувшись та поснідавши на свіжому повітрі,
ми вирушаємо в Академію ШАГ. День присвятимо
нашим комп’ютерним іграм, реалізувавши свої ідеї,
ми протестуємо проекти один одного. А після занять
в Академії ми поїдемо купатися на озеро.

ДЕНЬ 8
Сьогодні ми відвідаємо один з найпрестижніших
університетів світу - University of Washington.
Це місце, де народжуються інновації та дух
мотивації вчитися та бути кращим. Також кампус
університету неодноразово визнавався одним
з найкрасивіших та найцікавіших в США та ще це
можливість побувати на місці зйомок багатьох
відомих американських фільмів.

ДЕНЬ 9
Їдемо в Академію вивчати нову тему - 3D-моделювання
та 3D-друк, створимо власні 3D-моделі та зможемо їх
надрукувати на цьому 3D-принтері. А ввечері після вечері
ми будемо дивитися класний фільм під справжнє американське барбекю.

ДЕНЬ 10
Сьогодні продовжимо дізнаватися секрети
робототехніки. Закінчимо наші проекти, проведемо
фінальні робо-змагання, а вечір проведемо за
захоплюючими іграми та смачною вечерею.

ДЕНЬ 11

ДЕНЬ 12

Це буде останній день навчання в Академії,
ми продовжимо курс по 3D дизайну та 3D-друку.
Після обіду ми вирушаємо на екскурсію в Google
та Amazon. Офіси цих компанії є одними з найбільш
технологічних в світі, тому ми ніяк не можемо
прогавити шанс відвідати їх. Завершить наш день
похід в перше в світі Starbucks-кафе, адже Сіетл це батьківщина цієї відомої мережі, а також в офіс
компанії Twitter.
Повернувшись додому, нас чекатимуть смачні
американські бургери та приємний вечір за іграми.

Сьогодні почнемо день з відвідин Seattle Aquarium,
де крім можливості подивитися на симпатягу восьминога та
ділових, сновигаючих туди сюди видр, він дарує унікальну
можливість погладити деяких морських мешканців - від
яскравого планктону до фантастичних медуз.
Далі вирушаємо в Тихоокеанський науковий центр (Pacific
Science Center), побачимо дуже багато експонатів, кожна
дитина знайде щось для себе. Цікаво, що центр
не обмежується технікою та точними науками, а розміщено
також експозицію з динозаврами, та живністю затоки Puget
Sound, та тропічними метеликами. До морських мешканців
теж можна доторкнутися, а динозавра змусити ворушитися.
Увечері нас чекає прощальна вечеря та трохи жалю про те,
що табір завершився.

ДЕНЬ 13
Все гарне має звичку завершуєватись. Нас чекає дорога
додому. Ми попрощаємося з нашим будинком, зробимо
фотографії та поїдемо в аеропорт. Але не варто сумувати,
адже з Академією ШАГ можна зробити багато різних інших
пригод.

