آموزش رباتیک

ربات ها در واقع روش های جذابی از کارهای دستی هستند که برای آموزش مفاهیم کاربردی مانند
ریاضیات و علوم مورد استفاده قرار می گیرند  .آموزش رباتیک به کودکان به عنوان یک سرگرمی در حال حاضر
و به عنوان گام بزرگی در مشاغل و کارهای مهندسی در آینده محسوب می شود و آنها را به سمت موفقیت و
پیشرفت در زمینه ریاضیات ،علوم ،برنامه نویسی و مهندسی هدایت می کند
آموزشگاه کامپیوتر کرمانترونیک با ارائه بهترین امکانات آموزشی و با بهره گیری از مربیان و اساتید برتر
استان همزمان با باال بردن توانایی های ایده پردازی و خالقیت علمی و طراحی عملی برای هر گروه سنی ،دوره
های آموزش رباتیک را برگزار می کند

اساتید مطرح رباتیک در کرمانترونیک
دارنده اولین کارت مدیریت رباتیک در کرمان
دارنده کارت مربیگری و تعمیرات رباتیک
برگزارکننده مسابقات استانی
برگزارکننده کالسهای آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
همکاری با گروه صنایع رباتیک آراد در برگزاری دوره های متفاوت در مدارس مطرح استان
برگزارکننده آموزش پایه ای رباتیک در مهد کودک ها و مدارس از پیش دبستان تا متوسطه

اهداف آموزشی و تربیتی آموزش رباتیک در کرمانترونیک
رباتیک جایگزینی مناسب و جذاب برای بازی های رایانه ای
راهی ساده برای تحقق بخشیدن به ایده ها و نوآوری های کودکان و نوجوانان
افزایش مهارت در حل مسائل
تقویت مهارت های حرکتی و ارتباط حواس چندگانه در رسیدن به یک هدف
افزایش قدرت اندیشه ،تفکر و خالقیت

افزایش دقت ،تمرکز و یادگیری فرهنگ کار گروهی
آشنایی با لوازم برقی و قطعات الکترونیکی

مزایای برنامه آموزشی کرمانترونیک
استعداد یابی فرزندان شما به صورت رایگان
امکان خرید پک آموزشی از نمایندگی با قیمت مناسب
امکان خرید پک آموزشی توسط آموزشگاه با پشتیبانی از قطعلت
آموزش دوره های آموزشی به صورت ترمیک
آشنایی با مسابقات رباتیک و امکان رقابت ربات های آموزشی در سطح استان
تهیه پک جایزه برای کارآموزان خالق و مبتکر



کالسها بصورت گروهی و خصوصی در مکان آموزشگاه و یا در مراکز آموزشی
و فرهنگی  ،مهد کودکها و مدارس قابل اجراء می باشند.


