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O platformie
Nauka poprzez rozwiązywanie problemów
Rozwój kreatywnego, a także analitycznego myślenia, ciekawe zadania i projekty.

Platforma LNU jest dostępnym poprzez przeglądarkę
internetową narzędziem do nauki praktycznego podejścia do
programowania.

Kursy na platformie przeznaczone są
dla osób w wieku od 12 do 112 lat.
Automatyczna ocena
wykonywanych zadań
Po uruchomieniu swojego rozwiązania
otrzymasz natychamiastowy feedback z
gratulacjami lub wskazaniem błędów.

Nudzie mówimy
stanowcze NIE

Platforma zawiera stale rosnącą bazę już ponad 1500 zadań
z czterech języków: C++, Pythona, Javy i SQL oraz całą wiedzę
niezbędną do indywidualnej nauki.
Z myślą o placówkach edukacyjnych, LNU
zawiera funkcjonalności związane z administrowaniem grupami. Osobie administratora grupy pozwala m.in. na zarządzanie
dostępami indywidualnych kont uczniów,
śledzenie ich postępów poprzez wgląd w
podstawowe statystyki użytkownika oraz w
szczegółowe dane dotyczace konkretnych
zadań. Konto administratora pozwala na
swobodne poruszanie się po wszystkich kursach i lekcjach, bez konieczości realizowania

zadań. Administrator ma także dostęp do
podpowiedzi i przykładowych poprawnych
rozwiązań wszystkich zadań, dzięki czemu
może być jednym z elementów wsparcia dla
uczniów w swojej szkole. Niezależnie od tego,
każde indywidualne konto premium zapenia
swojemu właścicielowi możliwość uzyskania
pomocy od konsultantów LNU na dowolnym
etapie nauki poprzez kanał kanał komunikacji
na platformie.

Misje i wyzwania wzbogacone o wciągającą
fabułę i atrakcyjną wizualizację efektów
pracy.

Wieloetapowy program
nauki
Każdy kurs to od kilkudziesięciu to kilkuset
zadań o narastającym stopniu trudności,
od podstaw do zaawansowanych technik.

LNU zapewnia wsparcie konsultantów w czasie nauki
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Koszty
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W ramach pakietu szkolnego konta uczniów aktywowane przez nauczyciela otrzymują na czas aktywacji status konta Premium, tzn. dostęp do wszystkich standardowych kursów na platformie oraz
wsparcie konsultantów LNU poprzez kanał komunikacji na platformie.

PAKIETY SZKOLNE, CENY BRUTTO:
1

Pakiet 20 kont Premium dla uczniów + 2 dla nauczycieli

2 499.00 zł

2 249.00 zł

2

Pakiet 10 kont Premium dla uczniów + 2 dla nauczycieli

1 499.00 zł

1 349.00 zł

UWAGA: w związku z sytuacją epiemiologiczną, aby umożliwić efektywną naukę informatyki możliwie największej liczbie uczniów, na czas zamknięcia szkół (nie dłużej jednak niż do 31.08.2020) do
pakietu pierwszego dodajemy bezpłatnie 100 kont Premium, zaś do pakietu drugiego dodajemy
bezpłatnie 50 kont Premium.

ZADANIA Z PYTHONA DLA SZKÓŁ:
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie Liga Niezwykłych Umysłów, poza wynikającym z umowy pakietem kont Premium obejmującym
dostęp do wszystkich standardowych kursów programowania i obsługi baz danych na platformie LNU, otrzymują także nielimitowany dostęp
dla wszystkich swoich uczniów do folderu Zadania z Pythona dla szkół. Folder ten zawiera zestaw zadań z Pythona przygotowany w oparciu
o podstawę programową przedmiotu Informatyka dla szkół podstwowych, w części dotyczącej programowania i wykorzystania komputerów
do rozwiązywania problemów. Z zadań uczniowie i nauczyciele zarówno szkół podstawowych jak i średnich, mogą korzystać w domu oraz w
szkole w czasie lekcji. Dostęp do zadań wymaga posiadania bezpłatnego konta na platformie LNU oraz przyłączenia konta ucznia do konta
szkolnego przez nauczyciela administrującego kontem szkolnym.

warsztaty z programowania dla uczniów

Dodatkowe, opcjonalne
usługi:
usługi płatne, wyceniane indywidualnie

egzaminy certyfikacyjne dla uczniów i nauczycieli,
którzy ukończyli kurs z danego języka na platformie
dyplomy i nagrody dla uczestników projektu
na koniec roku szkolnego
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