Predstavte si svet, kde sa budú ľudia vzdelávať počas hrania počítačových hier. To je
presne to, čo vyvinul tím štyroch študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tím Caffeine2Code z STU vycestoval do Soulu (Južná Kórea), aby sa zúčastnil najväčšej
svetovej technologickej súťaže pre študentov - The Imagine Cup - a dostal možnosť stať sa
svetovým šampiónom v oblasti študentského softvérového dizajnu, vyhrať peňažnú odmenu a
získať pomoc pri uvedení svojho nápadu do reálneho sveta obchodu.
Súťaž Imagine Cup vstupuje už do svojho piateho ročníka a je výzvou pre študentov z celého
sveta, aby si predstavili lepší svet poháňaný technológiou a talentom. Tohtoročná súťaž
vyzvala nádejných softvérových vývojárov z radov študentov takto: „Predstavte si svet, kde
technológia umožní lepšie vzdelávanie pre všetkých.“ Súťaže zúčastnilo viac ako 100 tisíc
študentov zo 100 krajín.
„Každý potrebuje vo svojom živote motiváciu. Vo sfére vzdelávania to nie je inak. Vyvinuli
sme preto systém s názvom S.M.I.L.E. (Smart Multipurpose Interactive Learning
Environment), ktorý spája výhody dvoch svetov - interaktívnych študijných materiálov a
populárnych počítačových hier. Systém umožňuje učiteľom jednoducho, bez akýchkoľvek
znalostí programovania vytvárať 3D interaktívne a zábavné edukatívne hry pre viacero
hráčov/študentov. S.M.I.L.E. podporuje aj hendikepovaných študentov a umožňuje im
vzdelávať sa spolu s ostatnými spolužiakmi. Hry môžu byť vďaka S.M.I.L.E. "našité" na každú
vekovú skupinu - deti, tínedžerov, dokonca aj seniorov,“ povedal o svojom projekte tím
študentov Caffeine2Code z STU (v zložení Peter Jurnečka, Rudolf Kajan, Marko Divéky a
Ľuboš Omelina).
Študenti budú súťažiť v deviatich kategóriách - od softvérového dizajnu a krátkeho filmu až po
výzvy zahŕňajúce algoritmy a programovanie. Práce študentov pomôžu pri vývoji cenných
riešení z reálneho sveta, ktoré sa budú zameriavať na naliehavé globálne problémy v oblasti
vzdelávania.
„Neuveriteľný úspech prestavuje už len samotná skutočnosť, že sme sa z celkového počtu 100
tisíc dostali medzi 344 vybraných,“ povedal Róbert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft
Slovakia. „Po oboznámení sa s technológiou, ktorú vyvinul Caffeine2Code, verím, že sa im
bude dariť veľmi dobre. My všetci v slovenskej pobočke Microsoftu sa tešíme na správy o
zážitkoch nášho tímu po ich návrate zo Soulu.“
Celosvetové finále súťaže Imagine Cup sa uskutoční v dňoch 5. až 10. augusta v Soule, Južnej
Kórei Študenti budú súťažiť v nasledovných deviatich kategóriách: Embedded Development,
Web Development, Project Hoshimi Programming Battle, IT Challenge, Algorithm,
Photography, Short Film, Interface Designer a v hlavnej kategórii Software Design. Projekty
študentov majú za cieľ priniesť cenné riešenia z reálneho sveta, pričom dávajú tímom
príležitosť súťažiť o peňažné ceny v celkovej hodnote prevyšujúcej 170 tisíc USD.
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