EDUCAȚIA FORMATORILOR ADULȚI

Cui se adresează programul de formare?
- Educatorii pentru adulți, care, participând la acesta, vor avea ocazia să își actualizeze
cunoștințele cu privire la evoluțiile și practicile actuale ale educației pentru adulți
- Directorii centrelor de învățare continuă
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1. Introducere în program
2. Teoriile învățării adulților
3. Contextul educației adulților (caracteristicile cursanților adulți, condițiile pentru o învățare
eficientă, principiile învățării adulților)
4. Mediul (întâlnire inaugurală, configurarea spațiului educațional, utilizarea instrumentelor de
supraveghere)
5. Rolul formatorului / dezvoltarea abilităților sociale
6. Dinamica echipei
7. Grupuri vulnerabile din punct de vedere social
8. Metodologia și evaluarea proiectării modulului
9. Tehnici educaționale (I)
10. Planificarea micro-predării de către toți cursanții
12. Prezentarea și evaluarea micro-învățăturilor
Caracteristicile programului la distanță
- Prezentarea în detaliu a tuturor tehnicilor educaționale și a particularităților acestora (prin
video)
- Prezentare de tutoriale reale de 20 de minute (video)

Proiectarea și organizarea de programe educaționale
Coordonarea și evaluarea activității educaționale în structurile de educație a adulților
Cui se adresează programul de formare?
-în formatori sau formatori candidați în structurile de formare continuă și învățare continuă.
-în educatori, consultanți în proiectarea programelor educaționale
-Directorii de afaceri (și directorii candidați) (manageri, șefi de departamente, șefi de
departamente de dezvoltare a resurselor umane),
- Profesori și cadre didactice
- Directorii organizațiilor publice și angajații care sunt interesați de modul de funcționare și
dezvoltare a organizației lor,
- Studenți ai școlilor pedagogice / didactice și științe sociale
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Introducere în educația adulților
2: Principii pedagogice și teorii de învățare în educația adulților
3: Echipa și dinamica acesteia în educația adulților
4: Programe de educație a adulților - recunoaștere și certificare în educația adulților
5: Tehnici și metode educaționale în educația adulților Unitate
6: Importanța planificării și evaluării în programele de educație a adulților Unitate
7: Organizarea și proiectarea programului de formare (investigarea nevoilor educaționale,
formularea scopului și a obiectivelor, proiectarea conținutului și planificarea predării) Unitate
8: Metoda proiectelor de cercetare în educația adulților
9: Microteaching ca metodă de educație a adulților
10: Evaluarea proiectului educațional în educația adulților
11: Evaluarea stagiarului
12: Evaluarea materialului educațional
13: Evaluarea programelor educaționale

14: Conducerea educațională și rolul directorilor în evaluarea proiectului educațional
15: Eficiență-eficiență
16: Evaluarea și gestionarea calității totale a unităților școlare
17: Educație deschisă și la distanță

Administrarea unităților de învățământ
Cui se adresează programul de formare?
• Seminarul se adresează profesorilor,
• Conducătorilor de educație și aspiră să își actualizeze cunoștințele în materie de
administrație și conducere educațională.
• Studenților universitari și postuniversitari ai specialităților respective.
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1. Concepte introductive în administrație și educație
2. Conducere și școală modernă
3. Managementul resurselor umane
4. Inovație și noi tehnologii în educație
5. Managementul educației interculturale
6. Organizarea și managementul financiar al unităților de învățământ
7. Cultura organizațională și climatul școlar
8. Educație - cadru legislativ
9. Gestionarea conflictelor în educație
10. Psihologia educației și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
11. Uniunea Europeană, educație și programe europene
12. Evaluarea calității în educație

Educație interculturală
Educația interculturală este o abordare a predării și învățării, bazată pe valori democratice.
Este un domeniu de studiu și o știință emergentă, al cărei scop principal este de a crea
oportunități educaționale egale pentru elevii din diferite grupuri rasiale, etnice, sociale și
culturale.
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrul cadrelor de învățământ=
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1. Introducere în conceptele de educație interculturală
2. Multiculturalismul și drepturile omului
3. Educația interculturală în Europa - exemple
4. Model de gestionare a diversității în educație
5. Rolul profesorului în managementul intercultural al alterității
6. Practici de management intercultural ale diversității în procesul educațional
7. Contribuția literaturii la gestionarea interculturală a alterității
8. Violența școlară și multiculturalismul
9. Interculturalitate - multiculturalism și gestionarea conflictelor
10. Educație interculturală și bilingvism
11. Stereotipuri și prejudecăți

PSIHOLOGIA ȘCOLARĂ
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1. Introducere în psihologia școlară
2. Principiile unui psiholog
3. Psihologie de consiliere
4. Managementul clasei școlare
5. Dizabilități de învățare
6. Probleme de comportament
7. Violența școlară și diferențele interrasiale
8. Colaborarea factorilor
9. Stare emoțională și consiliere

Educația religioasă: abordări moderne de predare și învățare
Scopul programului este ca cursanții să dobândească cunoștințe sistematice despre direcțiile
moderne și posibilitățile educaționale ale educației religioase.
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele de învățământ
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului=
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Educația creștină în secolul XXI: provocări și perspective
2: Dimensiunea europeană a studiilor religioase
3: Cursul de studii religioase în țările europene
4. Educația ca dezvoltare a abilității critice cu ajutorul unei orientări pe orizont
5: Educație și destinație umană - Teoria pedagogică a lecției Wolfhart Pannenberg Dimensiunea interculturală a educației religioase - Refugiați și imigranți în școala greacă și
așteptările lor pedagogice
6. Modelul de educație a studenților străini în Europa
7: Muncă în echipă, Experiențialitate, Educație interculturală și Educație religioasă școlară
8. Introducere în epistemologia istoriei și a historiografiei
9: Definiția, utilitatea și beneficiile predării problemelor conflictuale / controversate Principiile
tradiției creștine grecești în educație
10. Eclesiologia centrată pe Hristos și tradiția patriarhală
11: Tradiția Muntelui Athos și semnificația sa didactică revigorantă
12. Contextul religios al educației interculturale
13: Perspectiva religioasă: condiții și parametri ai abordării diferitelor religioase
14. Panorama islamică: istorie, teologie, sharia, instituții, societate Islam și epoca noastră:
Unitatea didactică Europa și Grecia
15: Alte religii și mișcări religioase din New Age
16. Aplicații indicative în cursul de studii religioase

EDUCAȚIE DIGITALĂ
Scopul programului este familiarizarea cu cunoștințele și abilitățile aplicate necesare în
domeniul învățării și predării digitale în educația formală și non-formală.
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului=
350 euro
Conținutul seminarului
1. Educația pentru era digitală, standarde internaționale și orientări pentru educația pentru era
digitală
2. Descrierea și analiza introductivă a celei de-a 4-a revoluții industriale
3. Științele educației în mediile de predare și învățare la distanță Curs: Producția și distribuția
de conținut educațional electronic
4. Proiectarea prezentărilor educaționale sub formă de diapozitive. Proiectarea prezentărilor
educaționale cu instrumente de producție grafică Didactică, proiectarea, dezvoltarea și
utilizarea videoclipurilor educaționale, Gamificarea, proiectarea didactică a site-urilor
educaționale
5. Planificarea educației la distanță și organizarea învățării la distanță.
6. Tehnologii moderne pentru educație digitală
7. Tehnologii de realitate augmentată în educație Lecția: Utilizarea realității augmentate în
educație
8. Învățarea descoperirii, modelarea obiectelor
9. Abilități educaționale aplicate

Științe ale educației în medii de predare și învățare la distanță

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Prezentare generală a conceptelor de bază și a pozițiilor pedagogice în învățarea
electronică și învățarea la distanță
2: Inovații pedagogice și principii metodologice în educația deschisă și la distanță
3: Instructori / cursanți și multiplicitate a experiențelor de învățare și metode de colaborare în
echipă
4: Acces deschis și excludere socială - Acces pentru toți
5. Planificarea și organizarea învățării la distanță. Exemple și studii de caz.
6. Organizarea, distribuirea și susținerea conținutului educațional - Metode de evaluare și
autoevaluare a cursanților
7. Învățarea modernă la distanță folosind instrumentele de e-learning / teleconferință
8. Organizarea clasei digitale pentru a sprijini predarea vieții
9. Producția și distribuția de conținut educațional electronic

Învățământ la distanță

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Proiectarea prezentărilor educaționale sub formă de diapozitive
2: Proiectarea prezentărilor educaționale cu instrumente de producție grafică
3: Proiectare, dezvoltare și utilizare a videoclipurilor educaționale
4: Gamificare
5: Proiectarea site-urilor educaționale

Tehnologii moderne pentru educație digitală
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Conținutul seminarului
1: Tehnologii de realitate augmentată în educație
2: Tehnologii de realitate virtuală în educație
3: Tehnologii de inteligență artificială în educație
4: Jocuri educaționale, simulare
5: Servicii digitale în educație: biblioteci și arhive digitale
6: Servicii de educație digitală: hărți digitale, muzee digitale
7: Tehnologie digitală în clasă
8: Rețelele sociale în educație

Abilități educaționale aplicate
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Conținutul seminarului
1: Colectarea și analiza datelor pentru planificarea strategică a educației digitale
2: Planificarea strategică și organizarea educației digitale
3: Metodologia cercetării, proiectarea și redactarea lucrărilor științifice
4: Proiectarea predării și materialul de construcție

Educație interculturală
Educație interculturală: abordări teoretice și reflecții
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduit
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Delimitare conceptuală
2: De la statul național la societățile multiculturale
3: Modele de management educațional al diversității
4: Principiile de bază ale educației interculturale
5: Comunicare interculturală

Probleme de politică educațională Didactică

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Competență interculturală și profesor competent intercultural
2: Educație interculturală, programe și manuale
3: Realitatea interculturală în Europa și Grecia
4: Grupuri etnice-minoritare în Europa și educație
5: Bilingvism și educație

Stereotipuri Prejudecată și rasism

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane

Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Dimensiunea socială a identității Această secțiune examinează problema identității ca
construct istoric și social și studiază individul ca subiect social. În special, sunt prezentate și
analizate identitățile colective (identitate socială, identitate națională), modul în care sunt
formate și dinamica pe care o dezvoltă.
2: Stereotipuri, definiții, funcții și mecanisme de construcție Această secțiune include studiul
conceptului de stereotip, prezentarea diferitelor abordări teoretice ale interpretării sale,
precum și descrierea mecanismelor gândirii stereotipice. În plus, se examinează rolul
stereotipurilor în cazurile de comunicare interculturală.
3: Prejudecată. Definiții, funcții și mecanisme de construcție Scopul principal al unității este
clarificarea conceptuală a prejudecăților, relația sa cu stereotipul, precum și rolul său în
întâlnirile interculturale.
4: Rasismul ca fenomen social Această secțiune examinează rasismul ca fenomen social,
precum și evoluția sa istorică de la forma sa clasică / biologică la neo-rasismul „științific”
modern.
5: Rasism, xenofobie și educație Această secțiune examinează problema rasismului și
xenofobiei în educație, atât la nivelul macro al sistemului educațional, cât și la nivelul micro al
clasei. Aceasta explorează prezența instituțională a rasismului educațional în legislația
educațională, curriculum-ul și manualele școlare, precum și prezența sa informală zilnică
legată de comportamentele individuale rasiste și xenofobe.

Fenomenul refugiaților.
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Definițiile de bază Scopul principal al unității este clarificarea conceptuală a unor termeni
precum imigranți și refugiați, acordarea azilului, ospitalității, cetățeniei, integrării, în timp ce
este analizat și conceptul de 11 migrație și deportare ilegală. În plus, sunt evidențiate
aspectele de bază ale gândirii moderne legate de aceste concepte.
2: Fluxurile de refugiați către Europa Această secțiune examinează fenomenul refugiaților în
dimensiunea sa internațională și europeană. Sunt prezentate exemple de fluxuri migratorii și
de refugiați și sunt investigate cauzele și consecințele acestora pentru țările gazdă.
3: Politica europeană de azil și imigrare Obiectivul principal al acestei secțiuni este de a
studia politica Uniunii Europene față de solicitanții de azil și distincția făcută între refugiați și
migranții economici. Sunt prezentate, de asemenea, planul de acțiune al Comisiei Europene
și eficacitatea acestuia în abordarea fenomenului refugiaților.
4: Integrarea politică, socială și culturală a refugiaților Această secțiune examinează procesul
prin care imigranții și refugiații sunt acceptați în societate. Integrarea este legată de
consolidarea relațiilor diferitelor grupuri în cadrul unui sistem social existent și al instituțiilor
sale cheie. Sunt studiate complexitatea acestui proces și influența factorilor care se referă fie
la imigranți / refugiați (atât individual, cât și ca grup), fie la societatea țării gazdă și atitudinea
acesteia față de refugiați. În acest spirit, politicile de integrare sunt studiate pentru a evita
ghetozarea, marginalizarea, înstrăinarea de educație, precum și fenomenele de excluziune
socială.
5: Școală, profesori și studenți refugiați Această secțiune examinează problema integrării
copiilor refugiați în sistemul educațional. Aceasta este formularea unui plan cuprinzător pentru
călătoria educațională a refugiaților și migranților în țara gazdă, în conformitate cu convențiile
internaționale privind educația copiilor și standardele umanitare și educaționale acceptate la
nivel internațional. În special, sunt studiate modalități de a dezvolta abilitățile de alfabetizare
ale copiilor refugiați în limba greacă, necesare pentru supraviețuirea lină în zona de
ospitalitate sau, în general, adaptarea lor lină la comunitatea în care trăiesc.

Viața în clasă
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Clima de clasă Scopul acestei unități este de a delimita conceptul de climat de clasă,
precum și clarificarea conceptuală a unor termeni similari, cum ar fi cultura școlară, folosiți în
mod interschimbabil sau identic.
2: Factori care modelează climatul școlar. Această unitate examinează factorii care
modelează contextul comunicării și interacțiunii în clasă.
3: Relația profesor-elev. Scopul modulului este de a examina relația profesor-elev și efectele
acestora asupra învățării și socializării acestuia din urmă.
4: Relațiile dintre elevi, descrie efectele relațiilor interpersonale puternice sau slabe asupra
personalității și performanței școlare a elevului. Un ajutor în întregul proces este profesorul,
care poate în diferite moduri care fac obiectul acestei unități să contribuie la îmbunătățirea
relațiilor interdisciplinare începând de la aplicarea metodelor de predare colaborativă.
5: Necesitatea implicării / participării părinților la modelarea unui climat școlar adecvat
enumeră diferite modalități de implicare a părinților în viața școlară, precum și beneficiile pe
care le aduce tuturor părților interesate într-o abordare holistică și o abordare sistemică și
examinează acei factori care complică comunicare semnificativă și reciprocă între școală și
familie, în timp ce se propun soluții pentru depășirea acestor obstacole.

Metode moderne de predare
Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Planificarea și predarea centrate pe elev, prezentarea scopurilor și obiectivelor generale și
specifice ale educației și factorii care influențează formarea lor sunt analizate, sunt examinate
formele de predare, acestea fiind clasificate pe baza modului de comunicare care predomină
în clasă (centrată pe profesor, centrată pe student și comunicare) și se pune un accent
special pe avantajele planificării și predării centrate pe elev.
2: Predare diferențiată. Cursanților li se va introduce principiile și condițiile pentru
implementarea cu succes a predării diferențiate, precum și modalitățile prin care se
diferențiază planurile de învățământ.
3: Metode de predare colaborativă (de exemplu, metodă de proiect, predare interdisciplinară)
Obiectul principal al acestei unități didactice este prezentarea și studiul metodelor de predare
colaborativă, cu scopul final al implementării lor cu succes în clasă.
4: Metode de predare experiențiale și active, are ca scop principal introducerea cursanților în
metode de predare moderne și inovatoare (de exemplu, studiu de caz, jocuri de rol,
rezolvarea problemelor, dramatizare, 15 scenarii) care provoacă și mențin atenția
nediminuată și interesul elevilor și să conducă la rezultate mai bune ale învățării.
5: Cultivarea gândirii critice și creative a elevilor Prin urmare, axa centrală a acestei unități
didactice se învârte în jurul conceptului, caracteristicilor și importanței cultivării gândirii critice
și creative a elevilor.

\

Abordare didactică a interculturalismului

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Clasa multiculturală și dinamica acesteia. Relațiile interpersonale și interacțiunea socială.
Se examinează mecanismul de formare a identității sociale și problemele stereotipurilor și
prejudecăților care apar. Este explorat, de asemenea, rolul diferiților factori, precum cultura
școlară și climatul școlar general, în stabilirea unei rețele de relații bazate pe respect reciproc
și stereotipuri atenuante.
2: Strategii pentru dezvoltarea unei abordări educaționale anti-rasiste. Scopul principal al
secțiunii este de a analiza principiile unei abordări educaționale anti-rasiste care are ca
principal obiectiv eliminarea discriminării și excluziunii.
3: Abordări experiențiale. Utilizarea principiilor învățării experiențiale în educația interculturală
Scopul principal al unității este prezentarea principiilor de bază ale învățării experiențiale și
aplicarea lor în cazul educației interculturale.
4: Diferențierea predării în sala de clasă multiculturală. Secțiunea tratează probleme de
diferențiere a predării și învățării, a prezentat principiile de bază ale curriculumului diferențiat
și importanța aplicării acestuia pentru a aborda diversitatea și complexitatea care
caracterizează clasa multiculturală de astăzi.
5: Bune practici de integrare și învățare În această secțiune sunt prezentate și analizate
exemple de aplicare a abordărilor didactice bazate pe principiile didacticii interculturale.

Educație interculturală și obiecte cognitive

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Educație și literatură interculturală. Se cercetează caracteristicile de bază ale literaturii
pentru copii interculturale și se examinează posibilitățile de utilizare didactică a acesteia
pentru realizarea obiectivelor educației interculturale: dezvoltarea unei atitudini critice față de
alte culturi, dar și în cultura familiară, abilitarea studenților minoritari, cultura spre identități
diferite și tradiții culturale diverse.
2: Educație interculturală și matematică. Această secțiune examinează relația dintre educația
interculturală și materia de matematică.
3: Educație și religie interculturală, sunt examinate condițiile și caracteristicile de bază ale
predării religiei într-o școală modernă cu o compoziție multiculturală a populației studențești și
se formulează propuneri de educație religioasă, care pleacă de la o viziune critică a
fenomenului multiculturalismului.
4: Cetățenie și educație interculturală, examinează preocupările care se dezvoltă în sistemele
educaționale pentru a cultiva un cetățean conștient, conștient și activ în problemele globale,
care, totuși, înțelege și acceptă diversitatea națională și culturală găsită în domeniul social. .
5: Educația interculturală și lecția de istorie Această secțiune examinează aplicarea
principiilor educației interculturale în predarea istoriei pentru a promova interculturalismul în
clasele multiculturale moderne.

DEZVOLTARE WEB. Introducere în HTML5

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Introducere în HTML5: Structură și caracteristici Scopul acestei secțiuni este ca cursanții
să cunoască și să învețe utilitatea și structura limbajului de programare pentru paginile web
HTML5, precum și logica pe care este construit HTML5 (etichete HTML).
2: Introducerea și formatarea textului Scopul acestei unități este ca cursanții să învețe să
scrie și să formateze text în cod HTML5. Mai detaliat, vor învăța să folosească etichete pentru
paragrafe, să scrie text în ele și să-l formateze.
3: Inserarea și formatarea unei imagini Scopul acestei secțiuni este de a învăța cursanții să
insereze imagini în pagina web pe care o creează. Mai detaliat, cursanții vor învăța să
plaseze imaginea într-un anumit loc al site-ului și să-și schimbe dimensiunea.
4: Formatarea paginilor web cu CSS3 Scopul acestei secțiuni este ca cursanții să învețe
despre structura și capacitățile formatării CSS3. CSS3 poate formata fundalul unei pagini
web, fonturile și culorile textului paginii, precum și modul de imprimare a unei pagini web.
5: Exerciții - Exemple pentru HTML5 Scopul acestei secțiuni este de a aplica tot ceea ce am
învățat în secțiunile anterioare. Exemplele care vor fi studiate sunt din două categorii

DEZVOLTARE WEB. Limbaj script Java

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Structura JavaScript Scopul acestui curs este ca cursanții să învețe structura, sintaxa,
operatorii și utilitatea JavaScript. De asemenea, vor afla despre funcționalitatea JavaScript
JQuery Library și funcționalitatea DOM. 9
2: Comenzi de bază JavaScript Scopul acestui curs este de a învăța comenzile de bază
JavaScript. Elevii vor învăța să definească și să apeleze funcții, precum și să creeze și să
încorporeze scripturi pe pagini web.
3: Practic Scopul unității de predare este ca cursanții să practice prin prezentarea și
analizarea exemplelor detaliate și utile pe care le vor putea încorpora pe site-urile web pe
care le vor crea în viitor.

CREAREA SITURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE Tehnica AJAX

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Introducere și mod de funcționare în AJAX Scopul acestei secțiuni este ca cursanții să
înțeleagă importanța și aplicarea tehnicilor Ajax în crearea unui site web. De asemenea, vor
învăța cum să creeze un obiect XMLHTTPRequest, cum să discute cu serverul și cum să
folosească foarte bine funcția de apel invers.
2: Recuperarea datelor și cum să creați o aplicație AJAX Scopul acestei secțiuni este de a
învăța cursanții cum să construiască o aplicație Ajax și cum returnează datele acea aplicație.
De asemenea, vom studia multe exemple de tehnică Ajax folosind și combinând toate
limbajele de programare pe care le-am învățat.

CREAREA SITURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE
Introducere în limbajul de programare Python

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Introducere în Python și noțiunile de bază Scopul acestui modul este de a introduce
cursanților limbajul de programare Python și mediul de scriptare și dezvoltare a aplicațiilor.
2: Principii de bază - Șiruri - Liste - Plurale Scopul modulului este familiarizarea cursanților cu
principiile de bază ale codificării programelor Python, utilizarea șirurilor, listelor și pluralelor.
3: Dicționare - Controlul fluxului Scopul modulului este familiarizarea cursanților cu principiile
de bază și utilizarea dicționarelor și structurilor de control al fluxului
4: Funcții - Module Scopul modulului este de a familiariza cursanții cu principiile de bază și
utilizarea funcțiilor și modulelor Python. De asemenea, familiarizarea lor cu scrierea de
programe și scripturi simple la aceste subiecte.
5: Programe - Fișiere - Excepții Scopul acestui modul este de a familiariza cursanții cu
principiile de bază pentru crearea de programe în Python, precum și cu utilizarea fișierelor și
excepțiilor.

CREAREA SITEURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE
jQuery și JavaScript pentru integrarea efectelor vizuale, animației, jocurilor și
diagramelor în paginile web

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: jQuery Scopul acestei secțiuni este de a prezenta în detaliu caracteristicile jQuery și de a
permite cursanților să integreze aceste caracteristici în site-urile pe care le creează.
2: animație JavaScript și analiză de date Scopul acestei unități este de a învăța cursanții să
creeze animație și diagrame interactive cu ajutorul JavaScript. Cursanții vor învăța, de
asemenea, să adauge efecte vizuale și interacțiuni pe paginile lor JavaScript

\

CREAREA SITURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE
Design grafic cu Adobe Photoshop și InDesign

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Mediul de operare al Adobe Photoshop Scopul unității didactice este prima cunoștință a
cursanților cu cel mai faimos program de procesare digitală a imaginilor și fotografiilor, Adobe
Photoshop.
2: Editarea de bază a imaginilor, retușarea și corectarea imaginii în Photoshop Scopul
cursului este familiarizarea cursanților cu instrumentele de bază ale Photoshop. Această
secțiune prezintă straturile, care sunt una dintre cele mai de bază și caracteristici distinctive
ale Photoshop.
3: Teoria culorilor și aplicația în mediul Photoshop Scopul cursului este de a familiariza
cursanții cu instrumentele de culoare și capabilitățile Photoshop pentru personalizarea
culorilor în imagini și fotografii.
4: Proiectarea paginilor web utilizând Photoshop Utilizarea Photoshop pentru a crea și edita
imagini și imagini web este foarte obișnuită, deoarece este cea mai cunoscută aplicație
comercială cu cele mai multe posibilități de editare digitală a imaginilor.
5: Mediul de operare Adobe InDesign Scopul cursului este de a introduce cursanților Adobe
InDesign, un puternic instrument profesional de paginare și design grafic care vă permite să
creați mai multe tipuri de documente. Această secțiune introductivă introduce caracteristicile
de bază și caracteristicile cheie ale InDesign.
6: Utilizarea textelor, stilurilor, graficelor și efectelor în InDesign Scopul cursului este ca
cursanții să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a proiecta și crea coperte
de cărți, cărți de vizită, broșuri, documente pe mai multe pagini și publicații complexe.
7: Pregătirea pentru imprimare și export în InDesign Scopul acestui curs este de a familiariza
cursanții cu diferitele metode de stocare și export a documentelor InDesign pentru imprimare,
stocare și vizualizare pe diferite dispozitive și publicarea lor pe Internet.

CREAREA SITURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE
Design web receptiv cu Bootstrap și Dreamweaver

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
70 de ore
Costul seminarului
700 euro
Conținutul seminarului
1: Mediul de operare Bootstrap Scopul modulului este prima cunoștință a cursanților cu
Bootstrap, pentru dezvoltarea rapidă a site-urilor web. Twitter Bootstrap este unul dintre cele
mai populare instrumente în dezvoltarea site-urilor web și a aplicațiilor web și unul dintre cele
mai populare proiecte de pe GitHub.
2: Proiectarea site-ului web și afișarea datelor în Bootstrap Scopul acestei secțiuni este de a
învăța sistemul Bootstrap Grid și Bootstrap Containers cu care puteți adopta un design
receptiv în proiectarea site-ului dvs. web.
3: Formulare și interacțiunea utilizatorului în Bootstrap Scopul acestei secțiuni este de a
descrie câteva dintre elementele de bază ale Bootstrap care oferă interacțiunea utilizatorului
final, cum ar fi formularele și sistemul de navigare.
4: Mediul de operare DreamWeaver Scopul acestui modul este de a familiariza cursanții cu
interfața de utilizare Adobe Dreamweaver.
5: Crearea și gestionarea elementelor de conținut în DreamWeaver Scopul acestui modul
este de a familiariza cursanții cu crearea și gestionarea elementelor de conținut atât în
vizualizarea Proiectare, cât și în vizualizarea Cod din interfața Adobe Dreamweaver.
6: Aspectul și apariția unui site web în DreamWeaver Scopul cursului este de a familiariza
cursanții cu instrumentele și capabilitățile oferite de Adobe Dreamweaver pentru a construi un
site web rapid și eficient.
7: Lucrul cu formulare, multimedia și șabloane în Dreamweaver Scopul acestui modul este de
a familiariza cursanții cu instrumentele și capabilitățile oferite de Adobe Dreamweaver pentru
adăugarea și editarea elementelor interactive și multimedia documentelor web.
8: Publicarea pe internet Scopul acestui curs este de a defini un server web la distanță și de a
familiariza cursanții cu panoul Fișiere Dreamweaver, astfel încât să poată publica site-ul local
pe un server web online.

CREAREA SITURILOR WEB PENTRU EDUCAȚIE
Crearea de site-uri web dinamice folosind CMS Joomla!

Cui se adresează programul de formare?
• Educatorilor, elevilor, studenților și elevilor
• În cadrele didactice
• Profesioniștilor din domeniul managementului resurselor umane
Mod de conduită
Oferit în direct și de la distanță
Durata seminarului
35 de ore
Costul seminarului
350 euro
Conținutul seminarului
1: Mediul de operare Joomla! Scopul acestui curs este de a prezenta mediul de operare al
platformei Joomla! 3.3 La sfârșitul secțiunii, cursanții vor cunoaște Joomla! pentru a începe
configurarea parametrilor de bază ai site-ului web.
2: Organizați, gestionați și editați conținut în CMS Joomla! Scopul acestei secțiuni este de a
introduce mediul de gestionare a conținutului, cum ar fi crearea și gestionarea Managerului
de articole și a Managerului de categorii
3: Instalarea și gestionarea aplicațiilor și extensiilor în CMS Joomla Scopul acestei secțiuni
este de a prezenta componentele, extensiile și modulele Joomla !.
4: Instalați și gestionați șabloane în CMS Joomla !. Scopul acestei secțiuni este de a prezenta
elementele de bază care alcătuiesc un Joomla! și explicați cum puteți personaliza un șablon.
5: Implementarea CMS Joomla! în afaceri Scopul secțiunii este aplicarea practică a Joomla!
pentru a crea un site web de afaceri. Joomla!, Ca software gratuit și open source pentru
crearea de pagini web, este util în special datorită numărului mare de extensii, aplicații și
șabloane pe care le are.
6: Crearea unui site web dinamic folosind CMS Joomla! Scopul acestei secțiuni este aplicarea
practică a Joomla! pentru a crea un site web pentru o organizație non-profit. Aplicația Joomla!
pentru grupuri, asociații, fundații, organizații non-profit și organizații neguvernamentale este
deosebit de util, pe de o parte, datorită licenței gratuite a software-ului și, pe de altă parte,
deoarece oferă un mediu de cooperare a membrilor organizației.

