Diploma in Web Design & Development
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα Web Design & Development στόχο έχει την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών για την
δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων και εφαρμογών. Oι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν στις βασικές
αρχές του προγραμματισμού, στην HTML, στην ανάλυση, υλοποίηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων και
στα πιο σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που είναι σχετικά με το διαδίκτυο και τη διαδικασία
ανάπτυξης και υλοποίησης σύγχρονων επαγγελματικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νέους και μεμονωμένους χρήστες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν
επαγγελματικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Ιστοχώρων, όσο και σε Web Designers,
Developers, σε διαχειριστές Ιστοσελίδων, σε Στελέχη επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει την ευθύνη
διαχείρισης και υποστήριξης του Ιστοτόπου της εταιρίας τους και θα ήθελαν να επεκτείνουν τις γνώσεις και
δεξιότητες τους σε νέα αντικείμενα και τεχνολογίες.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Diploma in Web Design & Development
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEB DESIGN

HTML 5 - CSS3 - JAVASCRIPT - JQUERY

RESPONSIVE WEB DESIGN

ADOBE DREAMWEAVER

JOOMLA 3 & ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ

E-COMMERCE ME ΤΟ JOOMLA

WORDPRESS 4x

E-COMMERCE ME ΤΟ WORDPRESS

PHP & MySQL

ΔΙΑΡΚΕΙΑ DIPLOMA
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες διδασκαλίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από την ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone.
ΠΑΡΟΧΕΣ







Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων
Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις
γνώσεις καλύτερα
Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για
την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων

Δείτε ένα intro clip του τρόπου λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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