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Despre programul de pregătire 

Numărul total de ore 

160 

 

Obiectivele programului de pregătire 

 

Scopul acestui program este să vă pregătească pentru o viitoare carieră în domeniul IT. Astfel 

în timpul cursului veți învăța și veți dobândi abilitățile tehnice necesare pentru a deveni un 

Junior Web Developer (dezvoltator web junior). 

Web Developerii sunt o parte fundamentală a oricărei echipe tehnice. Aceștia aduc la viață 

machetele create de designerii UX. Ei recreează recomandările grafice ale designerilor în 

pagini web prin scrierea codului HTML, CSS și cod JavaScript. Adesea sunt responsabili de 

integrarea de text, imagine, animație, videoclipuri și conținut sonor pe web; optimizarea 

performanței și conformității paginilor web; și stabilirea comunicării între interfață și server 

cu JavaScript.  

 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 

■ Dezvolta o pagină web cu ajutorul HTML, CSS și Sass. 

■ Implementa o structură relevantă de navigare pentru un site web. 

■ Crea animații simple folosind CSS. 

■ Cerceta, analiza și implementa practici de SEO de actualitate. 

■ Dezvolta pagini web conforme cu standardele de accesibilitate. 

■ Dezvolta pagini web care să răspundă la dimensiunile ecranului și să 

fie compatibile cu diferite browsere. 

■ Modifica elementele unui site web folosind dinamic limbajul de 

programare JavaScript. 
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Criterii care asigură succesul 

Sunteți evaluat continuu pe parcursul întregului program de pregătire, câștigând insigne 

pentru fiecare modul finalizat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza 

cu succes programul de pregătire. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 

 

Acreditare și certificare 

Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 

certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dvs. vă va explica aceste opțiuni 

înainte de a începe. 

 

Traseul programului de pregătire 
Trainerul poate efectua un exercițiu de evaluare prealabilă pentru a determina nivelul 

dumneavoastră de înțelegere a anumitor noțiuni tehnice, atât cu privire la tehnologie în mod 

general, cât și cu privire la subiectele acestui program de pregătire. Acest lucru poate fi sub 

forma unui scurt test online, a unui sondaj pe suport de hârtie sau a unui interviu informal, 

fie de la 1 la 1, fie în grup cu ceilalți cursanți. Există posibilitatea ca trainerul să vă recomande 

un curs de inițiere în competențe digitale pentru a vă fi cât mai ușor să parcurgeți acest 

program de pregătire. 

 

CAPITOLUL 1 

O zi din viața unui Web Developer 

 

Obiective de învățare 

■ Să înveți să planifici dezvoltarea site-ului web. 

■ Să te familiarizezi cu ultimele tendințe în designul site-urilor web. 

■ Să creezi structura site-ului 

■ Să dezvolți o pagină web conform prototipului propus de designer 

■ Să utilizezi corect „Grid”. 

■ Să scrii codul cu ajutorul „Sass” pentru a fi mai eficient. 
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UN 

CAPITOLUL 2 

Dezvoltă website-ul! 

IT 

Obiective de învățare 

■ Să înțelegi principii de bază în programare. 

■ Să folosești JavaScript în proiectele tale. 

■ Să folosești biblioteca JavaScript - „jQuery”. 

■ Să folosești tehnici SEO. 

■ Să optimizezi un site web. 

 

 

UN 

CAPITOLUL 3 

Incorporarea datelor 

IT 

Obiective de învățare 

■ Să înțelegi sistemul de versionare Git. 

■ Să manipulezi fișiere cu Git. 

■ Crearea de brach-uri (ramificații) și folosirea “merge” (fuziune) 

■ Interogări SQL pentru manipularea datelor 

■ Interogări complexe SQL pentru obținerea informațiilor folositoare 

din baza de date 

 

CAPITOLUL 4 

Website Guru 

IT 

Obiective de învățare 

■ Scrieți cod în limbajul de programare PHP. 

■ Creați site-uri și bloguri cu ajutorul WordPress. 
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■ Actualizați și editați site-urile WordPress existente. 

■ Prezentați-vă proiectul (site-ul web. 

 

 

 

 


