Aktualnie planowane szkolenia
w Łomiankach
Dlaczego programista?
Średnie zarobki Programisty PHP w Posce wynoszą około 5.000 zł brutto
(źródło: http://wynagrodzenia.pl/moja_placa.php?s=584). Dotyczy to osób z raptem
rocznym-dwuletnim doświadczaniem. Starszy programista z ponad 5-letnim
doświadczeniem może spokojnie liczyć na dwukrotność tej stawki. W Warszawie
i okolicy średnie stawki są wyższe o około 20%. Daj sobie szansę! Za kwotę mniejszą
niż połowa miesięcznych zarobków masz szansę na zmianę swojej kariery!
Pamiętaj! Programowanie nie jest domeną młodych - finalnie, tak jak w każdym
zawodzie, najbardziej liczy się precyzja, cierpliwość i doświadczenie!
Zapraszamy na nowy pakiet szkoleń z zakresu programowania (HTML, CSS, JavaScript,
PHP) w Łomiankach!

Proponujemy:


Szkolenia dostosowane do wymogów rynku - zakres szkoleń obejmuje wszystkie
zagadnienia pojawiające się w typowych ogłoszeniach o pracę dla programistów
 Szkolenia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz godzin do pracy
indywidualnej z pomocą wykładowcy.
 Małe grupy - 4-5 osobowe
 Zajęcia wieczorowe lub weekendowe



W chwili obecnej proponujemy szkolenia z zakresu ofert pracy
na "programistę php" (przykładowe oferty pracy:
http://www.pracuj.pl/praca/programista%20php;kw - w chwili obecnej w samej
Warszawie ponad 70 wakatów).
o Pakiet 1: HTML (narzędzia: przeglądarka Internet Explorer, Notatnik) podstawowa składnia, dodatki HTML5, podgląd kodu
o Pakiet 2: CSS (narzędzia: przeglądarka Chrome, Notepad++), podstawowa
składnia, nowości CSS3, Responsive Web Design, analiza kompatybilności
przeglądarek
o Pakiet 3: Javascript (narzędzia: przeglądarka Firefox, edytor Netbeans) wstęp z programowania, JSON/XML, AJAX, JQuery
o Pakiet 4: PHP (narzędzia: SoapUI, edytor Eclipse, XDebug) programowanie obiektowe, wzorce projektowe, webservic'y REST,
algorytmy i struktury danych
o Pakiet 5: Bazy Danych (narzędzia: PHPMyAdmin, Linux, dostęp do bazy
danych z poziomu linii komend) - relacyjne bazy danych, normalizacja bazy
danych, optymalizacja zapytań
o Pakiet 6 *: Narzędzia programistyczne - Git/SVN, Linux, Wirtualne
Maszyny, Vagrant, pakiet LAMP
o Pakiet 7 *: Omówienie i przykłady Frameworków PHP
o Pakiet BONUSOWY **: Dla osób, które zdecydują się na pełen kurs
dodatkowe szkolenie z autoprezentacji i przygotowywania CV a także
odbywania rozmów kwalifikacyjnych GRATIS

* tylko poziom zaawansowany
** tylko dla osób które wykupiły cały kurs jednorazowo
Powyższy zestawi umiejętności gwarantuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
do większości z ofert pracy na Młodszego Programistę PHP.

Ponadto zapewniamy:


Zakres szkolenia umożliwiający podjęcie pracy - przygotowany w porozumieniu
z firmami rekruterskimi;
 Nawiązanie kontaktów z pracodawcami - nasze szkolenia prowadzone są we
współpracy z firmami rekruterskimi, które zapewnią kontakt z pracodawcami;
 Bogaty zestaw materiałów - pełen zestaw prezentacji z kursów, drukowane
najważniejsze informacje, płyty DVD z wszystkimi wykorzystywanymi
programami, programy i prezentacje multimedialne do samodzielnej nauki,
dodatkowe konsultacje z wykładowcą.

Dla kogo szkolenie jest dedykowane:


Dla osób w dowolnym wieku, które mają podstawową wiedzę na temat
komputerów i ich obsługi (nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna!);
 Dla uczniów i studentów, którzy chcą szybko znaleźć pracę którą mogą
wykonywać w czasie wolnym / weekendami / dorywczo.

Szkolenie
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy – poziom podstawowy i zaawansowany. Poziom
podstawowy pozwala zorientować się co to jest programowanie i czy jest to dobry
pomysł na przyszłą karierę. Poziom zaawansowany w znaczy zakresie rozszerza poziom
podstawowy, zawierając znacznie więcej rozwiązań praktycznych.
Istnieje możliwość zapisania się na tylko jeden poziom.
Zajęcia prowadzone są najczęściej w następującej formule:


0,5 – 1 godzina wykład
 1 – 1,5 godziny ćwiczenia
 1 godzina praca indywidualna

Po każdym zajęciach zadawana jest praca domowa, która następnie oceniana jest przez
prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej wraz z wszystkimi programami
wykorzystywanymi podczas szkolenia.
Dla uczestników podczas zajęć udostępniany jest sprzęt w postaci komputerów,
na których będą mogli wykonywać wszystkie ćwiczenia. Możliwe jest wykorzystanie
własnych laptopów.

Terminy
Grupy uruchamiane będą w momencie zebrania minimum 3 kursantów.
Zajęcia odbywają się standardowo 2 razy w tygodniu.
Na specjalne życzenie grupy możliwe są zmiany w harmonogramie.
Zajęcia w dniach
Wtorek, Czwartek, godzina 18
Poniedziałek, Piątek, godzina 18
Sobota, Niedziela, godzina 9
Sobota, Niedziela, godzina 13
Poniedziałek, Środa, godzina 7

Początek
8 lub 15 marca
7 lub 14 marca
5 lub 12 marca
5 lub 12 marca
7 lub 14 marca

Koszt
Poziom podstawowy: 999 zł brutto – obejmuje 10 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń
Poziom zaawansowany: 1500 zł brutto – obejmuje 20 godzin wykładów, 40 godzin
ćwiczeń
Oba poziomy: 1999 zł brutto

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu i zapisów pod adresem e-mail: szkolenia.wiosna.2016@kmb.pl
oraz telefonem: +48 508-083-976

