ITeen Academy
IT курсове за ученици и студенти
ITeen Academy е програма за ученици и студенти
за изучаване на основите и за доусъвършенстване
на IT уменията и придобиване на сертификат.

Summer ITeen Academy

Дългогодишният ни опит в ИТ обученията
гарантира, че курсовете и учебните материали са
внимателно подбрани и разработени да предлагат
възможно
най-ефективното
и
практическо
обучение.

Summer ITeen Academy предлага три модула, с
продължителност по две седмици:
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

Graphic Design: Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator

 Summer ITeen Academy e лятна програма с
две възможности за дати на провеждане на
модулите.

Summer ITeen Academy

06.07.2015 - 11.09.2015

 През учебната 2015/2016 година ITeen
Academy ще предлага вечерни и съботнонеделни и занимания, зависимост от
предпочитанията на участниците.

ITeen Academy 1
ITeen Academy 2

Web design: Adobe Dreamweaver

Брой часове на модул: 50 учебни часа - две седмици
по 5 учебни часа на ден от 09:00 до 13:00 ч.
Summer ITeen Academy
Модул
Начало
Край
Graphic
06.07.2015
17.07.2015
Design
MS Office
20.07.2015
31.07.2015
Web design
03.08.2015
14.08.2015
Graphic
17.08.2015
28.08.2015
Design
MS Office
31.08.2015
11.09.2015

15.10.2015 - 05.02.2016
08.02.2016 - 10.06.2016

Възможност за отдалечено on-line участие в случай на
неотложно пътуване или боледуване.
При пропуснати уроци, участниците могат да
присъстват на заниманията във следващата дата на
Summer ITeen Academy.

Цена и условия
Всеки може се запише само за модулите, към които има интерес. Цената на
всеки един модул е 450€ с ДДС.*
* Доведи приятел и получи 10% отстъпка.
* За всички родители, които са били на обучение в ITCE има допълнителна отстъпка
от 10%.
* Възможност за семейна отстъпка при записване на двама от едно семейство.

Посочените отстъпки могат да се използват едновременно.

За повече информация:
+359 2 44 00 444

info@itce.com

Използвайте свободното време през лятото, за да развиете нови
компетенции – уверено да използвате функционалностите на MS
Office, да научите основите в графичния дизайн чрез Adobe
програмите Photoshop и Illustrator, и да създадете собствен уебсайт
с помощта на Dreamweaver.

Сертификация
Обученията целят придобиване на знания и подготовка за успешно полагане на изпитите за следните
сертификати:

Microsoft Office Specialist (MOS) за Excel

Adobe Certified Associate (ACA) in Visual Communication Using
Adobe Photoshop

Adobe Certified Associate (ACA) in Web Authoring Using Adobe
Dreamweaver

Участниците в ITeen Academy получават отстъпка за явяване на
горепосочените сертификационни изпити.

Инструктори
Весела Стоева
Весела е с магистърска степен по
педагогика от Австралия. Преди да завърши
своята магистратура, тя вече е придобила
друга магистърска степен по лидерство в
образованието и бакалавърска степен в
областта на информационни технологии. След завършване
на образованието остава в Австралия, където преподава и
изнася лекции. В момента Весела е преподавател в София и
има над 20 годишен опит с ученици и студенти.
Антония Нейчева
Антония е сертифициран инструктор на
Microsoft. Тя е високо квалифициран
професионалист с 15 годишен опит в
провеждането и разработването на програми
за обучение базирани на Microsoft Office
продуктите. Тя притежава Microsoft Office Specialist Master
сертификация.
За повече информация:
+359 2 44 00 444

info@itce.com

