Microsoft decodes Mellon
Δωρεάν διήµερο σεµινάριο «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό »
Διεκδίκησε την αγορά εργασίας µε περισσότερη γνώση
σε WEB και MOBILE εφαρµογές
Το δωρεάν διήµερο σεµινάριο ενδυνάµωσης δεξιοτήτων διεξάγεται µε την υποστήριξη της Microsoft Hellas, στο Κέντρο
Καινοτοµίας της Microsoft και απευθύνεται σε επαγγελµατίες πληροφορικής που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην
αγορά εργασίας καθώς και σε όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραµµατισµού και θέλουν να τις επεκτείνουν σε ό,τι αφορά
στο web development και στις mobile εφαρµογές.
Κατά τη διάρκεια του διήµερου σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες θα µάθουν πώς να χτίζουν µία εφαρµογή από το µηδέν, να
χρησιµοποιούν τεχνολογίες και εργαλεία της Microsoft και να αξιοποιούν τις σύγχρονες υπηρεσίες της cloud πλατφόρµας
Azure.

Bootstrap

KnockoutJS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εισηγητής: Μιχάλης Νικολαΐδης // .NET Developer, Senior Microsoft Student Partner
Δευτέρα 21 Δεκεµβρίου 2015
Εισαγωγή στο .NET Framework, Visual Studio και την πλατφόρµα ανάπτυξης web εφαρµογών ASP.NET.
Πώς χτίζουµε από µηδέν µια σύγχρονη web εφαρµογή και πως την ανεβάζουµε στο cloud.
Τεχνολογίες: ASP.NET MVC / SQL Server / Azure / Bootstrap / KnockoutJS
Τρίτη 22 Δεκεµβρίου 2015
Ανάπτυξη mobile εφαρµογών µε τη χρήση του Windows Universal Platform Εισαγωγή στις υπηρεσίες του Microsoft Azure
Τεχνολογίες: UWP (Universal Windows Platform) / Azure
Και τις δύο ηµέρες η προσέλευση ξεκινάει στις 9.30 και το σεµινάριο θα ξεκινήσει στις 10.00 και θα λήξει στις 15.00. Καφές και
pizza θα προσφερθεί στους συµµετέχοντες στα ενδιάµεσα διαλείµµατα.
Πότε; 21 & 22 Δεκεµβρίου 2015
Που; Κέντρο Καινοτοµίας Microsoft, Λ. Κηφισίας 221, Μαρούσι
Πως; Η συµµετοχή είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής (υποχρεωτική)
Διαδικτυακά συµπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ
Τηλεφωνικά στο 210 8312868

Το σεµινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων» και όσοι συµµετάσχουν θα λάβουν
Βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα υλοποίησης, την Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση.
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