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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

WEB DESIGN 

 

 

 

Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 Να διδαχθούν οι συμμετέχοντες τις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ιστοσελίδων με όσο το δυνατόν πιο απλό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας εργαλεία που δεν χρειάζονται μεγάλη συμμετοχή κώδικα. 

 

 Να μπορούν οι απόφοιτοι  να αναγνωρίζουν και να υλοποιούν όλα τα στάδια κατασκευής ιστοσελίδων, από τον 

σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. 

 

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 Βασικές Αρχές,  ονοματολογία Διαδικτύου 

 

 Διαδικασία κατασκευής - στάδια υλοποίησης ιστοσελίδων 

 

 Αρχικός  σχεδιασμός Mockups 

 

 Photoshop – σχεδιασμός 

 
o Αρχές σχεδιασμού 

o Τυπογραφία 

o Εξειδίκευση στο Photoshop για web designer  

o Κατηγορίες ιστοσελίδων ανάλογα την αισθητική τους 

 

 Dreamweaver (Βασικές Αρχές)           
 

o HTML 5 

o CSS 

o JavaScript 
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 Wordpress (Βασικές Αρχές) 
 

o Ιστορική αναδρομή - Βασικές Αρχές 

o Wamp 

o Στήσιμο  Wordpress 

o Εγκατάσταση "Theme" 

o Plugins  

  

 Κατασκευή animated Banner 

 

 FTP (Μεταφορά Web Site σε Server) 

 

 Google Analytics (Βασικές Αρχές) 

 

 SEO (Βασικές Αρχές) 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 

Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης (e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον 

χώρο σας. Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην 

τάξη. 

 

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα: 

 

 Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα 

 Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά 

 Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος 

 Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής 

 Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις 

 Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται  

 

Τηλεφωνείστε μας για περισσότερες πληροφορίες ... 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

 Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ 

 Ένα άτομο ανά Η/Υ στο εργαστήριο 

 Δωρεάν Υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές για τις δραστηριότητες σας 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

dp studies – Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ. Κορωναίου 4: 2810.24.00.24 

Τηλ. Μερκούρη 64: 2810.313.603 

Fax: 2810-313.625 

Web: www.dpstudies.gr 
Facebook: www.facebook.com/dpstudies 

Email: mail@dp.gr , therisos@dp.gr 

 

Πληροφορίες για όλα τα άλλα επαγγελματικά σεμινάρια του dp studies μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα 

του εκπαιδευτικού ομίλου (www.dp.gr). 
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