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Scoala de vara INFORMATICA LA CA

Școala de vară - Informatica la Castel

Eşti pasionat de GNU/Linux? Eşti dornic de o întrecere
informatică? Eşti interesat de programele libere? Vrei
să-ţi spui părerea despre cum ar trebui folosit
calculatorul în şcoală, încerci să-ţi imaginezi cum va
arăta lumea peste 20 de ani, te pasionează fotografia
digitală şi tehnologiile Web? Îţi plac ieşirile în aer liber?

Dacă raspunsul la cel puţin una dintre întrebările de
mai sus este DA, atunci "Informatica la Castel" este

pentru tine! Această școală de vară este organizată de Departamentul de
Informatică, Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică din
cadrul Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad, în colaborare cu
Facultatea de Informatică a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași,
Zando Computers, Societatea Culturală Polygon și Moodle România.

26 - 31 august 2013

Castelul Macea

Grădina Botanică Universitară Macea

(/2013/index.php/castelul-macea)

OpenSource LVLE 2003-2008

(/2013/index.php/lvle)

(/2013/index.php/lvle)

Moodle Moot 2013

(http://www.moodle.ro/moot2
19-24 august 2013, Braș

Moodle Moot România 2013 - 
(http://www.moodle.ro/moot2
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Scoala de vara INFORMATICA LA CAST

Organizare  (/2013/ro/organizare)
Școala de vară se organizează anual, la finalul lunii August, pe timp de o săptămână, la Castelul Macea, beneficiind nu doar de cazarea
participanților și de spațiul și condițiile necesare activităților (sala de conferințe, laboratoare), ci si de ambianța generoasă a parcului
dendrologic și a grădinii botanice ...

Organizatori
Departamentul de Informatică 
Facultatea de Știinţe ale Naturii, Inginerie și Informatică 
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

www.uvvg.ro (http://www.uvvg.ro/)

 Facultatea de Informatică 
Universitatea "Alex andru Ioan Cuz a" din Iași

www.infoiasi.ro (http://www.infoiasi.ro/)

Comunitatea Moodle din România

www.moodle.ro (http://www.moodle.ro)

 

 
 

Susținători
Societatea Culturală

POLYGON

Zando Computer

www.z ando.ro (http://www.z ando.ro)

 ElearningEuropa

http://www.elearningeuropa.info/
(http://www.elearningeuropa.info/)

 ASI UVVG

http://asi.uvvg.ro/ (http://asi.uvvg.ro/)
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Castelul Macea
Grădina Botanică Univ ersitară Macea

(/2013/index .php/castelul-macea)

Comitet (/2013/ro/organizare/comitet)
 

Comitet de organizare
    Antoanela Naaji, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
    Mihai Jalobeanu, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
    Răz v an Sandu, Zando Computers, Bucuresști
    Monica Ciobanu, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
    Cosmin Herman, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
    Laurentiu Rosca, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
    Claudiu Grigore, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad

 

Comitet științific
Dr. Mihai Jalobeanu, Univ ersitatea de Vest "Vasile Goldiş " Arad
Dragoş  Acostăchioaie, Univ ersitatea "Al.I. Cuz a" Iaş i
Sabin Buraga, Univ ersitatea "Al.I. Cuz a" Iaş i
Roz a Dumbrăv eanu, Chișinău
Răz v an Sandu, Zando Computers
Daniel Popa

Home (/2013/ro/) Organiz are (/2013/ro/organiz are) Istoric (/2013/ro/istoric) Calendar (/2013/ro/calendar) Tematică (/2013/ro/tematica)

Program (/2013/ro/program) Participanți (/2013/ro/participanti) Castelul Macea (/2013/ro/castelul-macea) Imagini Contact (/2013/ro/contact)

EN (http://proinfo.uv v g.ro/en)

http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/program
http://proinfo.uvvg.ro/2013/
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/calendar
http://proinfo.uvvg.ro/2011
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/
http://proinfo.uvvg.ro/2013/index.php/castelul-macea
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/contact
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/tematica
http://proinfo.uvvg.ro/2010
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/istoric
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/organizare
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/castelul-macea
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/participanti
http://proinfo.uvvg.ro/2012
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/organizare/comitet
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/lvle
http://proinfo.uvvg.ro/en


(/2013/)

LVLE 2003-2009 (/2013/ro/lvle) 2010 (http://proinfo.uvvg.ro/2010) 2011 (http://proinfo.uvvg.ro/2011)

2012 (http://proinfo.uvvg.ro/2012)
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Castelul Macea
Grădina Botanică Universitară Macea

(/2013/index.php/castelul-macea)

Taxe (/2013/ro/organizare/taxe)
Taxa de participare este de 200 lei si include:

cazarea în castel

masă

mapă cu documente

Pentru elevi și studentți taxa de participare este de 100 lei.

Taxa se va achita la sosire sau în contul RO89CRDZ023A012600479002  ROMEXTERA BANK OF ARAD

 Specificati la informatiile de plata taxa participare Sc. de vara ProInfo, numele
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Cazare  (/2013/ro/organizare/cazare)
Caz area se face in camere cu mai multe paturi...
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proinfo.uvvg.ro/2013/ro/istoric

Istoric

2013
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 26 August şi 31 August 2013

2012
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 27 August şi 01 Septembrie
2012

2011
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 29 August şi 03 Septembrie
2011

2010
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 06-11 sepembrie 2010

2009
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 24-29 august 2009

2008
ProInfo -  concursul national de informatica, Linux si Mediile Virtuale de Instruire, 17-
21 septembrie 2008

2007
Linux şi medii virtuale de instruire 2007, 19-22 septembrie 2007, Arad, România
A cincea ediţie a seminarului Linux şi medii virtuale de instruire

Seminarul Linux şi medii virtuale de inştruire este dedicat sistemului de operare Linux,
utilizării sale în învăţământ şi mediilor de instruire pe platforme open-source.
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2006
Linux şi medii virtuale de instruire 2006, 10-14 septembrie 2006, Arad, România

LVLE 2006
A patra ediţie a seminarului
Linux şi medii virtuale de instruire

Seminarul Linux şi medii virtuale de inştruire este dedicat sistemului de operare Linux,
utilizării sale în învăţământ şi mediilor de instruire pe platforme open-source.

2005
Linux si medii virtuale de instruire 2005, 12-14 septembrie 2005, Arad, Romania

A treia editie a seminarului international
Linux si medii virtuale de instruire

Seminarul Linux si medii virtuale de instruire este dedicat sistemului de operare Linux,
utilizarii sale in invatamant si mediilor de instruire pe platforme open-source.

2004
Seminarul Internaţional Linux şi mediile virtuale de instruire

ediţia a II-a, Arad, 17-18 septembrie 2004

2003
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Castelul Macea
Grădina Botanică Univ ersitară Macea

(/2013/index .php/castelul-macea)

Calendar (/2013/ro/calendar)
01 ianuarie - 15 august - Înscrierea participanților
26 august - Primirea participaților / acomodare
27 august - Activități Școala de vară
28 august - Activități Școala de vară
29 august - Activități Școala de vară
30 august - Activități Școala de vară
31 august - Premiere / Încheiere
1 septembrie - Plecarea participanților

Sunteți aici:Prima pagină (/2013/ro/)  Calendar

Home (/2013/ro/) Organiz are (/2013/ro/organiz are) Istoric (/2013/ro/istoric) Calendar (/2013/ro/calendar) Tematică (/2013/ro/tematica)

Program (/2013/ro/program) Participanți (/2013/ro/participanti) Castelul Macea (/2013/ro/castelul-macea) Imagini Contact (/2013/ro/contact)

EN (http://proinfo.uv v g.ro/en)

http://proinfo.uvvg.ro/2011
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/calendar
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/castelul-macea
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/organizare
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/istoric
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/contact
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/program
http://proinfo.uvvg.ro/2013/index.php/castelul-macea
http://proinfo.uvvg.ro/2010
http://proinfo.uvvg.ro/2013/
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/tematica
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/lvle
http://proinfo.uvvg.ro/2012
http://proinfo.uvvg.ro/en
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/participanti
http://proinfo.uvvg.ro/2013/ro/calendar


(/2013/)

LVLE 2003-2009 (/2013/ro/lvle) 2010 (http://proinfo.uvvg.ro/2010) 2011 (http://proinfo.uvvg.ro/2011)

2012 (http://proinfo.uvvg.ro/2012)

Scoala de vara INFORMATICA LA CASTEL

Tematică (/2013/ro/tematica)
Promovarea sistemelor GNU-Linux și a mediilor virtuale de instruire în învățământ. Cu ateliere/demonstrații de instalare și utilizare.
Promovarea utilizării (corecte a ) limbii române și a normelor etice de conduită în rețea.
Participări la traduceri pe wikipedia, sau în proiectele-echipele locale de dezvoltare, programare și localizare a unor produse FLOSS.
Prezentarea activităților și experienței diferitelor grupuri de utilizatori-dezvoltatori Linux.
Prezentarea noutăților din domeniul e-learning, dar și a noutăților din domeniul informaticii și activității FSF.
Instruirea  - prin jocuri cu calculatorul, - cu echipamente mobile, - pe tot parcursul vieții și la vârsta a 3-a.
Studii de caz și modele de succes pe temele de mai sus.

Concursuri ce au loc pe parcursul scolii de vara:

gasirea de indicii (quest)

Regulament:

1. Participarea este individuala. 
2. Exista un numar de 7--8 indicii plasate prin castel & gradina botanica. Fiecare indiciu poate conduce la altele.  
3. Pot exista si indicii false. 
4. Fiecare participant trebuie sa gaseasca toate indiciile, sa le fotografieze si sa ofere succesiunea acestora (eventual, oferind rationamentele folosite in gasirea
solutiei). 
5. Termenul-limita de prezentare a solutiei este vineri, 30 august, ora 18. 
6. Primul indiciu contine cuvantul "Init", undeva plasat in castel. Indiciul care include "nightmare" reprezinta ultimul pas al solutiei. 
7. Se acorda un premiu surpriza ;) Mult succes!

 

Firefox OS app

HTML + CSS + JS = your app

Any idea you like to implement. Teams of max 2 persons.

Deadline: Friday, 30 August, 6pm.

For details, attend my presentation: Wed, 28 August, 6pm.

If you want to start today, enjoy http://tinyurl.com/cliw-devel (http://tinyurl.com/cliw-devel)

For Firefox OS phones, please discuss with Doru Ilasi.

Prize for the best running solution: NComputing L300

Sunteți aici:Prima pagină (/2013/ro/)  Tematică
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Program
proinfo.uvvg.ro/2013/ro/program

Program Școala de vară “Informatica la castel”

26 - 31 august 2013

Luni, 26 august - Sosire, cazare, primul contact cu Castelul și împrejurimile

Marți, 27 august- Utilizarea soluțiilor FLOSS în educație

08:00 - Mic dejun

08:30 - Înregistrarea participanților

09:30 - Deschiderea școlii de vară, întâlnirea cu organizatorii, cunoașterea participanților,
prezentarea tematicii și programului

10:30 - GNU-Linux : evoluție, diversitate, răspândire, stabilitate și imunitate la viruși !
Libertatea de a alege, a înțelege codul sursă, a contribui și distribui, ... (Răzvan Sandu,
Răzvan Deaconescu)

11:30 - ”La întâlnire cu ... GNU/Linux” (Doru Ilași)

12:30 - Servere Web, medii virtuale de instruire (MOODLE) și sisteme de gestiunea
conținutului (Wordpress, ...) pe calculatorul personal ! (Mihai Jalobeanu)

13:00 - Prânz

14:00 - Promovarea formatelor deschise de birotică - ODF (Libertate, comoditate și cerință
a UE (Dezbatere moderată de M.Jalobeanu și R.Sandu)

16:00 - Atelier demonstrativ: instalări și configurări GNU-Linux (LMDE, Fedora, CentOS,
OpenSuse, DoudouLinux, … (Răzvan Sandu, Dragoș Acostăchioaie, Doru Ilași, Răzvan
Deaconescu)

18:00 - Atelier demonstrativ: Aplicații și editări grafice (oferta de editoare grafice
preinstalate, Gimp, Blender, grafica raster și grafica vectorială... - Ana-Cosmina Popescu,
Sabin Buraga, M.Jalobeanu)

19:40 - Anunțarea concursurilor

20:00 - Cina

21:00 - Discuții în aer liber în parcul castelului

Miercuri, 28 august- Bibliotecile online. Cartea și manualul digital. Formatele
libere/deschise. Tehnologii Web

08:00 - Mic dejun
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09:00 - Bibliotecile online și accesul liber la informație (evoluție și exemple: dela proiectul
Guttenberg la EUROPEANA, CEEOL, ...). Avantajele și problemele cărții digitale. De ce
sunt editurile, bibliotecile și librăriile în criză?

11:00 - Se poate trece în învățământ la manuale digitale? Cum? Când? (R. Sandu, E.
Răilean)

13:00 - Prânz

14:00 -MOODLE: Curs online interactiv - resurse, activități, evaluare (Cosmin Herman)

16:00 - Atelier demonstrativ: Aplicațiile de birotică cu LibreOffice, AbiWord, Open Office,
LaTeX, și promovarea formatelor libere - deschise

18:00 - Programarea pe Firefox OS (Sabin Buraga)

20:00 - Cina

21:00 - Vizionare de film: "The Pirate Bay - Away From Keyboard"

Joi, 29 august- Mediile virtuale de instruire și tendințele MOOC si OER

08:00 - Mic dejun

09:00 - Resursele Educaționale Deschise (OER, OCW) și posibilitatea instruirii în rețea pe
tot parcursul vieții (PHD. Susan English, HNC Mike English)

11:00 Coursera, Udacity și alte oferte de cursuri online, deschise pentru zeci de mii de
cursanți. Exemple de astfel de cursuri (Susan English, Mihai Jalobeanu).

13:00 - Prânz

14:00 - eLearning în universități. Dificultățile locale. Ce poate și ce nu poate face un mediu
virtual de instruire?

15:00 - Evoluția utilizării MOODLE în școală; EduMoodle.Ro și concluziile Moodle MOOT
2013

16:00 - Excursie

20:00 - Cina

21:00 - Vizionare de film. Discuții în aer liber (opțional)

Vineri, 30 august- Tehnologiile Web și Mediile de socializare - o provocare pentru cadrele
didactice.

08:00 - Mic dejun

09:00 - Studiu de caz: Conferința SMART2013, realizări și concluzii (Dr. Bogdan Pătruț,
Bacău)

10:00 - Pot profesorii trece bariera spre mediilele de socializare?
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12:00 - Test de sinceritate: Chestionar - relația participanților cu mediile de socializare

13:00 - Prânz

14:00 - Problemele creativității și spiritului critic în școală

15:00 - Sesiunea tinerilor participanți: prezintă Maria Dan, Marius Gavrilescu, Ionut Nicolici,
...

16:30 - Tehnologii Web 2.0; în paralel cu EDU MOODLE HUB (HUB = Nod principal de
comunicație)

17:00 - Distribuții Linux. Ubuntu Server (Dragoș Acostăchioaie)

18:00 - Sesiune de „brainstorming“: Cum credeți că o să se desfășoare instruirea în școli și
facultăți peste 20-30 de ani? Care sunt calitățile cerute unui profesor-instructor de succes
într-un program de instruire în rețea? Dar cele cerute cursanților?

19:00 - Foc de tabără. Cina în aer liber

21:00 - “The dark side of the castle” - o incursiune în Grădina Botanică Macea

Sâmbătă, 31 august- Etica informațională și problemele învățământului românesc

08:00 - Mic dejun

09:00 - Normele etice în rețea, abuzuri și infracțiuni

11:00 - Libertatea comunicării și a accesului la informație. Tentative de restricționare.
Contribuția ISOC și a proiectelor de tip AVAAZ. Copierea nu e furt, dar plagiatul ?

13:00 - Prânz

14:00 - Dezbaterea realizărilor participanților în cadrul atelierelor, pe parcursul școlii de
vară (Doru Ilași, Răzvan Deaconescu, ...). Premierea câstigătorului concursului.

16:00 - Chestionar privind lecturile participanților

17:30 - Atelier: Cum depistăm și cum ne ferim de plagiat? Procedee simple de identificare a
pasajelor „copy-paste“

19:00 - Cina la Castel

20:00 - Vizionare de film. Discuții în aer liber (opțional)
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Scoala de vara INFORMATICA LA CA

Școala de vară - Informatica la Castel

Eşti pasionat de GNU/Linux? Eşti dornic de o întrecere
informatică? Eşti interesat de programele libere? Vrei
să-ţi spui părerea despre cum ar trebui folosit
calculatorul în şcoală, încerci să-ţi imaginezi cum va
arăta lumea peste 20 de ani, te pasionează fotografia
digitală şi tehnologiile Web? Îţi plac ieşirile în aer liber?

Dacă raspunsul la cel puţin una dintre întrebările de
mai sus este DA, atunci "Informatica la Castel" este

pentru tine! Această școală de vară este organizată de Departamentul de
Informatică, Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică din
cadrul Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad, în colaborare cu
Facultatea de Informatică a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași,
Zando Computers, Societatea Culturală Polygon și Moodle România.

26 - 31 august 2013

Castelul Macea

Grădina Botanică Universitară Macea

(/2013/index.php/castelul-macea)

OpenSource LVLE 2003-2008

(/2013/index.php/lvle)

(/2013/index.php/lvle)

Moodle Moot 2013

(http://www.moodle.ro/moot2
19-24 august 2013, Braș

Moodle Moot România 2013 - 
(http://www.moodle.ro/moot2

Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad. 26-31.08. 20
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Contact
proinfo.uvvg.ro/2013/ro/contact

Castelul Macea

Grădina Botanică Universitară Macea

Sunteți aici:Prima pagină Contact
Departamentul de Informatică
Facultatea de Știinţe ale Naturii, Inginerie și Informatică
Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad

Adresa: Str. Liviu Rebreanu nr. 91 - 93
Arad 310414, România
Tel: 0257228622
Email: proinfo@uvvg.ro

Grupuri de discuții

https://www.facebook.com/groups/128645950509525/
http://www.linkedin.com/groups?
gid=2239400&trk=myg_ugrp_ovr
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