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Istoric

2014
Școala de vară "Informatica la Castel", Macea, Arad, 25 August şi 30 August 2014

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
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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.

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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Programul Școlii de vară „Informatica la castel”

24 – 30 august 2015

Luni, 24 august

Sosirea participanților, înregistrare, cazare și primul contact cu Castelul Macea și Grădina
Botanică

Marți, 25 august.Am ajuns la a 7-a ediție

08:00 – 09:00 Mic dejun

09:00 – 11:00Deschiderea Școlii de vară, înregistrarea participanților, prezentarea
programului. Scurtă Retrospectivă: o analiză critică a precedentelor (6) ediții. Ce s-a dorit,
ce am făcut, ce n-a mers?

11:00 – 11:30Pauza de ceai, cafea, discuții

11:30 – 13:00 Ne-împliniri. Vocea noastră n-a ajuns să fie auzită nici măcar în Arad? Sau
despre conformismul – închistarea școlii.

13:00 – 14:00Pauza de prânz

14:00 – 15:30Cu codul în nori (Sabin Buraga)

15:30 – 17:00Sesiunea „Tehnologiile Web în instruire” Moderatori: Mihai Jalobeanu,
Răzvan Deaconescu.  Rezultate și Experimente locale recente, catastrofa „instruirii prin
proiecte”, MOOC și experiența cursului de Fotografie computațională.

MOOC-uri, comunitati, mentori, universitati si hub-uri: O perspectiva (Razvan Deaconescu)

17:00 – 17:30Ceaiul de la ora 5

17:30 – 18:00Dezbatere: Informatica în Castel, dar în școală? Ce se întâmplă în
Finlanda?Moderatori: Răzvan Deaconescu, Mihai Jalobeanu

18:00 - 19:45   Atelier de programare Python, partea I (Alex Palcuie)

19:45 – 20:00Lansarea concursului de fotografie digitală. Plimbare la apus de soare în
parcul castelului, cu tematică foto

20:00 – 21:00Cina la Castel

21:00 – 24:00Activitate practică în rețea. Opțional discuții în aer liber, în parcul castelului

Miercuri, 26 august. Dezvoltarea de aplicații pe platforme deschise
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08:00 – 09:00Mic dejun

09:00 – 11:00Sesiunea„Dezvoltarea de aplicații pe platforme deschise” 1/3

Realizarea de aplicații pentru sistemul Android utilizând platforma Qt(Dragoș
Acostăchioaie)

11:00 – 11:30Pauza de cafea

11:30 – 12:00  Noutățile aduse în Moodle de versiunea 2.9 (Cosmin Herman)

12:00 – 13:00Sesiunea„Dezvoltarea de aplicații pe platforme deschise” 2/3

Open-source salvează vieți (Alexandru Coman)

13:00 – 14:00Pauza de prânz

14:00 – 15:30Sesiunea „Dezvoltarea de aplicații pe platforme deschise” 3/3

Tehnologie liberă de dezvoltare în cloud „made in Romania”(Doru Ilași)

15:30 – 17:00Probleme de securitate din aplicațiile informatice 
(Alex Citea, Alexandru Coman)

17:00 – 17:30Ceaiul de la ora 5

17:30 - 18:30  Atelier de securitate (Alexandru Citea, Alexandru Coman)

Security Summer School: scoala de vara de securitate practica/ofensiva peLinux (Razvan
Deaconescu)

18:30 – 19:00Sesiunea Tehnologia digitală și  imagistica. Imagistica în secolul nostru.

Informatica și fotografia digitală, plus o retrospectivă a realizărilor lui

Marius Șucan  (Mihai Jalobeanu)

19:00 – 20:00Educația deschisă, sau școala altfel; manuale digitale, promisiuni, neîmpliniri

Despre proiectul NeManifest, Learn&Vision și un omagiu Simonei Bernat

20:00 – 21:00Cina

21:00 – 24:00 Vizionare de film. Activitate practică în rețea (opțional)

Joi, 27 august. Școala azi

08:00 – 09:00Mic dejun

09:00 – 10:00Baze de date relaționale (Doru Ilași)

10:00 – 11:00Informatica și rețelele de calculatoare din școli, în UE. Modelul recent al
Greciei ...

11:00 – 11:30Pauza de cafea
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11:30 – 13:00Masă rotundă „Rolul gândirii critice în școală”
(moderator Mihai Jalobeanu, organizată sub egida IEEE-Education)

13:00 – 14:00Pauza de prânz

14:00 – 15:00Masă rotundă „Putem re-organiza rețelele de calculatoare existente în școli
după rețeta LTSP, utilizând KIWI-LTSP, cu servere Edu-Ro sau DebianEdu și pachetele
aferente?” Moderatori: Răzvan Deaconescu, Alex Citea

Despre organizarea unei echipe didactice (folosind utilitare open source si nu numai
(Razvan Deaconescu)

15:00 - 20:00Excursie

20:00 – 21:00Cina

21:00 – 24:00Vizionare de film. Activitate practică în rețea. Discuții în aer liber (opțional)

Vineri, 28 august. Tehnologii Web. Instrumente libere pentru învățământ

08:00 –  09:00Mic dejun

09:00 – 10:00Remember: Participanții care nu mai sunt (Mihai Șucan ar fi împlinit 28 ani)

10:00 – 10:30Pauza de cafea

10:30 – 12:00Design Web responsiv (Sabin Buraga)

12:00 – 13:00Provocări recente în lumea open-source (Dragoș Acostăchioaie)

13:00 – 14:00Pauza de prânz

14:00 – 15:00Sesiunea Introducerea în școală a unor sisteme de operare libere dedicate.
Alternative, Dificultăți. Exemple din alte părți, oferte (Răzvan Deaconescu, Alexandru
Coman)

15:00 – 16:00Cum instruim profesorii pentru tranzitia la distributii GNU/Linux

16:00 - 17:30   Atelier de programare Python, partea II (Alex Palcuie)

17:30 – 18:00Ceaiul de la ora 5

18:00 – 19:00Tehnologii deschise pentru dezvoltarea siturilor Web. Studiu de caz:
infoeducatie.ro (Alex Palcuie)

19:00 – 21:00Foc de tabără și grătar în aer liber

21:00 – 24:00Vizionare de film. Activitate practică în rețea. Plimbare în Grădina Botanică la
lumina lunii (opțional)

Sambătă, 29 august. Școala de mâine

08:00 – 09:00 Mic dejun

3/4



09:00 – 11:00Prezentarea realizărilor fotografice

11:00 – 12:00Masa rotundă „Ce-i de făcut? Viitorul soluțiilor libere, cu sursele accesibile, în
România”  moderatori: Răzvan Deaconescu, Dragoș Acostăchioaie, Mihai Jalobeanu

12:00 – 12:30Pauză de cafea

12:30 – 13:00Prezentarea rezultatelor concrete din rețea, a testelor, a realizărilor și
 experimentărilor „soft” practice. A lecțiilor învățate !

13:00 – 14:00Pauza de prânz

14:00 – 17:00  Premierea participanților la concursuri. Prezentarea concluziilor. Închiderea
Școlii de Vară

17:00 – 24:00Program liber
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Castelul Macea
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Situat în vatra comunei Macea, având o latură a perimetrului său spre exterior, Grădina
Botanică a Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad se întinde pe o suprafață de 21,5
ha și se constituie ca o importantă bază didactică și de cercetare pentru studenții și corpul
didactic de la facultățile de profil ale Universității.

În mijlocul acestei grădini se află Castelul Macea, construit în secolul al XIX-lea din inițiativa
lui Mihai Czernovics. Pe peretele vestic al aripei de sud este aplicat blazonul nobiliar al
familiei.
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Imagine de Mihai Jalobeanu
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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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