S Z K O L E N I A

C K P

D O B R Z E C H Ó W / S T R Z Y Ż Ó W

Temat szkolenia: Tworzenie stron internetowych
Cel szkolenia: nabycie umiejętności zakładania strony internetowej, dodawania wpisów, zdjęć oraz
aktualizowania zamieszczonych wiadomości.
Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Strzyżowie, Dobrzechów 471C, 38-100 Strzyżów
Czas szkolenia: 20godzin (20 x 45 min)
Program kursu:








Zapoznanie się z zasadami projektowania i tworzenia witryny internetowej
konfiguracja środowiska tworzenia stron internetowych, serwer WWW, edytor języka
programowania
Utworzenie prostej strony w języku HTML, użycie podstawowych znaczników HTML,
dodanie odnośników do innych stron, zamieszczanie obrazów na tworzonej stronie
Zdefiniowanie wyglądu strony przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, tworzenie menu
witryny i podstron, tworzenie nagłówka i stopki
Nawigacja pomiędzy stronami i podstronami witryny
Udostępnianie stworzonej witryny w sieci
Testowanie działania stworzonej witryny.

Wiedza i umiejętności specjalistyczne jakie nabędzie uczestnik kursu
 Umiejętność tworzenia konta na serwerze
 Umiejętność instalacji środowiska do tworzenia stron internetowych na serwerze
 Umiejętność dodawania wpisów na stronę
 Umiejętność dodawania mediów na stronę
 Umiejętność dostosowywania strony do własnych potrzeb
 Umiejętność tworzenia swojej własnej strony internetowej.
Do kogo skierowane jest szkolenie:





Do osób z podstawową znajomością obsługi komputera
Do właścicieli i pracowników firm, którzy chcą założyć stronę internetową dla firmy
Do pracowników firm, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie i aktualizowanie strony
internetowej
Dla osób fizycznych, które chcą poznać zasady tworzenia i obsługi strony internetowej
wykorzystywanej do własnych potrzeb

Cena: 290 zł
Termin szkolenia: po zebraniu grupy szkoleniowej

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 (pom. D213)
Ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie
Dobrzechów 471C, 38-100 Strzyżów

Alina Stryjnik, tel. 797 600 308 lub 17 773 82 54,; Grażyna Gajek, tel. 797 600 315; szkolenia@marr.com.pl

