
 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

HARMONOGRAM KURSU 
Programowanie stron i swerwisów www – 60 h  

 

Numer projektu POWR.01.02.02-18-0044/16-00 

Tytuł projektu „Bierny dziś – aktywny jutro” 

 

Nazwa szkolenia Programowanie stron i serwisów wwww- rozszerzony 

Miejsce organizacji szkolenia 
 (dokładny adres) 

Pow. Rzeszów, ul. Jagiellońska 5 

Termin szkolenia 20.11.2017-29.11.2017 

 

Lp. Data Godz. 
Liczba godz. 

(dydaktycznych 
45 min) 

Przedmiot/Temat 
Trener prowadzący 

szkolenie 

1 20.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Budowa dokumentu html/html 5, 
znaczniki 

Obsługa programu Adobe 
Photoshop 

Tworzenie elementów stron 
internetowych np. bannera, tła 

elementu, przycisku 

Rafał Kochański 

2 21.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Projekt strony internetowe 
(projekt graficzny całej strony) 
Tworzenie skomplikowanego 

układu strony za pomocą 
znaczników blokowych html i 

stylów css 
Zasady SEO (czyli jak pisać kos 

strony by uzyskać wyższą 
pozycje na liście wyników 

wyszukiwania gogle) 

Rafał Kochański 

3 22.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Przygotowanie plików audio i 
video i osadzenie ich na tronie 

WWW 
Nowości CSS 3 (zaokrąglone 
rogi, cienbie, transformacje, 
wypełnienia gradientowe) 

Wstęp do JavaScript – 
możliwości, zastosowania i 

skłania języka 

Rafał Kochański 

4 23.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Selekcja elementów strony za 
pomocą JavaScript 

Modyfikacja 
wyselekcjonowanych elementów 

Rafał Kochański 



 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Obsługa zdarzeń za pomocą 
JavaScrip 

JavaScript w codziennej pracy 
twórców stron 

5 24.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Gotowe rozwiązania bazujące na 
JavaScript- użycie takich 

rozwiązań na własnej stronie 
www 

System rozwijalnych menu 
Slidery i karuzele 

Odtwarzacze audio i video 
Instalacja i wykorzystanie 

lokalnego serwera stron www i 
bazy danych 

Rafał Kochański 

6 27.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Wprowadzenie do CMS 
WordPress 

Konfiguracja Wordpressa 
Instalacja dodatków (wtyczek) 
rozszerzających możliwości 

systemu Wordpress 
Edycja treści (dodawanie 

nowości i stron statycznych) 
Tworzenie i publikacja galerii 

zdjęć 

Rafał Kochański 

7 28.11.2017 8:00 - 14:30 8 

Instalowanie gotowych tematów 
graficznych 

Krótki wstęp do php ( języka 
skryptów serwerowych) 

Polecenia i pliki php 
wykorzystywane prz tworzeniu 

tematów graficznych 

Rafał Kochański 

8 29.11.2017 8:00 - 14:30 8 
Przerabianie stworzonej strony 

www na temat graficzny 
Wordpressa 

Rafał Kochański 
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                                                     ………………………………………… 
Pieczątka i podpis Wykonawcy 
 

                                                Pieczątka RARR 

 
 


