Kurs programowania frontend
HTML5, CSS3, Javascript / jQuery

PROGRAM KURSU
CZAS TRWANIA KURSU: od października 2020 do marca 2021 (11 zajęć)
MIEJSCE KURSU: siedziba home.pl S.A. / zdalnie (online)
PROWADZĄCY

Marcin Pałka
CEL GŁÓWNY KURSU
Kurs ten powstał z myślą o osobach, które chcą zacząć tworzyć swoje pierwsze strony WWW.
W czasie trwania kursu uczestnicy dowiedzą się, czym jest HTML5, CSS3 i Javascript,
a także w jaki sposób można rozszerzyć możliwości CSS-a poprzez użycie preprocesora SASS.
CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU
WIEDZY:
• Poznanie HTML5, CSS3 oraz JS na poziomie podstawowym, umożliwiającym samodzielne
tworzenie stron WWW
UMIEJĘTNOŚCI:
• HTML5, CSS3, SASS, BEM, Atomic Design, jQuery
• Podstawy HTML5
• Podstawy CSS3
• Rozszerzenie możliwości CSS-a dzięki SASS
• Podstawy Javascript
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Data

Godzina

Temat zjazdu

13.10.2020

16:30

Jak zbudowana jest strona WWW (szkielet HTML).
Jak korzystać z narzędzi developerskich w przeglądarce internetowej
Chrome (inspektor kodu).
Podstawowe znaczniki HTML

27.10.2020

16:30

Praca z HTML

10.11.2020

16:30

Czym jest CSS ?
Jak osadzić plik CSS w dokumencie HTML
Wstęp do CSS

24.11.2020

16:30

Praca z CSS

08.12.2020

16:30

RWD (Responsive Web Design)
Mobile First

22.12.2020

16:30

Atomic Design
Metodologia nazewnictwa klas BEM

05.01.2021

16:30

Czym są preprocesory?
Instalacja kompilatora kodu i przygotowanie środowiska pracy
Poznanie składni SASS

12.01.2021

16:30

Zmienne
Operatory
Placeholdery
Extendy

02.02.2021

16:30

Mixiny
Funkcje
Zmienne warunkowe

16.02.2021

16:30

Czym jest Javascript?
Javascript & jQuery
Podstawy jQuery

02.03.2021

16:30

Q&A
Omówienie zadania zaliczeniowego

ZALICZENIE CAŁEGO KURSU

Obecność

Zadania
domowe
2

Egzamin

PROGRAM SZKOLEŃ
Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH
PROWADZĄCY
Joanna Wacławczyk, Anna Miśko
CEL GŁÓWNY
Podczas szkoleń z programowania, testowania, grafiki lub marketingu zdobędziecie wiedzę merytoryczną.
Jednak to nie wszystko, co jest potrzebne, by pracować efektywnie, mieć fun z tego, co się robi i widzieć
sens swojej pracy. Sekret bardzo często tkwi w tym, jak komunikujemy się z innymi, czy rozbudzamy
w sobie ciekawość i kreatywność i czy lubimy innych ludzi.
Część poświęcona kompetencjom miękkim wyposaży wszystkich uczestników homeStartera w umiejętności, które są niezbędne w pracy zespołowej. Pozwolą one lepiej wykonywać zadania merytoryczne
i sprawią, że będziecie bardziej efektywni. Być może zainspirują Was do czegoś :-)
CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU
WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIECIE
• na czym polegają zwinne metodologie zarządzania projektem;
• czym są narzędzia wspierające kreatywność;
• co to jest postawa: ja ok, Ty ok;
• dlaczego feedback jest ważny;
• na czym polega teoria kolorów;
• jakie postawy i umiejętności są kompetencjami przyszłości.
UMIEJĘTNOŚCI, JAKIE PRZETRENUJECIE
• współpraca w zespołach pracujących w metodologiach zwinnych;
• efektywne dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej;
• rozpoznawanie typów osobowości i dobieranie do nich odpowiednich form komunikacji;
• praktyczne używanie metod i technik pobudzających kreatywność.
ZAKRES PORUSZANYCH TEMATÓW
• metodologia zarządzania projektami;
• komunikacja;
• feedback;
• czym jest kreatywność.
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ZALICZENIE CAŁEGO KURSU

Zadania
domowe

Prezentacja podsumowująca
zdobytą wiedzę
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Obecność

ZGŁOSZENIE
Aby zgłosić się do homeStartera,
wypełnij ankietę, którą znajdziesz na stronie:

akademia.home.pl/homestarter
Czekamy na Twoje zgłoszenie do 15.09.2020!

Aplikuj
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