KODIMI I UEBFAQEVE
Ky kurs ofron njohuri për krijimin e një themeli
në programim kompjuterik, dizajnim dhe
zhvillim te ueb-it, dhe ua mëson studentëve
njohuritë bazike rreth krijimit të uebfaqeve
moderne.
Përmes praktikimit të njohurive, mësohet
përdorimi i veglave esenciale dhe
shkathtësive që nevoiten për të krijuar
uebfaqe reale dhe aktive.

DEDIKIMI DHE KOHËZGJATJA
Kursi ka për qëllim të ju japë një përparësi pjesëmarrësve, për
t’i përgatitur për ndryshimet e shpejta që po ndodhin në këtë
fushë. Njëkohësisht i paisë ata me shkathtësi elementare për
zhvillimin e uebfaqeve.
Poashtu ndihmon studentët për zhvillimin e strategjive të
ndryshme

për

zgjidhjen

e

problemeve,

planifikimin e

projekteve dhe komunikimin e ideve, përderisa njëkohësisht i
inkurajon ata të mendojnë në mënyrë kreative dhe të
punojnë sëbashku.

TË DHËNA PËR KURSIN
Mosha: 8-15 vjeç
Numri i orëve: 30 orë
Kohëzgjatja: 2.5 muaj
1 herë në javë (E shtunë) nga 3 orë
Çmimi për kursin: 88.5 €
Pagesa mund të bëhet me këste (deri në 3 këste)

KODIMI I UEBFAQEVE
PSE TË PËRZGJIDHET KURSI INTRODUCTION TO
WEBSITE CODING PËR MOSHAT 12-15
VJEÇARE?
Ky kurs është i dedikuar për t’ju mësuar rreth Hyper Text Markup Language (HTML), ndër gjuhët kryesore programuese që
përdoret për krijimin e uebfaqeve; Cascading Style Sheets
(CSS), që shërben për caktimin e rregullave të stilit, dhe dukjen
e uebfaqes; dhe JavaScript, gjuhë programuese që përdoret
për uebfaqe në mënyrë që të jenë sa më interaktive dhe
funksionale. Të gjitha këto vegla janë të nevojshme për
dizajnimin dhe zhvillimin e uebfaqeve moderne. Kurse deri në
fund

të kursit, pjesëmarrësit pritet të jenë në gjendje ta

zhvillojnë një uebfaqe funksionale.
▬ Temat që përfshihen:
Njohuri të përgjithshme rreth shkencave kompjuterike
dhe teknologjisë së informacionit
Përshtatshmëria e gjuhëve të ndryshme programuese
dhe teknologjive
Implementimi i strukturës së uebfaqeve duke përdorur
HTML5
HTML tags, dhe përdorimi i tyre
Njohje me rregullat e CSS
Programimi me JavaScript
Dokumentimi, testimi dhe debug (heqja e gabimeve)
në kod
Transferimi i një problem nga një gjuhë tjetër (prozë,
problem

matematikor,

apo

gjuhë

e

panjohur

programuese), në një kod të përshtatshëm.

Ndiqeni @CacttuKids në:

ÇFARË DO TË JEM NË GJENDJE TË KRIJOJ
PAS PËRFUNDIMIT TË KURSIT?
Deri në fund të kursit, pritet që secili student të ketë fituar
njohuri për hapat që duhet ndjekur gjatë zhvillimit të një
uebfaqje moderne, si të krijojnë një uebfaqe funksionale duke
inkorporuara HTML5, CSS 3.0 dhe JavaScript, si dhe do ta

1.5k+

290+

bëjnë prezantimin e punimit para shokëve dhe shoqëve për
rishikim, e debug të kodit.
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