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Informator

Podczas nauki w naszej akademii wprowadzimy Cię w świat szeroko pojętego Front-
End Developmentu. Przez cały ten kurs będziesz tworzył razem z nami swoją własną 
stronę internetową typu landing page, wykorzystując przy tym zdobywaną z dnia na dzień 
wiedzę. Poznasz podstawy HTML5 i CSS3, zgłębisz tajniki Responsive Web Designu, a 
także zostaniesz prawdziwym programistą ucząc się JavaScriptu oraz jQuery.

Layout, który utworzysz będzie zawierał kilka nowinek i ciekawostek technicznych, z 
którymi być może spotkałeś się już na innych stronach. Są to m. in.:

● Niestandardowe checkboxy / radio buttony,
● Hamburger menu,
● Responsywne tabele,
● Trójkątne elementy generowane w CSSie,
● Pobieranie danych z zewnętrznych API.

Oprócz suchej teorii przekażemy Ci też bardzo dużo praktycznej wiedzy. Otrzymasz 
od nas zestaw plików, z którymi na co dzień będziesz obcował jako Front-End Developer. 
Doświadczony programista przekaże Ci cenne wskazówki na temat wyboru środowiska 
programowania, potrzebnych narzędzi czy bibliotek. Oprócz tego przez cały okres kursu 
możesz korzystać z jego doświadczenia i zadawać mu pytania na chacie przygotowanym 
specjalnie dla uczniów.

Ucząc się z nami nie musisz posiadać płatnych programów typu Photoshop. Oprócz
projektów PSD, przygotujemy również darmową wersję projektu w programie Zeplin, a także
wyeksportowane assety i makiety. Nie musisz się niczym przejmować, możesz skupić się w 
100% na programowaniu.

Terminy spotkań

Spotkania będą odbywać się w dwa dni: środę i sobotę. Spotkanie w środę będzie 
odbywać się w godzinach popołudniowych. Ma ono na celu rozwiązanie wszystkich 
problemów i danie możliwości zadania prowadzącemu pytania o różne kwestie. Spotkania 



środowe będą trwać maksymalnie 1 godzinę chyba, że dany problem będzie wymagał 
dłuższych wyjaśnień.

Spotkania sobotnie będą odbywać się w okolicy południa (do ustalenia z całą grupą) i
będą trwać od 2 do 3 godzin. Ich celem będzie przedstawienie nowego zagadnienia, 
odpowiedzi na wszystkie pytania oraz zadanie ćwiczenia uczniom. Po każdej lekcji dostępne
będą dwa zadania przekazane przez prowadzącego zajęcia, a także kilka zadań dostępnych
na stronie szkoły Kodologia, które będą dotyczyć aktualnie omawianego zagadnienia. 
Każdy z uczniów w piątek będzie przesyłać aktualny stan swojego projektu. Sprawdzimy 
jakość Twojego kodu i zwrócimy Ci uwagę na istotne błędy. Osoby, które prześlą wszystkie 
rozwiązania otrzymają po zakończeniu kursu certyfikat.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 lutego 2018 (tj. środa) o godzinie 17:00. 
Przed tym spotkaniem wszyscy kursanci zostaną dodani do specjalnej grupy na platformie 
Slack. To właśnie przez tą platformę będziemy się porozumiewać między sobą. O godzinie 
17tej na kanale #general, pojawi się link do konferencji na Google Hangouts i tak właśnie 
będzie zaczynać się każde nasze spotkanie.

Harmonogram zajęć

Pierwsze zajęcia: Na pierwszym sobotnim spotkaniu przedstawię Ci najlepsze 
(moim zdaniem) środowiska programowania. Pokażę Ci podstawowe właściwości 
Photoshopa oraz Zeplina. Dodatkowo przedstawię Ci cały kurs HTML z platformy 
Kodologia. Oczywiście na tym i na wszystkich kolejnych spotkaniach będziesz miał okazję 
zadać pytanie. Na koniec webinaru otrzymasz pierwsze zadania do wykonania. Do czasu 
następnego spotkania będziesz miał także okazję prześledzić samemu kurs HTML oraz 
rozwiązać czekające na Ciebie zadania na portalu.

Drugie zajęcia: Kolejne spotkanie będzie obfitować w wiele wiadomości z zakresu 
CSS, czyli stylowania strony. Przejdziemy wspólnie cały kurs, opowiem Ci o różnicach 
między przeglądarkami i jak je zniwelować. Wspomnę Ci o kilku ciekawostkach, które 
będziesz mógł wykorzystać już w kolejnym zadaniu. Zwrócę Ci uwagę na pułapki jakie 
czekają na Ciebie podczas pracy ze stylami CSS.

Trzecie zajęcia: Trzecie spotkanie rozszerzy Twoją wiedzę z zakresu CSS, ale nie 
tylko, bowiem mowa będzie o Responsive Web Designie - najpopularniejszej metodzie na 
strony internetowe dostosowane do urządzeń mobilnych. Opowiemy sobie o viewport, 
media query czy o Bootstrapie. Porównamy jego różne wersje, a także zajrzymy do 
nowego świata -  Flexboxa.

Czwarte zajęcia: Przedostatnie nasze spotkanie będzie jednym z najważniejszych, 
ponieważ dowiesz się na nim co to jest JavaScript - jeden z najpopularniejszych języków 
programowania na świecie. Poznasz podstawowe cechy i funkcje języka programowania. 
Dowiesz się co to są zmienne, pętle czy funkcje oraz poznasz programowanie 
obiektowe. Przedstawię Ci czym jest API czyli Application Programming Interface. Co 
więcej, pokażę Ci jak z niego skorzystać i do czego być może użyjesz go w przyszłości.



Piąte zajęcia: Na ostatnim spotkaniu użyjesz JavaScriptu, korzystając z jego 
podstawowej biblioteki do manipulacji DOM - jQuery! Omówimy sobie czym ono jest i 
dlaczego warto z niego korzystać i w jakich przypadkach. Omówimy sobie podstawy tej 
obszernej biblioteki, pokażę Ci jak wykonać zapytanie AJAX z jego użyciem, a na koniec 
omówimy przykładowe użycie jQuery korzystając z pluginu OwlCarousel.

Koszt

Całkowity koszt kursu to jedyne 1490 zł (cena zawiera 23% VAT). Aby wziąć udział w
kursie, należy dokonać przelewu na konto:

15 1950 0001 2006 0256 1444 0002

W tytule przelewu należy wpisać „Kurs frontend”. Prosimy o informację o przelewie na adres 
kontakt@kodologia.pl

Oferujemy także płatność w ratach (Alior lub mBank).

Podsumowanie

Jak widzisz czeka na nas bardzo dużo pracy i już teraz zapraszam Cię do wytrwałej 
nauki, również tej samodzielnej pomiędzy naszymi spotkaniami!

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Śmiało dzwoń pod numer 884 694 428.
Odpowiemy na wszystkie pytania :)


