
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW 

 
 

SZKOLENIE KOMPUTEROWE 
 

W PROGRAMIE SZKOLENIA M.IN.:  

1.1. Grafika WWW - podstawowe pojęcia i teoria 
1.2. Grafika WWW - obsługa programu do 
tworzenia  
i edycji grafiki rastrowej 
2.1. Internet – podstawowe pojęcia 
2.2. Obsługa programu do projektowania stron 
internetowych 
2.3. Obsługa klienta FTP – publikacja strony 
2.4. Porządkowanie i walidacja dokumentów 
2.5. Struktura tekstu 
2.6. Tekst 
2.7. Kolory 
2.8. Listy 
2.9. Rysunki 
2.10. Łącza  
2.11. Tabele 
2.12. Formularze 
2.13. Osadzanie obiektów multimedialnych na 
stronie 
3.1. Definiowanie stylów 
3.2. Kaskada stylów 
3.3. Dziedziczenie 
3.4. Wartości i jednostki 
3.5. Właściwości czcionek 
3.6. Formatowanie tekstu 
3.7. Obramowanie i marginesy 
3.8. Definiowanie stylów tabeli 
3.9. Formatowanie list 
3.10. Pozycjonowanie elementów na stronie 
 

 

 

 
Szkolenie skierowane jest do mieszkańców  

województwa kujawsko-pomorskiego,  
w tym osób powyżej 50 roku życia 
zainteresowanych podnoszeniem  

kompetencji i kwalifikacji  
w obszarze szkoleń komputerowych  

z zakresu programowania serwisów www. 
 
 

Szkolenie organizowane w ramach projektu pn. 
„CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 

dla osób dorosłych 
 z województwa kujawsko-pomorskiego” 

 
 

Szkolenie umożliwi zdobycie certyfikatu VCC  
i uzyskanie kwalifikacji. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szkolenie trwa 50 godzin dydaktycznych (5 dni)  
i realizowane jest w formie wyjazdowej. 

 
Najbliższe szkolenie  

pn. „Programowanie serwisów www”  
odbędzie się w terminie  

9-11, 24-25 listopada 2018 roku. 
   

Koszt szkolenia: tylko 200 zł/osobę za 5 dni 
szkolenia (wszystkie pozostałe koszty szkolenia 

zostaną pokryte w ramach projektu).  

Miejsce szkolenia: Pałac Runowo 
www.palacrunowo.pl 

 
Zespół pałacowo-parkowy Pałac Runowo  

znajduje się w doskonałej lokalizacji,  
na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,  
w otulinie Borów Tucholskich i jedenastu jezior. 

 
Każdy z uczestników szkolenia będzie miał 

zapewniony nocleg w pokoju dwuosobowym, pełne 
wyżywienie i dojazd na szkolenie. 

 

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE  
dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy  

dostępny na stronie internetowej projektu 
www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl 

 
Biuro projektu: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

tel. 56 699 54 88, 56 699 54 89 

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl 

 

http://www.palacrunowo.pl/
http://www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl/

