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Oferta szkolenia na rok 2021
Szanowni Państwo!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w zaawansowanych szkoleniach komputerowych z zakresu: grafiki 
komputerowej, DTP, tworzenia stron WWW, MS Office. W minionych latach przeprowadziliśmy kilkadzie-
siąt szkoleń finansowanych ze środków dolnośląskich urzędów pracy, firm i osób prywatnych. Działamy 
nieprzerwanie na rynku od 2003 roku. W tym czasie nasza firma przeszkoliła ponad 2200 osób.
Posiadamy status placówki szkoleniowej, zapisanej w ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
w Urzędzie Miejskim Wrocławia (pod nr 7/2005) oraz w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
jako placówka ustawicznego kształcenia dorosłych (pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00099/2005). 
Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością — Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2015 o nu-
merze rejestracyjnym PW-21506-21.
Szkolenia prowadzimy indywidualnie (ewentualnie w małych grupach na życzenie), co umożliwia 
indywidualne podejście nauczycieli do każdego uczestnika kursu oraz zindywidualizowany wy-
bór programu nauczania. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kładziemy nacisk na wyrobienie 
w uczestnikach kursów sprawności i samodzielności w posługiwaniu się programami. Wszystkie 
istotne informacje na temat prowadzonych przez nas szkoleń dostępne są na stronie: www.quali.pl.

Serdecznie zapraszam,
Dyrektor Beata Krzyś

Szkolenie: Tworzenie responsywnych stron 
WWW: HTML5 i CSS3 w Adobe Dreamweaver CC

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą:
  opanować umiejętność tworzenia witryn 
internetowych za pomocą języka HTML 
i  kaskadowych arkuszy stylów — CSS;

  modyfikować istniejące strony i serwisy WWW 
w warstwie kodu i wizualnej;

  nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną 
i  praktyczną do ubiegania się o stanowisko 
Front-End Developera.

Dodatkowo kurs wyposaża w wiedzę umożliwiającą projektowanie stron responsywnych, czyli do-
pasowanych do wyświetlania na urządzeniach o różnej rozdzielczości, od ekranów monitorów po-
cząwszy, na urządzeniach mobilnych kończąc.
Wiedza i umiejętności wyniesione z kursu pozwalają stworzyć atrakcyjną wizualnie witrynę inter-
netową z rozbudowaną siecią zakładek (odnośników), galerią zdjęć, formularzem kontaktowym 
i ciekawymi animacjami (np. slider) bez konieczności użycia rozszerzeń języków dynamicznych.
Kurs zakłada opanowanie przez uczestnika programu nauczania pozwalającego samodzielnie 
 wykonać responsywną witrynę internetową. Ma to nastąpić przez stopniowe opanowywanie nowej 
wiedzy i praktyczne jej zastosowanie. Uczeń pod okiem szkoleniowca krok po kroku wykona witrynę 
internetową, której zawartość będzie obejmować całą wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.
Kurs prowadzony jest za pomocą programu Adobe Dreamweaver CC — kompleksowego zestawu 
narzędzi dla projektantów stron internetowych i interfejsów. Łączy on zaawansowane narzędzie do 
opracowywania szaty projektu z edytorem kodu i rozbudowanymi funkcjami zarządzania serwisami 
internetowymi. 
Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

  tworzyć strukturę strony wykorzystując  
język HTML;

  dodawać linki, zakładki, tabele;
  wstawiać grafikę, kolory, animację i ruch;
  tworzyć i formatować formularze;

  formatować wygląd strony za pomocą 
 kaskadowych arkuszy stylów — CSS;

  dodawać menu rozwijalne;
  formatować strony pod kątem urządzeń 
mobilnych;
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  tworzyć galerie zdjęć;
  wykorzystywać Adobe Dreamweaver CC  
do projektowania i publikowania strony;

  dodawać elementy strony w sposób  
szybszy bez konieczności kodowania;

  pracować ze stylami w programie 
Adobe Dreamweaver CC;

  wykorzystywać szablony;
  wykorzystywać elementy Spry  
bez programowania.

Tryb  
szkolenia Liczba godzin Liczba spotkań Terminy

Standardowy 36 6 po 6 godzin Popołudniowe,  
wieczorne, soboty

Intensywny 42 7 po 6 godzin Codziennie od poniedziałku 
do piątku od 9.00 do 15.00

Tryb szkolenia
Zajęcia są indywidualne — jedna osoba na zajęciach. 
Jest możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb Ucznia, w tym także łączenia 
zagadnień z różnych szkoleń oraz pracy z materiałami własnymi Kursanta. W takich przypadkach 
prosimy o przysyłanie ewentualnych uwag przed podpisaniem umowy szkolenia. 
Uwaga: W uzasadnionych przypadkach może to wpłynąć na ilość godzin i cenę szkolenia.

Koszt szkolenia
Ceny kursów dostępne na stronie https://quali.pl/cennik/ 
Szkolenia są zwolnione z VAT, zatem podane ceny są cenami zarówno netto, jak i brutto.
W cenniku znajdują się także informacje na temat zasad płatności, ewentualnych rabatów itp.
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