Module Summary

Tvorba webových stránok

Tento modul stanovuje kľúčové pojmy, znalosti
a zručnosti z oblasti tvorby a údržby statických webových
stránok vrátane základných princípov jazyka HTML,
kaskádových štýlov, vhodných formátov obrázkov pre
webové stránky, tvorby webových formulárov.

PREHĽAD SYLABU
KATEGÓRIA

ZRUČNOSTI

Pojmy z tvorby
web stránok

 Kľúčové pojmy
 Publikovanie na internete
 Právne otázky

Jazyk HTML

 Základy HTML
 Používanie HTML

Tvorba webovej stránky










Práca s objektmi

 Grafické objekty
 Formuláre

Vybrané príklady prínosov tohto modulu:

Štýly

 pokrýva kľúčové pojmy a zručnosti z oblasti tvorby a údržby
statických webových stránok,
 bol vyvinutý expertami z príslušnej oblasti z viacerých štátov; tento
proces zabezpečuje, že jeho minimálny rozsah potrebných
znalostí a zručností bude vhodný a správne nastavený.

 Pojmy kaskádových štýlov
 Použitie kaskádových štýlov

Príprava publikovania

 Kontrola
 Publikovanie

Po úspešnom absolvovaní tohto modulu by mal byť uchádzač
schopný:
 rozumieť hlavným princípom a kľúčovým pojmom z oblasti
tvorby a úpravy webových stránok,
 poznať základné princípy jazyka HTML a používať základné
HTML značky (tagy) pre úpravu a rozloženie na webovej
stránke,
 používať editory zdrojového kód / aplikácie pre návrh
a formátovanie webových stránok,
 poznať a vedieť používať vhodné formáty obrázkov pre webové
stránky a vytvárať webové formuláre,
 rozumieť princípom kaskádových štýlov a vedieť ich používať,
 pripravovať webové stránky na publikovanie na webovom
serveri.

Aké sú prínosy tohto modulu?

Návrh
Používanie editora zdrojového kódu
Zvýšenie produktivity
Vkladanie a formátovanie textu
Formátovanie odseku
Formátovanie stránky
Hypertextové odkazy
Tabuľky

Ako začať?
Zistiť si podrobné znenie požiadaviek na znalosti a zručnosti v danej
oblasti (sylabus príslušného modulu), vybrať si softvérovú aplikáciu,
ktorú chcem zvládnuť, nájsť si tréningový materiál na prípravu alebo
osloviť najbližšie Akreditované testovacie centrum s oprávnením na
tento modul. Všetky informácie nájdete na www.ecdl.sk/moduly-sylaby

Pre koho je určený?
Modul je určený pre študentov stredných škôl a ich nadstavby
s príslušným študijným zameraním, pre zamestnancov malých
podnikov (SME), ktorí potrebujú pripravovať jednoduché webové
stránky resp. pre začiatočníkov v tejto oblasti.

www.ecdl.sk, www.icdl.org

