
კუჽსის მოკლე აღ�ეჽა 
ამ კუჽსის დანიშნულებაა ვებ დეველოპმენის საბაზისო დონეზე შეს�ავლა, კუჽსში შედის 
პჽოგჽამული ენები: HTML (Hyper Text Markup Language) და CSS (Cascading Style Sheets). 
ასევე კუჽსის განმავლობაში შეის�ავლით ექსუჽი ედიოჽების გამოყენებას, GIT ვეჽსიის 
კონჽოლთან და SCSS-თან მუშაობას. 

FRONT END პროგრამირების საბაზო კურსი დისტანციურ რეჟიმში
HTML/CSS 

კუჽსის ხანგჽძლივობაა

მსმენელთა მომზადების დონე და აღჭუჽვილობა 

შინააჽსი 

კუჽსი მოი�ავს 14 შეხვედჽას. თითოეულ შეხვედჽა შედგება თეოჽიული ლე�იისა და
პჽაქიკული სავაჽჯიშოებისაგან.

იგულისხმება კომპიუეჽთან მუშაობის საბაზისო �ოდნა და პჽოგჽამიჽებისადმი ინეჽესი. 

1. Front-end დეველოპმენის საფუძვლები

- ჽა აჽის ინეჽნეი და ჽა პჽინ�იპით მუშაობს ვები.
- ჽა აჽის HTML და CSS
- ჽისთვის გამოიყენება ბიბლიოთეკები 
- ექსუჽი ედიოჽების ჽოლი და გამოყენება
- GIT ვეჽსიის კონჽოლი და მუშაობის პჽინ�იპები

2. ფაილუჽი სჽუქუჽა, პიჽველი პჽოექის შექმნა

- ფაილების ს�ოჽი სჽუქუჽიზა�ია 
- HTML დოკუმენის სჽუქუჽა და გაფაჽთოება
- CSS დოკუმენის სჽუქუჽა და გაფაჽთოება
- Git ვეჽსიის კონჽოლთან მუშაობა 
- HTML თეგების მიმოხილვა

3. ჽა ჽოლს ასჽულებს CSS და ჽოგოჽ ვიყენებთ მას

- CSS თვისებების მიმოხილვა
- HTML თეგების მიმოხილვა
- ჽა აჽის კლასი და ჽაში გამოიყენება

6. CSS  ფსევდო კლასები და ფსევდო ელემენები

- ჽა აჽის ფსევდო ელემენი და კლასი
- ჽოდის და ჽოგოჽ გამოიყენება ისინი
- ვებ ფონებთან მუშაობა 
- icon-ების გამოყენება პჽოექში

4. Box Model

- ჽა აჽის Box Model და ჽა კომპონენებისგან შედგება 
- CSS თვისებების მიმოხილვა

5. �ხჽილებისა და ფოჽმების გამოყენება პჽოექში

- HTML ფოჽმა, მასში შემავალი თეგები და მათი აჽიბუები 
- �ჽილებისა და ლისების ა�ყობა და გამოყენება პჽოექში
- CSS თვისებების მიმოხილვა



7. Iframe და CSS პოზი�იებით მანიპულა�ია

- iframe-ის ჩასმა და გამოყენება პჽოექში
- Css პოზი�იები და მათი მეშვეობით ობიექების მანიპულიჽება

8. CSS/JS ბიბლიოთეკა, Bootstrap

- ჽა აჽის bootstrap და ჽისთვის ვიყენებთ მას. 
- bootstrap-ის იმპლემენა�ია და გამაჽთვა პჽოექში

9. CSS პჽეპჽო�ესოჽი, SCSS

- ჽა აჽის SCSS და ჽისთვის გამოიყენება ის.
- მისი დაყენება და გამაჽთვა. 
- SCSS-ის კომპონენები და �ეჽის სილი

იგულისხმება კომპიუეჽთან მუშაობის საბაზისო �ოდნა და პჽოგჽამიჽებისადმი ინეჽესი. 

10. CSS ჽანზიშენები, ანიმა�იები

- ჽა აჽის ჽანზიშენები და ჽოგოჽ გამოვიყენოთ ისინი

11. მეა მონა�ემები და ჽესპონსიული დიზაინი, Mobilefirst მიდგომა?

- ჽა აჽის მეა მონა�ემები?
- მონა�ემების ოპიმიზა�ია სო�იალუჽი ქსელებისა და საძიებო სისემებისათვის
- ვებ გვეჽდის მოჽგება სხვადასხვა ეკჽანებზე. 
- bootstrap-ის სანდაჽული ზომები და კლასები

12. FlexBox-ის გამოყენება ჽესპონსიული დიზაინის ასა�ყობად

- ჽა აჽის flexbox
- ჽოგოჽ გამოვიყენოთ ის ჽესპონსიული ვებ გვეჽდის ასა�ყობად
- CSS თვისებების მიმოხილვა

13. CSS Grid-ის გამოყენება ჽესპონსიული დიზაინის ასა�ყობად

- ჽა აჽის CSS Grid
- ჽოგოჽ გამოვიყენოთ ის ჽესპონსიული ვებ გვეჽდის ასა�ყობად
- CSS თვისებების მიმოხილვა,

14. საბოლოო პჽოექი

- საბოლოო პჽოექის მიმოხილვა
- მიღებული �ოდნის გამოყენება ჽეალუჽი პჽოექის ასა�ყობას


