Безкоштовний курс
зі створення веб-сайтів
Для школярів 8-11 класів

Про освітній проект в школах
• Ініціатором проекту є благодійний фонд BrainBasket.
Його мета – сприяти розвитку освіти в сфері ІТ.
• Фонд працює по всій Україні, проводячи курси з основ
програмування. Завдяки підтримці спонсорів, участь в
курсах є повністю безкоштовною.
• В рамках проекту WOW Teachers ваш вчитель
інформатики вже пройшов навчання за сучасною
програмою з основ веб-розробки й тепер
викладатиме цей курс у вашій школі у
форматі факультативу.

Навіщо брати участь у проекті
• Інформаційні технології оточують нас всюди. Це і транспорт, і
медицина, і зв’язок, і соціальні мережі, і торгівля, і ще багатобагато іншого.

• Наврядчи зараз можна уявити своє життя без інтернету, то ж
вміння створювати сайти стає вкрай важливою навичкою,
незалежно від того, ким ви плануєте стати в майбутньому.
Наприклад:
•
•
•
•
•

Фотографу потрібен сайт для виставлення та продажу своїх фото
Блогеру – для публікації своїх постів та розміщення реклами
Хендмейдерам – як онлайн-магазин для розміщення своїх витворів
Кондитерам – для рекламування своіх тістечок
Підприємцям – для роботи стартапу

Чого вас навчатимуть
• Даний проект орієнтований на сучасних
школярів, то ж ми зробили його
максимально цікавим, корисним та
практичним. Ваш вчитель інформатики,
який пройшов перепідготовку на наших
курсах, збирає навчальну групу на базі
своєї школи та навчатиме вас:
• Як створити першу просту сторінку та
розмістити її в інтернеті
• Як наповнити сторінку чи веб-сайт
необхідними матеріалами
• Як зробити дизайн сайту своїми руками

Формат навчання
• Заняття проходять двічі на тиждень після
уроків (детальний графік запитуйте у свого
вчителя). По завершенні курсу ви не тільки
навчитесь створювати реально працюючі
сайти, а й отримаєте сертифікат від Фонду.
• Курс триває 2 місяці та є абсолютно
безкоштовним.

Сьогодні навчання - завтра iPhone
• Якщо ж вам дуже сподобається створювати сайти, і у вас це буде
гарно виходити – можна почати підробляти фрілансером.
• Для цього існують спеціальні онлайн-біржі, де люди та компанії з
усього світу замовляють сайти, а розробники пропонують свої
послуги. То ж можна працювати просто з дому, самостійно
регулюючи свій робочий графік.
• До речі, середня вартість розробки сайту на замовлення на сьогодні
складає 15 000 грн. Ось так, виконавши декілька проектів, можна
заробити на новенький iPhone X.
• Бачите, інформатика – це не так вже й нудно, еге ж? ;)

Як записатись на курс?
• Заповніть онлайн анкету учасника
(посилання надає ваш вчитель
інформатики).

• Пройдіть відбір у навчальну групу
(відбір здійснює вчитель).
• Отримайте письмову згоду на
навчання від батьків та віддайте її
вчителеві (бланк такої згоди надійде на
email автоматично після заповнення
анкети учасника).

Більш детальна інформація – у вашого
вчителя інформатики та на веб-сайті
brainbasket.org/wow-teachers.

