
Front End Development 
Essentials



„ალტე უნივერსიტეტი“ 
პროგრამირების საწყისი 
ეტაპიდან შესწავლის 
მსურველებს გთავაზობთ 
Front End-ის სამი მთავარი 
საბაზისო ინსტრუმენტის 
Javascript-ის, HTML-ისა და 
CSS-ის შემსწავლელ კურსს.

ადგილების რაოდენობა: 20
კურსის ხანგრძლივობა: 7 კვირა
დაწყების თარიღი: 17 იანვარი, 2022 წ.
ღირებულება: 850 ლარი

პირველი ნაბიჯი 
WEB პროგრამირებაში

ლექტორი

კონსტანტინე 
ლაფერაშვილი 
იუსტიციის სამინისტროს 
საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო, 
IT განყოფილების 
Angular დეველოპერი

HTML, CSS-ისა და Javascript-ის შესწავლა შესანიშნავი 
პირველი ნაბიჯია პროგრამისტის კარიერის 
დასაწყებად, რადგან ის მოგცემთ შესაძლებლობას 
საკმაოდ მოკლე დროში დასაქმდეთ და კარიერა 
განავითაროთ სხვადასხვა მიმართულებით.

შექმნის დღიდან დღემდე ეს ტექნოლოგიები 
ფაქტიურად უალტერნატივოა 
Web-Development-ისთვის.

ალბათ გსმენიათ უამრავი სხვადასხვა ტერმინი, 
როგორიცაა Bootstrap, Jquery, Vue, Angular, React და 
ასე შემდეგ - თითოეული მათგანის საფუძველი 
სწორედ HTML, CSS ან JavaScript-ია და 
ზემოთაღნიშნულ პროგრამებზე სამუშაოდ 
აუცილებლად დაგჭირდებათ მათი ცოდნა.

JavaScript პროგრამირების ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული და მზარდი ენაა. 
თავდაპირველად, ის ბრაუზერებთან 
სამუშაოდ შეიქმნა, თუმცა სწორედ იმიტომ 
რომ  იგი მარტივი და მოსახერხებელია, 
დროთა განმავლობაში გასცდა 
ბრაუზერის ჩარჩოებს და დღეს 
Javascript-ით იწერება 
ყველაფერი - საიტები, 
მობილური აპლიკაციები, 
Desktop პროგრამები, 
ე.წ. Front-ი და 
Back-ი.

„პროგრამირება იმდენად საინტერესო 
და სასიამოვნო საქმიანობაა, რომ 
პროგრამისტების სრული უმრავლესობა 
მას ჰობად მიიჩნევს. თუმცა, ბევრ 
დამწყებს უჭირს სწავლის პროცესში შავ 
ეკრანზე უღიმღამო თეთრ წარწერებად 
მიღებული შედეგით სიამოვნების მიღება. 
HTML-ის, CSS-ისა და JavaScript-ის 
შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა: 
სწავლის დაწყებისთანავე თითოული 
სტრიქონის რეალური შედეგის ნახვა 
browser-შია შესაძლებელი. HTML და CSS 
უზრუნველყოფს მიღებული შედეგის         
ვიზუალურ აღქმას და შედეგად სწავლის 
პროცესი ბევრად მარტივი და სახალისო 
ხდება.“
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ა წინაპირობები
- კომპიუტერი და მასთან დაკავშირებული ინტერნეტი
- კომპიუტერის მოხმარების საბაზისო უნარები
- სწავლის სურვილი

HTML Basics
- რა არის HTML
- HTML ელემენტები
- HTML ატრიბუტები
- HTML სასათაურე ტეგები
- HTML პარაგრაფები
- HTML ტექსტის ფორმატირება
- HTML კომენტირება
- HTML და სტილები
- HTML ბმულები
- HTML სურათები
- HTML ცხრილები
- HTML ჩამონათვლები
- HTML Block-ური და Inline ელემენტები
- HTML class და id ატრიბუტები
- HTML Iframe-ები
- HTML გვერდის განლაგებაზე მუშაობა
- HTML ფორმა
- HTML ფორმის ელემენტები
- HTML5 სემანტიკური ელემენტები

CSS
- რა არის CSS
- CSS ფონები
- CSS ჩარჩოები
- CSS Margin
- CSS Padding
- CSS სიმაღლე და სიგანე
- CSS Box Model
- CSS Outline
- CSS ტექსტების დასტილვა
- CSS ფონტებთან მუშაობა
- CSS იკონები
- CSS ბმულების დასტილვა
- CSS ჩამონათვლები
- CSS ცხრილები
- display მახასიათებელი
- width და max-width
- position მახასიათებელი
- CSS განლაგება - Overflow
- გვერდის გალაგებაზე მუშაბა CSS Flex  
- გვერდის გალაგებაზე მუშაბა CSS Grid
- CSS ფორმები

CSS
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- CSS ფონტებთან მუშაობა
- CSS იკონები
- CSS ბმულების დასტილვა
- CSS ჩამონათვლები
- CSS ცხრილები
- display მახასიათებელი
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- position მახასიათებელი
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Javascript
- რა არის JavaScript
- Event-ები
- გარეშე JavaScript ფაილის გამოყენება
- კომენტირება
- ცვლადები
- ცვლადების გავრცელების არეები
- JavaScript-ის მზა ობიექტები
- ოპერატორები
- პირობითი ბრძანებები
- Switch
- ციკლები: for and while
- ფუნქციები
- JavaScript ობიექტები
- JavaScript კლასები
- JavaScript ვექტორები
- JavaScript ვექტორთა მეთოდები
- Window Object Model
- Document Object Model
- HTML ელემენტებზე წვდომის მეთოდები
- innerHTML მახასიათებელი
- inner Text მახასიათებელი
- form-ის ვალიდაცია
- Promise-ები



საკონტაქტო 
ინფორმაცია
ირინა დავითაშვილი

უწყვეტი განათლებისა და სატრენინგო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: +995 555 935 959
Email: i.davitashvili@alte.edu.ge


