
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

Креирање на Веб Страни 

2 Тип на дигитална вештина  Дигитални вештини за управување со софтверски и 
хардверски компоненти 

3 Ниво   почетник 

4 За кого е наменет курсот Ентузијасти кои сакат да се запознаат со  
функционалностите  и технологиите на Вебот  

5 Цена на Курсот 8 5000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  6 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

12 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 1 
час и 30 
минути  

9.  Број на часови 18 
часа 

10 Технологија XHTML, CSS, Adobe Fireworks, Dreamweaver 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење. 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Развивање дури и едноставна веб-страница според важечките стандарди бара познавање на Hypertext 
Markup Language (XHTML) и Cascading Style Sheets (CSS). Повеќето веб-страници користат и слики, во 
форма на банери, копчиња, логоа, слики или скенови. Adobe Fireworks е изграден како алатка за да се 
креира и да се манипулира со слики наменети за веб и да им овозможи на креаторите да ги 
оптимизираат овие слики, со цел да се намали големината на датотеката. Fireworks, исто така, 
обезбедува одлична интеграција со Dreamweaver. Оваа серија обезбедува сеопфатен вовед во XHTML, 
CSS и креирање веб-графика. 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Основни концепти на вебот 
2. Имплементирање на горенаведените технологии и креирање на њеб страна 

 
 
 
 

13 Содржина на курсот: 

Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

Структура на веб страници со XHTML тагови и својства. Компатибилност со поранешните верзии 
на HTML. 
Каскадни стилови – CSS3, својства, единици за должина, селектори, псевдоелементи, модели на кутии, 
позиционирање, маргини, организирање распоред на страна. 

 
Вовед во дизајни графика преку алатки за дизајнирање преку Adobe Fireworks. 
 

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  

https://digitalschool.com.mk/


 

  

Овој курс се учи низ практични примери и совети. Исто така во овој курс ќе ве водиме низ примери 
соодветни на теоретскиот материал и работилница како облик на активен метод за учење. Понекогаш 
во овој курс ќе се креираат тимови за креирање на дизајн за одреден проблем при што и самиот избор 
на активности ќе овозможи меѓусебна комуникација, соработка, заедничко истражување, решавање 
на зададени проблеми и дополнување итн., што создава услови за рамноправност во учеството и во 
одлучувањето. 
 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 5 часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

5 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

4 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

4 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Домашни задачи 
 

  30 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 70 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолижително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


