
 

 
 

Nazwa szkolenia: Projektowanie stron internetowych opartych na CMS 

Bloki tematyczne: 
1. Wprowadzenie 
2. Hosting, domeny 
3. Informacje ogólne 
4. Pierwsze kroki 
5. Wpisy 
6. Media 
7. Strony 
8. Widgety 
9. Menu 
10. Komentarze 
11. Użytkownicy 
12. Narzędzia 
13. Ustawienia 
14. Motywy 
15. Wtyczki 
16. Aktualizacje 
17. Style CSS 
18. Tłumaczenia 
19. Przenoszenie strony 
20. Pozycjonowanie 
21. Warsztat budowy profesjonalnej strony WWW: Budowa strony na podstawie płatnego 

szablonu 
 
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej budowania, 
edytowania, administrowania stron internetowych opartych na systemach zarządzania 
treścią Wordpress. Uczestnik szkolenia otrzyma pełne informacje krok po kroku jak należy 
budować, konfigurować i administrować stroną WWW. Szkolenie zostało zaprojektowane 
jako teoretyczno-warsztatowe dzięki temu beneficjent również zostanie przygotowany          
w sposób praktyczny do pracy  z systemem zarządzania treścią Word Press. Wybrany system 
to również świat motywów płatnych gdzie szereg gotowych rozwiązań usprawni pracę 
kursantów. Celem ostatniej części warsztatu, tj. budowy profesjonalnej strony, jest wejście w 
świat motywów płatnych i budowa na podstawie wybranego motywu własnej, 
zaawansowanej strony WWW. 
 
Zakres godzin 1 zjazdu: 
10 30- 12 00- zajęcia 
12 00- 12 10 - przerwa 
12 10- 13 40- zajęcia 
13 40- 14 10- obiad 
14 10- 15 40- zajęcia  
 
 
 



 

 
 
17 lipca 2017 
- Wprowadzenie 
- Hosting, domeny - o co w tym chodzi 
- Informacje ogólne o systemie 
- Pierwsze kroki w Wordpress 
- Zajęcia praktyczne: instalacja systemu CMS 
 
18 lipca 2017 
- Wpisy 
- Media 
- Strony 
- Zajęcia praktyczne: tworzenie stron, podstron i wpisów 
 
20 lipca 2017 
- Widgety 
- Menu 
- Komentarze 
- Zajęcia praktyczne: dodawanie Witgetów, budowanie Menu zarządzanie komentarzami 
 
21 lipca 2017 
- Użytkownicy 
- Narzędzia 
- Ustawienia 
- Zajęcia praktyczne: konfiguracja systemu Wodpress i zarządzanie kontami użytkowników 
 
24 lipca 2017 
- Motywy 
- Wtyczki 
- Aktualizacje 
- Zajęcia praktyczne: dobór, instalacja i konfiguracja wtyczek oraz motywów 
- Test sprawdzający postępy 
 
25 lipca 2017 
- Style CSS 
- Tłumaczenia 
- Przenoszenie strony 
- Zajęcia praktyczne: edycja styli CSS 
 
27 lipca 2017 
- Pozycjonowanie 
- Budowa strony na podstawie płanego szablonu - wprowadzenie i instalacja systemu 
- Warsztat: kreowanie słów kluczowych, opisów stron 
 
28 lipca 2017 
- Warsztat budowy profesjonalne strony WWW: Konfiguracja systemu Betheme 
- Zmiana wyglądu strony głównej, zarządzanie blokami na stronie, dodawanie nowych elementów 
- Warsztat budowy profesjonalnej strony WWW: Wymiana treści, dodawanie własnych mediów, edycja 

mediów 
 
31 lipca 2017: 
- Warsztat budowy profesjonalnej strony WWW: Ciąg dalszy wymiany treści. Dodawanie własnych 

wpisów. 
- Warsztat budowy profesjonalnej strony WWW: Konfiguracja formularzy, map i innych dodatków 


