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Kraj

Polska

1. Tytuł
Jak stworzyć stronę internetową opartą na WordPress
2. Typ wydarzenia – kurs online
3. Cele
Celem kursu jest nabycie umiejętności pozwalających na zbudowanie od podstaw
strony internetowej lub bloga z wykorzystaniem systemu CMS WordPress oraz
odkrywanie i aktywne wykorzystywanie możliwości jakie ten system oferuje.
4. Opis
Jak stworzyć stronę internetową opartą na WordPress – jest to kurs typu “krok po
kroku” przeznaczony dla osób, które chciałyby stworzyć własną stronę internetową
opartą na systemie zarządzania treścią. Kurs może być przydatny również dla
nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce edukacyjnej
jako np. dodatkowe źźródło wiedzy dla swoich słuchaczy.
Chociaż WordPress był pierwotnie używany głównie do prowadzenia blogów – obecnie
jest również używany przez wiele dużych agencji internetowych do prowadzenia
swoich witryn. Platforma bardzo ewoluowała przez lata i chociaż wprowadzono
ogromną ilość nowych funkcji, WordPress nadal pozostaje jedną z najłatwiejszych
w użyciu platform do publikowania w Internecie.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
- Czym jest WordPress
- Jak zacząć – podstawy publikowania treści
- Umieszczanie linku w poście
- Dodawanie obrazu do treści
- Listy i formatowanie tekstu
- Dodawanie filmów z YouTube
- Kategorie i tagi
- Komentarze
- Jak zmienić wygląd swojej strony głównej
- Menu programu
- Inne możliwości w WordPress
Ćwiczenia
- Jak zacząć pracę z systemem WordPress
- Jak szybko uruchomić swoją stronę internetową za pomocą WordPress
- Jak opublikować swoją pierwszą treść (post na blogu lub artykuł)
- Przechodzenie przez cały proces budowania witryny WordPress
- Dodawanie dodatkowych funkcjonalności
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Metodologia
Kurs online typu “krok po kroku” z zawartymi tam instrukcjami.
Metoda uczenia się przez działanie – uczestnicy kursu powinni postępować zgodnie z
instrukcjami i równolegle tworzyć własną stronę internetową.
5. Grupa docelowa
Osoby dorosłe uczące się, nauczyciele
6. Czas trwania i następne kroki (jeśli dotyczy):
20 godzin
7. Materiały, zasoby
Komputer z połączeniem do Internetu
8. Wpływ
Kurs umożliwia uczestnikom poszerzenie umiejętności cyfrowych oraz zdobycie
wiedzy na temat tworzenia strony internetowej lub prowadzenia bloga. Uczestnik.
który ukończy kurs, będzie posiadał wiedzę wymaganą i wystarczającą do
zbudowania od podstaw witryny opartej o system zarządzania treścią WordPress i
wykorzystania jej do dowolnego projektu, który mu przyjdzie na myśl.
Z niniejszego kursu mogą korzystać również nauczyciele, którzy chcieliby
zastosować utworzoną przez siebie stronę internetową jako dodatkowe źródło
wiedzy dla swoich uczniów.
9. Nazwa instytucji wdrażającej:
Fundacja Edukacja i Media
10. Website link:
http://netedukacja.com/kurs/jak-stworzyc-strone-internetowa-oparta-na-wordpress
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reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

DigiAdults

2019-1-PL01-KA204-065528

2

