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Warsztaty WordPress - podstawowe

Stwórz stronę WordPress od A do Z

Warsztaty Wordpress przeznaczone są dla osób początkujących chcących
samodzielnie tworzyć lub zarządzać stronami WWW opartymi o
najpopularniejsze dzisiaj rozwiązanie jakie daje system Wordpress.
Warsztaty krok po kroku przeprowadzą kursanta przez tworzenie strony
internetowej od wyboru domeny i hostingu po instalację WordPressa po
edycję i zarządzanie stroną oraz rozbudowę strony o dodatkowe funkcje,
zmianę wyglądu strony i sposobach promocji strony w Internecie.
Zostaną również omówione sposoby zabezpieczenia strony, aktualizacji
systemu, wtyczek, motywów, aby strona działa w 100%.

Nauczysz się:
jak skonfigurować i prowadzić właśną stronę internetową na WordPress;
jak dodawać treści, obrazy, linki i filmy
jak dodać menu nawigacyjne i stworzyć strukturę strony
jak sprawić, aby strona miała atrakcyjny wygląd
jak poszerzyć możliwości WordPressa o nowe funkcje
jak dodawać formularze kontaktowe
jak dodać social media
jak śledzić odwiedzających
jak zadbać o bezpieczeństwo strony
jak uruchomić witrynę pod własną domeną i na hostingu
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Program warsztatów

Podstawy

W tej części Warsztatów dowiesz się po kolei co to jest WordPress i czym różni się
od od siebie WordPress.com i WordPress.org. Dowiesz się gdzie kupić tanio
domenę i jaki hosting wybrać.
Jak wybrać i kupić dobry serwer i domenę
Dlaczego Twoja strona musi być stworzona na WordPress.org
WordPress.com vs WordPress.org.
Kto używa WordPressa i dlaczego jest taki popularny
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Zainstaluj i ustaw WordPressa
W tej części Warsztatów dowiesz się jak zainstalować WordPressa w 15
min. Co zrobić po każdej instalacji WordPressa, co to jest SSL i czy
musisz go mieć.
Jak zainstalować WordPressa szybko i bezpiecznie
Podstaowa konfiguracja WordPressa
Jak przejść do panelu administracyjnego WordPressa
Co zrobić po każdej instalacji WordPressa
Co zrobić jeśli mamy domenę i hosting w 2 różnych miejscach
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Poznaj WordPressa
W tej części Warsztatów poznasz WordPressa od podszewki, zobaczysz co to
jest panel administratora. Jak uporządkować kokpit, aby był
wygodniejszy w obsłudze.
Omówienie panelu administratora od A do Z
Ustawienie własnego profilu i podłączenie Gravatara
Zarządzanie użytkownikami
Personalizacja kokpitu
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Stwórz i zarządzaj blogiem
W tej części Warsztatów zaczniesz przygodę z WordPresem praktycznie,
dowiesz się czym strona różni się od wpisu, jak dodawać treści i media
do bloga, jak korzystać z nowego edytora Gutenberg.
Różnice między stroną a wpisami
Czym jest i jak pracować z Gutenbergiem
Dodanie pierwszego wpisu i mediów do niego np. grafiki
Jak edytować istniejący wpis
Czego nie robić po opublikowaniu wpisu
Organizacja treści czyli kategorie i tagi
Jak zarządzać komentarzami
Jak powstrzymać spam w komentarzach
Jak wyłączyć/włączyć komentarze dla poszczególnych wpisów
Jak dodawać media i zarządzać nimi w panelu administratora
jak dodać linki do wpisu
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Zrób stronę WWW
W tej części Warsztatów dowiesz się jakie powinnaś zamieścić strony
statyczne, by działać legalnie i skutecznie i jak je dodać. Jak stworzyć
menu i wyświetlić je na stronie.
Co to jest strona statyczne
Jakie strony statyczne powinnaś dodać do WordPressa
Hierarchia stron - struktura
Jak dodać nową stronę
Jak edytować istniejącą stronę
Jak dodać, zablokować komentarze
Tworzenie menu strony WWW
Czego nie robić po opublikowaniu strony
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Dostosuj WordPressa pod siebie
Wygląd strony, bloga jest bardzo ważny i musi wyróżniać Cię na tle
konkurencji . W tej części Warsztatów dowiesz się jak wybrać wygląd dla
bloga, na co zwrócić uwagę przy wyborze motywu WordPress. Czy lepiej
stworzyć stronę na darmowym czy płatnym motywie?
Co to jest motyw WordPress
Na co zwrócić uwage przy wyborze motywu
Jak zainstalować nowy motyw
Jak przełączać się między motywami bezpiecznie
Personalizacja motywu
Co to jest motyw potomny (child theme) i dlaczego musisz go mieć
Gdzie szukać nowych motywów
Widgety
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Rozwój i bezpieczeństwo WordPressa
W tej części Warsztatów dowiesz się się jak poszerzyć funkcjonalność
strony i jak zadbać o bezpieczeństwo strony WordPress. Poznasz zestaw
polecanych wtyczek, jak je wybierać by nie zrobić krzywdy stronie.
Co to jest wtyczka WordPress
Czy musisz instalować wtyczki na stronie?
Jak wybrać i skonfigurować wtyczkę
Wtyczka darmowa czy płatna
Zarządzanie wtyczkami - wyłączenie
Polecane wtyczki dla każdej strony
Aktualizacja WordPressa, wtyczek i motywów
Tworzenie kopi zapasowej strony
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Marketing i Seo
Do tej chwili będziesz już miała prawie gotową stronę WWW, będziesz
potrafiła nią zarządzać. Ale samo stworzenie strony to nie wszystko. W
tej części Warsztatów dowiesz się o podstawowych tematach związanych z
marketingiem, promocją twojej strony i seo.
Jak dodać przyciski social media do strony
Podstaowy Seo - jak pisać bloga by chcieli go czytać i przyciągał
czytelników
Seo dla zdjęć
Jak podłączyć Google Analytics
Optymalizacja wydajności strony
Optymalizacja SEO – Yoast SEO
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Dodatkowe materiały
W tej części Warsztatów opowiem Ci o dodatkowych narzędziach przydatnych
podczas prowadzenia strony. Dowiesz się również jak przyspieszyć pracę z
Gutenbergiem.
Skąd brać darmowe i legalne zdjęcia, ikony na stronę
Jak przetłumaczyć motyw i wtyczkę
Sposób na szybszą pracę z edytorem Gutenberg
Przekierowania 301
Co to jest Elementor i czy warto z niego korzystać
Optymalizacja obrazów

Zarezerwuj swoje miejsce
Chcę dołączyć
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