
 

 

Szkolenie Stacjonarne z Wordpressa w Białymstoku – Plan szkolenia. 

1. Hosting i domena 
2. Podpinamy domenę do hostingu. 
3. Instalujemy Wordpressa na hostingu. 
4. Podstawowy interfejs wordpressa 
5. Ustawienia Wordpressa 

a. Ogólne 
b. Pisanie 
c. Czytanie 
d. Bezpośrednie odnośniki 

6. Strony 
7. Wpisy 

a. Wpisy 
b. Kategorie 
c. Tagi 

8. Różnice między stronami a kategoriami 
9. Wybieramy motyw do Wordpressa. 

a. Jak dokonuję wyboru 
b. Jakie motywy są najlepsze 
c. Które motywy trzeba omijać 

10. Konfiguracja Motywu 
11. Personalizuję Motywu 
12. Różnica między małym a dużym motywem. 
13. Ustawiamy motyw w Wordpressie. 
14. Podpinamy niezbędne wtyczki. 
15. Jakie wtyczki są najlepsze? 

a.  Stała jest tylko Yoast SEO. Nie z powodu, że jest najlepsza, ale najbardziej 
przyjazna nowym użytkownikom. 

b.  Reszta sytuacyjna. Dlatego nie robię listy. 
16. Omówienie wtyczek. 
17. Zapoznajemy się z edytorem Wordpressa Gutenbergiem 
18. Edytor Wizualny – Elementor 

a. Czy Elementor to dobry page builder? 
b. Kiedy jest sens używania Elementora? 
c. Czy warto używać Elementora Pro? 

19. Grafika 
a. Narzędzia do obróbki grafiki. 
b. Skąd brać legalną grafikę na stronę? 
c. Jakie formaty zdjęć wstawiać do wordpressa? 
d. Rozdzielczość i rozmiar zdjęć 
e. Automatyzacja grafiki. 

20. SEO. 
a. Co to jest SEO? 



b. Meta Tagi 
c. Na co zwracamy uwagę? 
d. Jak wyszukujemy słowa kluczowe? 
e. Jak tworzymy artykuły pod SEO? 
f. Jak optymalizujemy zdjęcia pod SEO? 
g. Omówienie Google Page Speed 
h. Linkowanie wewnętrzne 
i. Linkowanie zewnętrzne 

21. Optymalizacja Witryny  
a. Zwiększamy prędkość strony. 
b. Autoptymizer 
c. Code Snippet, 

22. Google Analytics 
23. Google Search Console 
24. Pixel Facebooka 
25. reCapcha 
26. Wtyczki sytuacyjne których używam. 

a. Ultimate Blocks 
b. wpDiscuz 
c. Custom Post Type Ul 
d. Amelia 
e. TablePress 
f. WP Show Posts 
g. WP User Login Notifier 
h. Elementor Pro 

 

Całego powyższego planu się nie realizuje. Ten plan jest tylko luźną podpowiedzią, dla 
Ciebie, jakbyś chciał skupić się na jakimś konkretnym wątku, dla mnie abym nie zapomniał 
o czymś ważnym. 

Jak to wygląda w praktyce? Podczas sesji indywidualnych, bardzo rzadko trzeba się w 
ogóle trzymać powyższego planu. Śmiało tutaj mogę powiedzieć, że każde szkolenie jest 
inne. Po pewnym czasie, omówieniu takich podstaw podstaw po prostu widzę, co 
konkretnie interesuje mojego kursanta, z czym sobie radzi a z czym ma największe 
problemy. Jeżeli też ma jakiś ambitny projekt np. swojej strony firmowej to całą 
funkcjonalność i wiedzę, wykorzystujemy do maksymalnego dostosowania tego pierwszego 
projektu, do jego obecnych potrzeb. 

Powodzenia na drodze z Wordpressem! 

Marcin Wojszwiłło 
CEO Redinfire.pl 

 

 


