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Joomla 

Opis 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać najpopularniejszy system do zarządzania 

treścią (CMS – Content Management System). Kurs rozpoczyna się od omówienia najważniejszych 

podstaw administracji Joomlą. Omówimy wszystkie elementy systemu, by w dalszych etapach 

szkolenia móc przejść do instalowania dodatkowych rozszerzeń i komponentów, co umożliwi stworzenie 

praktycznie każdego portalu internetowego. 

Czego Cię nauczymy 

Artykuły, sekcje i kategorie Edycja zawartości strony 

Artykuły są głównym elementem CMS Joomla 

do przechowywania informacji tekstowych.  

To w ramach artykułów tworzymy większość 

zawartości, która jest przechowywana 

na stronie. Zrozumienie wszystkich możliwości 

artykułów, jest niezbędne do skutecznego 

tworzenia stron w Joomla. 

 

W ramach CMS Joomla dysponujemy wizualnymi 

edytorami wspomagającymi tworzenie 

wszelakiego „contentu” na stronie. Omówimy 

jak zainstalować najpopularniejsze edytory, 

przekażemy kiedy są przydatne, a w jakich 

sytuacjach nie polecamy z nich korzystać. 

 

Backupy – przezorności nigdy za 

wiele 
Arkusze stylów 

Joomla dysponuje bardzo prostym sposobem 

i wygodnym sposobem backupowania całej 

naszej witryny do jednego pliku zip lub jar. 

Możemy tworzyć kopię bazy danych lub systemu 

plików, a dzięki temu w bardzo łatwy i szybki 

sposób przeniesiemy serwis na inny serwer, 

lub zabezpieczymy wszystkie nasze dane 

przed niespodziewaną awarią. 

Nauczymy podstaw CSS i zasady wykorzystania 

arkuszy stylów CSS w Joomla. Nauczysz się 

tworzyć atrakcyjne i czytelne strony internetowe. 
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Program szkolenia 

1. Omówienie systemu Joomla 

• co to jest? 

• do czego możemy wykorzystać ten 

system? 

2. Przygotowania do instalowania 

Joomla 

• skąd pobrać pliki instalacyjne? 

• jaką instalację wybrać? 

• wersja polskojęzyczna czy angielska? 

• wymagania systemowe 

• jak stworzyć bazę (mysql) dla Joomla? 

• przenoszenie plików instalacyjnych na 

serwer 

3. Instalowanie Joomla 

• omówienie sposobów instalacji 

• tworzeni lokalnego serwera przy pomocy 

xampp 

• instalacja lokalnie 

• instalacja na serwerze zdalnym (ręcznie 

tworzymy użytkownika, a także bazę 

mysql) 

• zautomatyzowana instalacja na serwerze 

zdalnym 

4. Różne wersje językowe 

• instalacja j. polskiego 

• instalacja wybranego innego języka 

• zmiana języka z polskiego na angielski 

i odwrotnie 

• odinstalowywanie np. języka polskiego 

5. Panel administracyjny omówienie 

menu i ustawień (podstawy) 

• logowanie się do panelu 

administracyjnego 

• omówienie panelu administracyjnego 

6. Sekcje i kategorie 

• co to jest sekcja? 

• do czego służy sekcja? 

• jak tworzymy sekcję? 

• co to jest kategoria? 

• do czego służy kategoria? 

• jak tworzymy kategorię? 

• przypisywanie kategorii do sekcji 

7. Tworzenie artykułu 

• co to jest artykuł? 

• jak stworzyć artykuł? 

• omówienie sposobów tworzenia artykułu: 

html, edytor 

• tworzenie przykładowego artykułu 

• formatowanie 

• podział artykułu 

• wstawianie obiektów do artykułu: zdjęcia, 

filmy itp. 

• wstawianie linków np. do strony, adresu 

e-mail itp. 

• publikowanie artykułów 

• artykuł na stronę startową 

• usuwanie artykułu 

• wstęp do artykułu 

8. Konfiguracja artykułu 

• przegląd dostępnych opcji 

• zmiana opcji globalnych (dotyczy 

wszystkich artykułów) 

• zmiana opcji lokalnych (dotyczy jednego 

artykułu) 

• wstawianie i ukrywanie opisu artykułu 

(autor, data utworzenia i modyfikacji itp.) 

• ukrywanie całego lub wybranej części 

artykułu 
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9. Tworzenie menu 

• co to jest menu? 

• tworzenie menu 

• publikowanie menu 

• usuwanie, ukrywanie menu 

• modyfikowanie, zmiana kolejności menu 

10.  Moduły 

• co to są moduły 

• do czego służą moduły 

• wyszukiwanie modułów (moduły płatne 

i bezpłatne) 

• instalowanie modułów 

• konfigurowanie modułów 

• włączanie podstawowych modułów 

• przypisywanie modułów do bloku lub 

menu 

• konfiguracja stylów CSS dla modułów 

• zaawansowane moduły prezentujące: 

menu, reklamy, wyniki funkcji php 

11.  Komponenty 

• co to są komponenty? 

• do czego służą komponenty? 

• wyszukiwanie komponentów 

• instalowanie komponentów 

• konfigurowanie komponentów 

• włącznie podstawowych komponentów 

• poznamy następujące komponenty: 

Phoca, JForms, ChronoComments, 

RecommendFriends, Ozio galery, Kunena 

forum, xmap, jTags, Joomfish, Sobi2, 

Jomsocial, Akeeba, na życzenie 

kursantów podstawy VirtueMart, joomla 

Explorel, DOCman, AllVideos, Artio 

JoomSEF, K2, Jumi) 

12.  Użytkownicy systemu Joomla 

• tworzenie użytkownika (konta) 

• modyfikowanie użytkownika (konta)  

np. zmiana hasła, adresu e-mail itp. 

• usuwanie użytkownika (konta) 

• logowanie się na stworzone konto 

• instalacja oraz konfiguracja joomsocial 

+ podstawy community builder 

13.  Szata graficzna 

• co to jest szablon? 

• gdzie znaleźć szablon? 

• instalowanie nowego szablonu 

• zmiana elementów szablonu (np. zmiana 

koloru, zmiana czcionek, rozmiaru)
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Czas trwania 
2 dni | 16 godzin zajęć 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose Sp. z o.o. 

Cena szkolenia 
990 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

5 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


