Programa Nr. 10

PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Bibliotekų specialistų mokymo programa

DARBAS SU INTERNETO SVETAINIŲ TURINIO VALDYMO
SISTEMA „WORDPRESS“
Programos tikslai – suteikti žinių apie interneto svetainių turinio valdymo sistemas, jų panaudojimo
galimybes. Išmokyti kurti tinklaraščius ar svetaines ir skelbti informaciją internete.
Mokymo uždaviniai:
• sugebėti sukurti tinklaraštį wordpress.com aplinkoje
• sugebėti kelti informaciją į sukurtą tinklaraštį
Mokymo trukmė: 5 val.
Mokymo vieta: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių
klasė arba Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybės viešoji biblioteka.
Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: elementarios naudojimosi kompiuteriu žinios.
Dalyvių skaičius: iki 11.

1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS

WordPress – interneto svetainių turinio valdymo sistema (TVS)

praktikumų

1.

Temų pavadinimai

paskaitų

Eil. nr.

Valandų skaičius

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

kas yra WordPress;
kas yra wordpress.com;
kas yra wordpress.org;
kodėl būtent WordPress TVS;
wordpress.com paskyros kūrimas;
pirmas tinklaraštis.
2.

Tinklaraščio administravimo aplinka (skydelis (angl. dashboard))
skydelio struktūra;
tinklaraščio ir administravimo kalbos keitimas;
regioniniai nustatymai;
pagrindinių nuostatų keitimas.

3.

Naudotojų administravimas
naudotojų profilių peržiūra;
pagrindinių parametrų keitimas.

4.

Komentarų tvarkymas
komentarų peržiūra;
komentarų administravimas (patvirtinimas, redagavimas, šalinimas).
1 iš 2

5.

Įrašai (angl. posts) ir puslapiai (angl. pages)

0,5

2

0,1

0,25

0,1

0,15

1,5

3,5

kada skelbti įrašą, o kada puslapį;
pagrindiniai įrašų ir puslapių skirtumai;
puslapių skelbimas ir redagavimas;
įrašų skelbimas ir redagavimas;
kategorijos (angl. category) ir žymės (angl. tags), kas tai, kada ir kaip naudoti.
6.

Naudotojo meniu
kas yra naudotojo meniu;
kaip sukurti ir įjungti naudotojo meniu.

7.

Valdikliai (angl. widgets)
kas yra valdikliai;
kur gauti;
kada ir kaip juos naudoti.
Iš viso:

2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA)
Eil. nr.

Priemonės pavadinimas

Rengimo Apimtis
metai

1. Teorinės medžiagos konspektai

2014

2. Vaizdo pamokos
(http://mokymai.pavb.lt/)

2014

17 psl.

Priemonės paskirtis
Susipažinti su kurso teorija

>5 vaizdo Išmokti praktiškai valdyti
įrašai
WordPress TVS
(nuolat
pildoma)

3. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI
Dalyvavusių kvalifikacijos kėlime specialistų apklausa. Anketos pildymas.

4. LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Išmokime WordPress.com. Prieiga per internetą: http://learn.wordpress.com/
2. WordPress „Quick start“ video pamokos. Prieiga per internetą:
http://en.support.wordpress.com/video-quick-start/
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2 iš 2

