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CURS  INIŢIERE  ÎN  IT 

 

         MODULUL II  / Iniţiere în căutarea unei baze de date cu ajutorul internetului 
          TEMA /   Informa ţii despre pagina web şi site –ul web  
          DURATA  / 50 minute 
 
Obiective:  

• Să cunoască deosebirea dintre pagina web şi site 
• Să ştie să citească o pagină web; 
• Să ştie să acceseze un site. 

Metode : demonstraţia, observaţia, lucrul în echipă; 
Resurse materiale:  calculatorul, fişe de fişe de învățare, site-ul Asociaţiei „Educaţia de a lungul 
întregii vieţi” 
 
 

1. Noţiuni teoretice – 35 minute 
1.1. Pagina web: este un document creat cu ajutorul limbajului de marcare HTML și 

(opțional)cu  limbajle  de programare cum ar fi PHP, ASP ș.a. fiind accesibilă 
vizitatorilor prin intermediul protocolului HTTP, care transferă informația de la server 
la browser;  pagina web se numește așa deoarece, afișată pe un monitor, ea se 
aseamănă cu o pagină de ziar: de obicei paginile web au o lățime care încape în 
întregime pe ecranul;  în schimb, pagina web poate fi chiar mult mai înaltă (adâncă) 
decât înălțimea ecranului, ea putând fi totuși ușor afișată cu ajutorul funcțiilor normale 
ale mausului și browserului folosite, prin "tragere" în sus și în jos;  
are meniuri şi tabelele, este caracterizată de un aranjamentul poate fi compusă din 
cod HTML static ; această structură se va pentru toate paginile site-ului şi, în afară de 
partea care reprezintă conţinutul, care diferă de la pagină la pagină, celelalte 
elemente - rămân practic neschimbate; sunt refolosite prin scrierea  fiecăruia din ele 
într-un fişier separat şi apoi incluse în pagina finală; se poate modifica direct din baza 
de date şi conţinutul oricăreia dintre ele, fiecare parte putându-se actualiza 
independent una de cealaltă, reuşindu-se astfel dintr-o singură mişcare operarea 
modificărilor dorite în toate paginile site-ului; 

1.2. Site – ul web: este o grupă de pagini web multimedia (conținând texte, imagini fixe, 
animații ș.a.), accesibile în Internet în principiu orișicui, de obicei pe o temă anume, și 
care sunt conectate între ele prin așa-numite hiperlinkuri. este un spatiu virtual, care 
exista on-line si care nu are existenta fizică; nu se plăteşte impozit; costurile de 
întreţinere reduse; este caracterizat de publicul căruia se adresează, scop, obeictive, 
manieră de prezentare; din punct de vedere tehnic, site-ul este o adresa de internet 
de tipul www.numefirma.ro care este gestionată de un furnizor de servicii de găzduire 
şi design web; funcţionează 24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână, fără nici o 
intervenţie sau efort din partea beneficiarului; 

1.3. Design web: presupune crearea stucturii de baza a site - ului, scheletul pe care se 
adaugă conţinutul; acest lucru e reprezentat de crearea structurii XHTML şi a stilurilor 
CSS;  sistemul de navigaţie se implementează în acest stagiu; sunt adăugate 
continuturi utile (texte, imagini) împreună cu editarea şi adăugarea fişierelor media 
(imagini, animaţii flash, sunete, video); în acest stagiu se face şi optimizarea pentru 
motoarele de căutare (optimizarea de bază); 

1.4.  Mentenanţa unui site: de obicei un site web este administrat (creat, întreținut și 
actualizat) de către un așa-numit webmaster, dar există și alte posibilități  



     This project has been funded with support from the European Commission. This document 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.  

 

 

 
 

 
2. Aplica ţie practic ă / Accesarea site-ului Asocia ţiei „Educa ţia de a lungul întregii vie ţi”  – 

15 minute 
 
       Grupul ţintă este împărţit în echipe de  3 - 4 adulţi 50+; se dă adresa site-ului Asocia ţiei 
„Educa ţia de a lungul întregii vie ţi”, fiecare grup accesează site – ul web recomandat şi 
analizează conţinutul site-ului  

 


