PREZENTAREA

Pagina web – conectată la istorie
Nu este atractiv doar pentru elevi să-şi prezinte rezultatele cercetării pe un site:
Acest tip de produs final furnizează o reţea captivantă de texte şi componente
multimedia şi pentru cei care îl accesează. Îl invită pe observator să participe
interactiv: Paginile pot fi „navigate” printr-un proces predeterminat. Mai mult,
rezultatele cercetării pot fi vizualizate de un public larg prin intermediul internetului.
Oricum, toate aspectele care vizează crearea site-ului sunt cel puţin provocatoare,
de la determinarea şi organizarea conţinutului, până la realizarea lui tehnică.
Procesul trebuie să fie foarte atent gândit şi planificat; cunoştinţe tehnice de
programe HTML (de tip Frontpage sau Netscape Composer) trebuie să fie însuşite;
logistica necesară (computer, scanner, imprimantă, cameră digitală) trebuie să fie
la îndemână.

Designul
 Sistematizaţi-vă rezultatele (determinaţi temele principale şi secundare;
numărul temelor principale va indica numărul de pagini web de care aveţi
nevoie pentru site).
 Alegeţi ilustraţiile care trebuie scanate: fotografii, hărţi, articole de ziar,
scrisori sau alte documente. Nu uitaţi să indicaţi sursa!
 Stabiliţi un aranjament: poziţia şi mărimea textelor principale şi secundare,
paragrafelor, titlurilor şi fotografiilor. Alegeţi un fundal şi culorile potrivite
pentru acesta şi pentru text şi dimensiunile adecvate pentru caractere.
 Elaboraţi textele care se vor regăsi pe paginile site-ului. Nu uitaţi să descrieţi
imaginile sau documentele postate pe site. Atenţie: Sursele se citează şi pe
internet!
 Dezvoltaţi conţinutul de legătură dintre diferitele pagini. Stabiliţi procedeul de
navigare şi structura (link-uri interne sau externe site-ului). Acordaţi atenţie
specială clarităţii, consistenţei şi lucidităţii actului de navigare. Realizaţi pe
hârtie o schemă a site-ului, care să vă ajute să găsiţi cele mai bune maniere
de a face legătura între paginile web.

>>

Realizând
designul

Operaţiile tehnice
 Verificaţi dacă toate link-urile funcţionează, precum şi legătura imagine-videosunet.
 Verificaţi cum se prezintă site-ul atunci când este rulat cu diferite browsere.

Operaţii
tehnice

 Puneţi la punct un sistem upload-download funcţional.
 Nu uitaţi să vă salvaţi paginile pe un suport electronic.

E bine de reţinut
 Este foarte important pentru cel care navighează ca structura site-ului să fie
cât mai clară. Oriunde s-ar afla pe site, navigarea trebuie să fie simplă iar
persoanei respective trebuie să-i fie uşor să ajungă într-un anumit loc sau la
pagina principală (prin cât mai puţine click-uri).
 Nu inseraţi prea multe link-uri şi butoane în text. Acest lucru va face ca
privitorul să acceseze continuu fără să citească informaţiile din lateral, făcând
astfel ca munca voastră să fie în zadar.
 E foarte obositor să citiţi texte lungi, în special pe internet. Aşadar, este
important să le reduceţi la informaţiile de bază. Păstraţi suficient timp atât
pentru munca tehnologică, cât şi pentru editare.
 Toată problematica referitoare la drepturile de autor trebuie soluţionată
înainte de lansarea site-ului şi nu după!
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