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BLOGUL: INSTRUMENT DE MODERNIZARE  
A PRACTICILOR PEDAGOGICE ŞI A SERVICIILOR DOCUMENTARE 
 
Secvenţa de formare nr. 4 
 
Gestionarea blogului 
- crearea unei categorii 
- organizarea categoriilor  
- crearea unui link 
- organizarea link-urilor 
 
4.1. Gestionarea categoriilor  
 
Crearea categoriilor vă ajută să gestionaţi şi să organizaţi eficient articolele publicate pe 
blogul dumneavoastră. Categoriile se afişează în ordine alfabetică. Pentru ca o categorie 
creată să fie vizibilă, ea trebuie să conţină cel puţin un articol.  

4.1.1. Pentru a crea o categorie : 

1. identificaţi-vă şi mergeţi în spaţiul de administrare a blogului : « My 
Dashboard » ; 

2. clicaţi pe « Articole » apoi pe « Categorii  » ; 
3. daţi un nume categoriei pe care doriţi să o creaţi; categoriile pot avea o ierarhie;  
4. pentru înregistrarea categoriei, daţi clic pe «Adaugă o categorie». 

 

4.1.2. Pentru a modifica/a şterge o categorie existentă:  
1. identificaţi-vă şi mergeţi în spaţiul de administrare a blogului : « My Dashboard » ; 
2. clicaţi pe « Articole » apoi pe « Categorii  » ; 
3. selectaţi categoria pe care doriţi să o creaţi;  
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4. daţi clic pe «Editează» sau pe « Şterge » şi confirmaţi acţiunea. 

 

4.2. Crearea şi organizarea link-urilor  

Există, cu siguranţă, site-uri Internet pe care le apreciaţi şi pe care doriţi să le 
recomandaţi vizitatorilor blogului dumneavoastră. De aceea le veţi adăuga în Blogroll. 
Pentru evitarea afişajului în vrac, este necesar să le clasificaţi în categorii de link-uri.   

4.2.1. Pentru a adăuga un link :  
1. identificaţi-vă şi mergeţi în spaţiul de administrare a blogului : « My Dashboard » ; 
2. clicaţi pe « Legături » apoi pe « Add new  » ; 
3. completaţi câmpurile corespunzătoare numelui şi adresei URL a site-ului pe care 
doriţi să-l adăugaţi la lista dumneavoastră de site-uri favorite.  

 
4. alegeţi o categorie din lista de categorii de link-uri (sau creaţi una nouă) 
5. din zona « Ţintă», alegeţi : 

a. _blank : pagina Web va fi încărcată într-o nouă fereastră/un nou tab ; 
b. _top : pagina Web va fi încărcată în fereastra principală şi toate celelalte 

cadre vor fi suprimate ; 
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c. non: pagina nouă va fi încărcată în aceeaşi fereastră şi acelaşi cadru; 
 

 
6. clicaţi pe  « Adaugă link» pentru finalizarea acţiunii. 

 
4.2.2. Pentru a modifica un link:  
 

1. identificaţi-vă şi mergeţi în spaţiul de administrare a blogului : « My Dashboard » ; 
2. clicaţi pe «Legături » apoi pe « Editează » ; 
3. alegeţi «Editează » sau «Şterge »; 
4. daţi clic pe «Update link ». 

 
 
 
 


