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BLOGUL: INSTRUMENT DE MODERNIZARE  
A PRACTICILOR PEDAGOGICE ŞI A SERVICIILOR DOCUMENTARE 
 
Secvenţa de formare nr. 6 
 
Gestionarea blogului 

- crearea şi publicarea unui articol (alegerea tipului de caractere, a culorii textului, 
sublinieri, aliniere, caractere speciale, categorii şi taguri) 

- modificarea statusului şi a  vizibilităţii articolului 
- modificarea datei de publicare  

 
6. Gestionarea articolelor 
6.1. Pentru a crea un articol :  

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

2. daţi clic pe « Articole », apoi pe « Add new »;  
3. primul cartuş vă va permite să daţi un titlu articolului dumneavoastră; 
4. al doilea cartuş este destinat corpului propriu-zis al articolului; 
 

 
 
5. puteţi alege tipul de caractere, culoarea textului, puteţi utiliza marcatorii şi alinia 

textul (ca şi în cazul utilizării obişnuite a editorului Word); 
6. pentru a organiza articolele, alegeţi de fiecare dată una sau mai multe categorii; 
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7. pentru ca articolul dumneavoastră să poată fi regăsit uşor de către internauţi, 

asociaţi-i una sau mai multe etichete;  

 
8. dacă doriţi ca articolul creat să nu fie vizibil pentru public, bifaţi opţiunea 

«Privat » din zona «Vizibilitate »  ; 

 
 

9. după ce aţi scris articolul veţi putea : 
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� să-l lăsaţi în stare de ciornă, pentru a-l citi mai târziu: opţiunea « Ciornă»; 
� să-l lăsaţi în aşteptare pentru o revizuire: opţiune  « Pending Review » 
� să-l publicaţi, după ce aţi ales tipul de afişare şi momentul apariţiei: 

opţiunea «Publică».  

6.2. Pentru a modifica/şterge un articol:  
1. identificaţi-vă şi mergeţi în spaţiul de administrare a blogului : « My 

Dashboard » ; 
2. daţi clic pe « Articole », apoi pe « Editează »;  

 
3. alegeţi opţiunea convenabilă: « Editează » sau « Şterge »; 
4. pentru a înregistra modificările, daţi clic pe « Actualizează articolul ». 

 
 
 
 

6.3. Pentru a insera un link într-un articol:  
Să presupunem că în articolul « Programul stagiului » dorim să realizăm un link 

(LEGĂTURA) spre site-ul Casei Corpului Didactic Alba. 
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1. se selectează cuvintele « Casa Corpului Didactic Alba » şi se dă clic pe butonul pentru 
inserarea unei legături (icoana în formă de lanţ). 

 

2. se scrie adresa site-ului : http://www.ccdab.ro/  

 

 3. Link-ul este creat. Un simplu clic pe numele instituţiei este suficient pentru a ajunge la 
site-ul recomandat. 

 

 
 


