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Abstract
Acest site este destinat atât elevilor cât şi cadrelor didactice sau nedidactice ce doresc
să afle mai multe despre cel mai mare poet roman Mihai Eminescu. Elevii sunt cei care
au cel mai mult de câştigat datorită multitudinii de informaţii conţinute, a evaluării
cunoştinţelor deja acumulate. Accesând site-ul, putem alege din mai multe domenii de
informare, fie că este proză sau poezie, aprecieri critice sau teste. Cel care parcurge
acest site are ocazia să se evalueze accesând fişierul teste. Din ultimul fişier, care se
numeşte contact, cel ce vizitează site-ul poate afla mai multe despre creatorii acestuia.

1. Introducere
Site-ul conţine o descriere completă de informaţii despre viaţa şi creaţiile marelui
poet: Mihai Eminescu. Site-ul conţine o un text informativ despre Mihai Eminescu care
se găseşte pe “Prima pagina”, după care urmează fişierul “Poezii” care conţine o serie
de poezii împreună cu fişierele audio corespunzătoare fiecareia. În felul acesta
utilizatorul poate citi dar şi asculta poeziile. Acelaşi lucru se întâmplă şi în fişierul
“Proza” şi „Aprecieri critice” unde fiecare text corespunde unui fişier audio. Următorul
fişier se numeşte “Teste” şi are rolul de a evalua cunoştinţele utilizatorului dobândite
pe parcursul parcurgerii site-ului. Acesta se compune din trei teste, fiecare conţinând
cinci întrebări în care avem una sau mai multe variante corecte. Ultimul fişier numit:
“Contact” are rolul de a oferi utilizatorului informaţii despre realizatorii site-ului.

Figura 1. Prima pagină
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2. Argumente de utilizare a site-ului
Este util elevilor ce au de susţinut examene la Limba şi Literatura Română, atât
la sfârşitul clasei a VIII-a cât şi la Bacalaureat.
Reprezintă o veritabilă sursă de informaţii pentru proiecte şi cultură generală.
Este uşor de utilizat, amuzant, pe placul oricărui cititor.
Este un mod de a-ţi spori cunoştintele dar şi de a ţi le testa..
3. Evaluare
Secţiunea de evaluarea conţine trei teste ca în figura 2, în care întrebările pot avea
una sau mai multe variante de răspuns corect.

Figura 2. Evaluare

Testul este realizat în JavaScript şi conţine o funcţie care primeşte ca parametru
valoarea răspunsului, la declanşarea evenimentului OnClick. În funcţie de numărul de
răspunsuri corecte, utilizatorul va primi un punctaj de maxim 10 puncte. Nota va fi
afişată într-o fereastră de dialog, după acţionarea butonului “Apăsaţi”.
4. Stil
Pentru a se putea încărca mai uşor, imaginea de fundal a site-ului este formată
dintr-o imagine ce are dimensiunea de 2k. Imaginea este repetată pentru acoperi
suprafaţa pe orizontală. Ca background am utilizat o nuanţă de gri, cu valoarea
#E6E6E6, peste care va fi afişată imaginea compusă din fişierele dispuse pe orizontală,
ca în figura 3.
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Toate paginile site-ului utilizează acelaşi stil exterior, cu numele: stil.css. Acesta
este deosebit de util, mai ales pentru cazurile în care dorim să modificăm ceva din
aspectul paginii, pentru că modificarea o putem face o singură dată.

5. Informaţii despre crearea site-ului
Acest site a fost realizat cu ajutorul editorului de pagini
Web: Macromedia Dreamweaver, a programului Corel Draw
şi Corel Photo Paint. Fişierele audio au fost prelucrate cu
ajutorul programului Camtasia Studio. În plus, în acest site am
utilizat funcţii JavaScript la secţiunea de evaluare.

Figura 3. Fundal

Figura 3. Poezii
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