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Weebly este un editor online de pagini web, care, chiar dacă evident nu are cum să concureze cu 

Dreamweaver sau cu alte editoare web profesioniste, este totuşi suficient pentru cineva care, fără 
cunoştinţe HTML, vrea să realizeze un site mic în timp foarte scurt, fără pretenţii prea mari.  

Pentru a folosi Weebly trebuie să vă înscrieţi folosind contul de e-mail sau contul de Facebook (veţi 
primi rapid activarea). Apoi puteţi trece la treabă! Dezvoltarea unui site se face de regulă trăgând cu 
mouse-ul diversele elemente disponibile (text, imagini, hărţi, clipuri video, fluxuri RSS…) şi apoi 
particularizându-le.  

De subliniat faptul că Weebly face – lucru inteligent, dar astăzi tot mai comun – separare între 
conţinut şi design. Ceea ce Dvs scrieţi şi imaginaţi este conţinutul sitului, peste care puteţi să aplicaţi apoi 
una dintre multele designuri (templates, scheme …) existente.  

Evident, există multe limitări la dezvoltarea online a unui website. Pentru extraoptiuni, există 
posibilitatea de upgrade contra cost (Starter – 4$/lună, Pro – 8$/lună).  

 Interesant este că Weebly oferă şi un fel de “hosting” (gazduire) gratuită pentru aceste situri! În 
momentul începerii creării site-ului, apare optiunea de a-ti alege un nume de domeniu pentru site-ul 
personal care poate fi găzduit gratuit de www.weebly.com  

Personal consider ca este un instrument foarte bun, care merită sa fie încercat, în special de cei 
care doresc să dezvolte situri şi nu au încă experienţă. 

Pe prima pagină a sitului www.weebly.com există un videoclip care prezintă pe scurt facilităţile 
Weebly. 

După ce vă înregistraţi, în secţiunea Support, puteţi accesa un ghid complet pentru utilizarea 
Weebly : http://help.weebly.com/beginners-guide.html 

 
Enjoy Weebly!  

 www.weebly.com  
 

E-bibliografie: http://www.cnet.ro/2006/11/09/weebly-editor-online-de-pagini-web/ 

 
Acest material a fost elaborat în urma participării mele la cursul de formare 

continuă „Using E-learning in the Classroom” organizat de ITC International în 
perioada 24-28 iunie 2013, la Praga, Republica Ceha, finanţat de Comisia Europeană 
prin Lifelong Learning Programme  - Programul Sectorial Grudtvig – Actiunea 
Mobilităţi individuale pentru formarea continuă a personalului implicat în educaţia 
adulţilor. În cadrul cursului ne-a fost prezentat editorul online de pagini web www.weebly.com şi am avut ocazia sa îl 
testăm şi să ne creăm propriile site-uri/bloguri personale. Aici regasiţi site-ul Asociaţiei EduFor Craiova creat în cadrul 
cursului utilizând aceasta resursă: http://edufor.weebly.com/  

Pentru mai multe informaţii despre Lifelong Learning Progamme şi Programul Sectorial Grundtvig, accesaţi: 
www.llp-ro.ro 

Pentru indicaţii utile în iniţierea unui proiect pentru participarea la un curs Grundtvig, consultaţi: 
http://www.edufor.ro/resurse_formare.php  

Pentru lista cursurilor disponibile în baza de date Comenius-Grundtvig a Comisiei Europene, accesaţi: 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

 
Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatra autorului şi Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 
în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 
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