
Șabloane  web



Ochiul uman este atras automat de anumite puncte de interes … într-o pagină web.

Aceste puncte de interes depind de fiecare persoană.

Există anumite tipare.

Alex Bigman, 99 design



Unitate și echilibru compozițional (P.A.R.C, ierarhie vizuală etc.)

Principiile „MAYA” - Most Advanced. Yet Acceptable 

Un designer oferă utilizatorilor cel mai avansat design, dar nu mai avansat decât utilizatorul poate să accepte și 

să înglobeze la nivel mental.

“Publicul nu acceptă întotdeauna modalitatea de rezolvare logică propusă pentru cerințele lui, dacă această 

soluție implică o deviere vastă față de ceea ce a fost învățat deja ca normă, uzual și cotidian.” 

Raymond Loewy, designer logo Air Force One și a sticlei de Coca Cola

Legea lui Hick

Măsoară timpul necesar unei persoane pentru a lua o decizie. Oferă acel număr de opțiuni în pagină care nu 

duce la creșterea timpului de decizie a unui utilizator.

Există anumite principii.



UX Layout
Adecvat conținutului/utilizatorului/strategic

Logo
Identitatea companiei, brand

Navigation
Meniuri verticale, orizontale, sus, stânga, dreapta  
Ușor de identificat în pagină, ușor de utilizat

Content
Text, imagini, ilustrații, video etc.

Footer
Informații de copyright, contact, link-uri

White space/negative space
Asigură echilibru și unitate paginii.

Elemente constituente



Layouts
Cards

Grids

Magazine

Container-free

Split Screen

Single-page Apps

F/Z Patterns

Horizontal Symmetry

Radial (Rotational) Symmettry

Asymmetry



Layouts | Cards



Este util în cazul unei doze mari de conținut ce se doreste prezentată într-o manieră
“digerabilă”.

O pagină conține module (containere, card-uri) cu informații. Pot fi accesate prin 
interacțiunea cu mouse-ul (click). Fiecare modul conține o imagine, o descriere și uneori 
funcții individuale ca butonul de Facebook Like sau Twitter Retweet.

Lucrează bine cu designul adaptiv. Fiecare card este constituit de sine stătător, în acest mod 
poate fi aranjat și adaptat pentru orice rezoluție.

Este intuitiv, nu necesită instrucțiuni de utilizare. 

Se face cardul întreg “clickable”, nu doar anumite porțiuni.

Fiecare card reprezintă un concept central, o idee, nu mai multe.

Se aleg imagini potrivite pentru designul adaptiv. Există posibilitatea ca aceste imagini sa fie 
decupate.

Cardurile se construiesc  într-o manieră simplă, minimalistă, fără complexitate a informației. 

Layouts | Cards



Layouts | Grid



Este util în cazul unor site-uri cu o doză ridicată de conținut care doresc să 
afișeze toate elementele primare cu valori egale din punct de vedere ierarhic.

Asigură ușurință în navigare. 

Grid-ul poate fi construit variabil din punct de vedere a dimensiunii, spațierii, 
numărului de linii/coloane etc. Se pot face categorii de grid-uri.

Se acordă atenție spațiului alb dintre modulele ce formează grid-ul. O spațiere 
“largă”, duce la o parcurgere mai lentă, dar la accentuarea elementelor grid-
ului. O spațiere îngustă determină parcurgere rapidă a informației, cu riscul de 
suprapunere vizuală.

Se alege un grid recunoscut la diferite rezoluții (adaptiv).

Un punct de plecare îl poate constitui un grid pe 12 coloane, 960 px.

Layouts | Grid



Layouts | Magazine



Este util în cazul în care un site își actualizează frecvent conținutul în diversele categorii 

dintr-o pagină.

Dimensiunile coloanelor sunt alternante, titlurile și conținutul variat.

O jumătate din ecran poate fi constituită din grid-uri și carduri, cealaltă jumatate poate 

fi o listă cu linkuri de tip text.

Ca într-un ziar tipărit, imaginile atrag atenția.  Se inserează o imagine dominantă pe 

care utilizatorul o va parcurge înainte ca cele mici, secundare să fie scanate vizual.

Se inserează un meniu orizontal sau vertical pe una dintre părți.

Layouts | Magazine



Layouts | Container free-format



Este un șablon util în cazul unei abordări minimaliste/simpliste în prezentarea datelor.

Recurge la imaginație, gruparea elementelor cu impact vizual, încalcă uneori regulile de 

design în mod voit.

Thinking outside the box - presupune modernism și avangardism.

Ideea de Typography devine esențială, ghidează utilizatorul. Se pot utiliza texte cu dimensiuni 

mari pentru titlu, text de dimensiuni reduse pentru informațiile secundare și text de o 

anumită culoare pentru legături (links).

Majoritatea elementelor se construiesc interactive.

Devine problematic pentru site-uri cu o doză mare de conținut.

Layouts | Container free-format



Layouts | Split screen



Este utilizabil când site-ul are două părți la fel de importante. 

Se divizează pagina prin echilibru simetric (imagine - imagine, imagine - text).

Este ideal pentru contrast  - culori, dimensiuni text, natura imaginilor.

Se construiește un singur meniu de navigare, de obicei partea de sus (top), 

suprapus peste ambele părți.

Nu se aplică pentru site-uri cu doză mare de conținut.

Layouts | Split screen



Layouts | Single Web Page Apps



Este un șablon util pentru site-urile care nu au pagină de home evidențiată și care lasă loc 

desfășurării paginilor individuale. Nu există sistemul de navigare pe mai multe pagini.

Este obligatorie utilizarea tehnologiei JavaScript pentru sincronizarea conținutului și 

combinația de acțiuni multiple într-o singură pagină. 

Exemplu - într-un site dedicat e-mailului se permite citirea lui, compunerea lui, fereastra de 

chat, separarea categoriilor de emails.

Trebuie generate URL-uri unice. Se utilizează un sistem de navigare fix în pagină.

Se acordă o atenție sporită la derularea informației în pagină.

Layouts | Single Web Page Apps



Layouts | F Pattern



Se aplică paginilor tradiționale orientate spre text și postări de tip blog.

Utilizatorul scanează pagina începând cu partea stângă, căutând puncte de interes pe o linie 

orizontală.

Sare la urmatorul rând și continuă povestea … Rezultă un fel de F sau E.

Se definesc puncte CTA  - Call to Action. Se poziționează către marginea din dreapta, acolo 

unde utilizatorii termină căutarea pe orizontală.

Se încep zonele ulterioare cu elemente care atrag atenția, cuvinte cheie colorate, imagini etc.

Layouts | F Pattern



Layouts | Z Pattern



Este un șablon potrivit aplicațiilor cu interfața simplă și unde au prioritate elemente CTA 

(Call to action). Aplicațiile nu sunt axate pe text.

Se realizează o scanare a paginii în formă de Z, unde punctele importante sunt pe prima 

linie orizontală (din Z) și pe ultima linie.

#1 - o locație bună pentru logo.

#2 - un element CTA evidențiat (prin culoare de exemplu).

Centrul paginii, slideshow de imagini care separă linia superioara de linia inferioară la Z.

#3 - icoane, imagini sau text care pornesc de aici și urmează linia inferioara a lui Z.

#4 - punctul de final, ideal pentru un CTA (uneori chiar cel primar).

Acest șablon se poate repeta în aceeași pagină.

Layouts | Z Pattern



Layouts | Symmetry & Asymmetry



Radială - o alegere optimă când se dorește focalizarea privirii către un punct central al 

site-ului și începerea acțiunii din acel punct. Se poziționează central elementele 

primare și pe margini elementele secundare. Nu se închide cercul, spațiul rămas 

permite ochiului să exploreze ambele părți ale cercului. În centru poate fi numele 

companiei, logo, iar pe exterior se pot insera diferite link-uri.

Simetria orizontală este utilă în cazul aplicațiilor ce necesită o anumită ordine vizuală 

pe axa X.

Asimetria - include balansarea unei imagini/forme geometrice cu elemente de tip text. 

Aduce dinamism, oferă spațiere activă și o deplasare mai rapidă a privirii utilizatorului.

Layouts | Symmetry & Asymmetry



Tendințe | Minimalistic asymmetrical layouts



Tendințe | Adaptive and responsive



Tendințe | Outline Type | Serif on screen 

https://tympanus.net/Development/AnimatedGridPreviews/


Tendințe | Monochromatic | Black-white | Vibrant colours

https://sikkema.be/
https://whimsical.com/


Tendințe | Vector visuals | Shapes

https://papertiger.com/
https://www.theartcenter.nyc/


Tendințe | Hero images 

O singură imagine în fundal și un text scurt suprapus. 

Imaginea este calitativă și cu un impact emoțional plăcut. 

Oferă un iz artistic paginii Web.

Poate funcționa ca un slideswow de imagini.

Prag de afișare 200 ppi (pentru UHD).



Tendințe | Lightbox overlay

Similar ferestrelor modale din Windows, afișează conținut 

fără a-și pierde locul pe ecran.

Se încarcă mai rapid comparativ cu încărcarea unor pagini 

noi.

Fundalul standard este negru sau o versiune “ștearsă”.



Tendințe | Video backgrounds

Utilizabil cu HTML5.

Se crează o buclă de 10-30 secunde.

Sunetul este pus ințial pe “off”.

Se oferă un element de backup pentru utilizatorii a 

cărui video nu se afișează corect datorită conexiunii 

precare la Internet.



Tendințe | Transitions | Parallax 

https://www.monogranofelicetti.it/en/


Tendințe | Micro interactions

https://femmeandfierce.nl/product/hermite


Tendințe| Portofoliu

Alege o platformă pentru a expune lucrările tale.

Structură simplă și  potrivită - clasică sau creativă.

Secțiuni / informații - despre mine, munca mea, contact, blog, cv etc.

O navigare facilă prin site.

Optimizare pentru web și mobil.

Optimizare SEO.

Stop animațiilor “abudente” în site-ul de tip portofoliu.



Tendințe| Portofoliu

Oferă spre vizualizare cele mai bune proiecte (selecție calitativă).

Oferă proiecte variate ca abordare și concept.

Oferă povestea unei lucrări, procesul ce a dus la acel produs.

Testimoniale ale unor persoane de încredere publică.

Lasă să se vadă stilul tău în design.

Stai conectat cu publicul (blog, forum, media socială).

Oferă posibilitatea unor recenzii, păreri din partea publicului.

Oferă un catalog printat dacă este cazul.
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