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Argument 
 
 
Un romantic temător de tehnică (şi care nu vede avantajele folosirii ei) va spune că se poate şi fără 
calculator şi este, evident, adevărat. Tot aşa cum se poate şi fără maşină, avion, metrou (la urma 
urmei se poate merge şi pe jos !). Dar, aşa cum , mergând pe jos, eşti depăşit de toţi ceilalţi, care 
folosesc un mijloc de locomoţie modern, tot astfel te vei situa şi pe „autostrăzile informatizate” ale 
mileniului trei dacă nu poţi folosi un calculator ! 
 
În lumea informaticienilor este cunoscut că "folosirea calculatorului este limitată doar de lipsa de 
imaginaţie a utilizatorului”- deci numai faptul că noi nu vrem sau nu putem să folosim calculatorul în 
rezolvarea unei probleme este singura limitare posibilă. Mai rămâne să ne gândim că, dacă noi nu vom 
folosi calculatorul , alţii o vor face cu siguranţă şi vor fi astfel cu mulţi paşi înaintea noastră.... 
 
Calculatorul nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului dar a ignora  rolul şi importanţa lui 
înseamnă a te opune firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, este evidentă 
necesitatea utilizării calculatorului în toate şcolile, măcar pentru asigurarea reală a şanselor egale în 
educaţie. 
 
Modulul de faţă vă propune o serie de exemple şi sugestii în acest sens.  
Structurat în două părţi (I. Calculatorul în procesul didactic; II Noţiuni elementare de utilizare a 
calculatorului), modulul se poate adapta mai multor scopuri de învăţare: 

- descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în 
activităţile extracurriculare 

- abilitarea în folosirea calculatorului 
- explorarea unor modalităţi de instrumentare a elevilor în utilizarea calculatorului 

Aşadar, prima parte se adresează tuturor cadrelor didactice oferindu-le căi pentru optimizarea 
procesului instructive-educativ; cea de-a doua parte poate fi folosită de profesorii de TIC (sau de orice 
altă disciplină) propunându-le soluţii în predarea noţiunilor elementare de operare. Aceeaşi parte a 
doua poate fi folosită ca “ abecedar” de către orice învăţător / professor care parcurge partea întâi dar 
nu a dobândit până în acel moment deprinderile de operare. Tot partea a doua va da sugestii pentru 
folosirea la clasă a fiecărei aplicaţii tratate. 
 
În vederea facilitării achiziţiilor, modulul conţine, pe lângă informaţiile iniţiale şi o varietate de sarcini 
de lucru care incită la descoperirea de soluţii adecvate problemelor concrete. 
 
Sarcinile de lucru sunt evidenţiate în două tipuri de casete: caseta cu margini umbrite conţine activităţi 
destinate cu precădere reflecţiei de grup. Caseta simplă este destinată lucrului individual. 
 
Pentru a avea o imagine mai completă a posibilităţilor deosebite de utilizare a calculatorului în 
procesul didactic, acest modul este însoţit de un CD cu demonstraţii şi informaţii suplimentare. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3                          
 
 

Utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare 

Seria Învăţământ Rural 

 
 
 

PARTEA I.  Calculatorul – în procesul didactic 
 
 
 
 
Ştiaţi că... 

 În Italia elevii de gimnaziu învată să folosescă aplicaţii multimedia1 la toate disciplinele 
de studiu? 

 În Marea Britanie, SUA şi Canada elevii studiază în şcoală nu numai cum să utilizeze 
calculatoarele dar chiar şi tehnologia GIS2? 

 În Australia elevii cu domiciliul la distanţe foarte mari „participă” la orele de la şcoală 
prin utilizarea unor calculatoare specializate în transmisie la distanţă? 

 În Japonia copii învaţă să lucreze la calculator înainte de a învăţa să scrie în limba 
japoneză? 

 În România anilor 80 exista o grădiniţă în Bacău în care copii erau învăţaţi să numere 
şi să socotească utilizând calculatoarele existente pe atunci? 

 Completaţi rubrica Ştiaţi că .... Supuneţi atenţiei colegilor diferite experienţe care 
leagă calculatorul de şcoală într-un mod firesc, relaxannt, motivant pentru elevi şi 
profesori.  

 

 
 

1. Calculatorul - mijloc de formare a unei noi viziuni asupra actului didactic  
 
 
 Reflectaţi ! 

 
 Ce credeţi că trebuie să facă un cadru didactic pentru a se dezvolta profesional ? 
 Ce aţi făcut sau aţi dori să faceţi pentru a vă dezvolta profesional ? 
 Consideraţi materia dumneavoastră (sau părţi ale acesteia) depăşită moral ? 
 Ce faceţi pentru a obţine informaţii despre noile programe şcolare apărute ? 
 Cum obţineţi informaţii despre manualele, culegerile, cărţile, revistele recent apărute pe 

specialitatea dumneavoatră ? 
 Ce credeţi, un cadru didactic care predă aceeaşi materie de mai mulţi ani ajunge să se 

perfecţioneze ? În fiecare an predă el mai bine decât în anul precedent ? 

                                                 
1 Aplicaţiile multimedia presupun folosirea unor varietăţi de instrumente informatice şi sunetului 
2 GIS=Sistem Geografic Informatic care ataseaza informatii pe structura geografica(harti, straturi subterane sau din atmosfera 
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 Consideraţi că poate interveni rutina, monotonia în actul didactic ? Dacă da, în ce condiţii şi cum 
se poate acţiona împotriva acesteia ?  

 Actualizaţi periodic planificările didactice, adaptându-le la cerinţele grupurilor ţintă ?  
 Ceea ce predaţi are legatură cu lumea reală, este util pentru elevii dumneavoastră, le va folosi 

în viaţă ? 
o Este utilă materia pe care o predaţi în viaţa de zi cu zi a elevului de azi, este utilă pentru 

absolventul de mâine ? 
o Ce aplicabilitate practică pot avea noţiunile teoretice pe care le predaţi ? 
o Puteţi structura materia pe care o predaţi astfel încât elevii să înţeleagă utilitatea 

cunoştinţelor pe care vreţi să le transmiteţi, să vadă, să simtă necesitatea asimilarii unor 
astfel de cunoştinţe ? 

o Dintre toate temele pe care le-aţi predat la clasă, pe care credeţi că elevii le-ar considera 
utile în viaţă şi pe care nu ? De ce ? 

o Este mai utilă o bibliotecă virtuală decât una tradiţională ? 
 Poate constitui utilizarea calculatorului un răspuns la întrebările de mai sus ? În ce mod ? 

Reveniţi la două dintre răspunsurile pe care le-aţi dat mai sus şi reformulaţi din perspectiva 
folosirii calculatorului.  

 Ce părere aveţi despre relaţia elevilor cu un calculator în clasă ? Va constitui calculatorul un 
factor favorizant învăţării ? 

 
 

 
Cadrele didactice care au acces la un calculator conectat la internet pot: 

• să se informeze, să se documenteze şi apoi pentru să extragă informaţiile utile dezvoltării lor 
profesionale; 

• să viziteze site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu programele şcolare, cu 
metodologiile diverse elaborate, cu programele care se deruleaza şi la care pot participa, pot 
să-şi exprime părerea pe forumul dedicat lor; 

• să comunice cu colegi din alte şcolii, din alte ţări pe teme de interes comun; 
• să se înscrie în forumuri de discuţii pe teme de interes şcolar; 
 să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, CD-uri); 
 să descarce materiale interesante găsite pe net pe care să le comenteze apoi cu colegii/elevii 

săi; 
 să declanşeze desfăşurarea unor activităţi, unor aplicaţii ca urmare a ceea ce au descoperit 

interesant pe net; 
 să creeze o bibliotecă de:  

• CD-uri cu enciclopedii, accesibilă atât profesorilor cât şi elevilor;   
• CD-uri inscripţionate cu materiale didactice utile selectate de-a lungul timpului de 

diverse cadre didactice din diverse surse pentru a putea fi folosite la clasă; 
• CD-uri cu materiale didactice elaborate în timp de cadrele didactice, de elevii din 

şcoală pentru un schimb de experienţă cu participanţi (cadre didactice) din alte şcoli; 
Deschiderea către o uriaşă sursă de informare, aşa cum este Internet-ul, îl ajută pe profesor: 

• să privească materia pe care o predă sub diferite aspecte,  
• să descopere faţete diferite ale aceleiaşi teme, 
• să aleagă din multitudinea de modalităţi de abordare a acesteia pe aceea pe care o 

consideră potrivită pentru scopul propus în actul didactic;  
• să manifeste deschidere, flexibilitate în modul de abordare a materiei pe care o predă,  
• să se adaptaze uşor la nou; 

Altfel spus, posibilităţile de informare, prelucrare şi stocare pe care le oferă calculatorul, constituie 
oportunităţi de ameliorare a actului didactic. Pe de o parte, calculatorul incită la permanenta 
reconfigurare a imaginii pe care o avem despre domeniile cunoaşterii – accesarea de surse diverse de 
informaţii ne dă ne dă nu numai un plus de cunoaştere în termeni cantitativi (aflăm mai multe despre 
subiectul x !), dar şi în termeni calitativi (privim subiectul x din mai multe perspective !). Pe de altă 
parte expunerea la acest demers de informare conduce la noi idei pentru practica didactică. Deci 
învăţătorul / profesorul este mai bine pregătit şi în specialitate şi metodologic. Avantaj elevii ! 
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   Exersaţi! 
 
o Alegeţi o temă din programa pe care trebuie să o parcurgeţi şi împreună cu elevii 

dumneavoastră, alături de ei, studiaţi împreună de pe net, din reviste, de pe CD-uri, din cărţi tot 
ce poate fi nou şi interesant pe tema respectivă; finalizaţi activitatea printr-un material tipărit pe 
care apoi să-l împărtăşiţi şi colegilor profesori / elevi; 

o Cereţi-le elevilor să propună, pentru obiectul pe care îl predaţi, teme pe care consideră ei că nu 
le cunosc şi ar dori să le cunoască; 

o Procedaţi ca mai sus pentru a realiza un material inedit în care sunteţi autor alături de elevi; 
o Reveniţi la întrebările de la începutul acestei secvenţe şi reformulaţi cât mai multe dintre 

răspunsuri din perspectiva folosirii calculatorului 
 
 

 
2. Calculatorul – instrument didactic la orice disciplină în procesul de predare-învăţare 

 
 
 
Calculatorul poate fi un prieten de nădejde ! 
 

Cu ajutorul unui calculator: 
• se pot elabora şi redacta pe calculator planuri de lecţii, schiţe, desene, scheme, fişe de 

lucru individuale sau de grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub formă de fişiere, 
pot fi periodic actualizate, pot fi listate la imprimantă apoi multiplicate pentru toţi elevii 
clasei; 

 se pot utiliza facilităţi multimedia pentru a susţine auditiv şi vizual teoria (prezentări 
multimedia) 

 se pot accesa informaţii de pe CD-uri, dischete; 
 se pot elabora schiţe structurate ce conţin elementele esenţiale din tema discutată 

(asigură atât fixarea ideilor cât şi feed-back-ul-atunci când se revine ulterior la schiţa 
respectivă - şi permit utilizarea metodelor moderne de evaluare- portofoliul va conţine 
materialele acumulate pe parcursul anului pe care elevul le consideră necesare sau care i-
au fost folositoare/i-au plăcut cel mai mult etc.) 

 
Există aplicaţii complexe în care calculatorul efectiv predă utlizând  texte tehnoredactate, imagini, 
animaţie şi audio; tot calculatorul generează teste de evaluare sau evaluează pe testele introduse de 
profesor anterior şi pune şi note !   

 

  Reflectaţi ! 
 
   “Orice oră poate fi asistată de calculator”. Discutaţi pe marginea acestei afirmaţii. 

 Care sunt metodele de predare pe care le utilizaţi cel mai des şi de ce ? 
 Predarea presupune dictarea unor noţiuni teoretice, realizarea unor eventuale scheme, 

desene ? 
 Ce acţiuni întreprinde un cadru didactic pentru a pregăti predarea unor noi noţiuni 

elevilor săi ? 
 Cum aţi folosi calculatorul în procesul de predare ? 
 Care ar fi avantajele/dezavantajele utilizării calculatorului ca instrument în procesul de 

predare? 
 Care ar fi rolul calculatorului în dezvoltarea: 
o gândirii logice,  
o a comportamentului activ-participativ 
o simţului estetic 
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   Reflectaţi şi discutaţi! 
 

 Să presupunem că daţi unui grup de elevi o temă de genul: “Aveţi la dispoziţie această oră, 
aceste materiale (reviste şi CD-uri) să le studiaţi şi apoi să comunicaţi, în câteva propoziţii, ce aţi 
aflat interesant, util, imediat aplicabil  …în acestea” ? 

 Ce reacţie credeţi că vor avea elevii ? 
o Ce câştig aveţi dumneavoastră ?    
o Propuneti ca temă de lucru un eseu structurat : jumătate din clasă îl realizează pe caiet, 

cealaltă jumătate îl realizează pe calculator. Cereţi apoi elevilor să comenteze asupra 
modului de realizare a temei (din punct de vedere al timpului, corecturilor, finalizării, 
aşezării în pagină)  

 Într-o situaţie complexă la oră, când elevii cer lămuriri şi pun întrebări deschise, cine se 
descurcă mai bine ? învăţătorul / profesorul, calculatorul sau un cadru didactic care ştie să 
utilizeze şi are acces la un calculator ? Argumentaţi răspunsul. 

 
 
 

Imaginaţi-vă cum ar fi o oră de clasă, indiferent de materie, la care profesorul în loc să dicteze elevilor 
lecţia de zi, o distribuie, într-o variantă esenţializată, redactată pe foi fiecărui elev în parte, apoi 
împreună cu elevii analizează materialul, face exerciţii pe tema respectivă şi câte şi mai câte pentru că 
timpul dedicat lecţiei narate este câştigat ! Să nu mai vorbim de faptul că elevul poate fi cu mintea 
aiurea şi nici să nu priceapă prea bine ce-a scris, atunci când i se dictează lecţia. Rămâne timp pentru 
ca elevii, împreună cu profesorul să realizeze în caiete o schemă a lecţiei. Elevii pleacă cu lecţia, vrând 
–nevrând , învăţată şi acasă pot avea timp să studieze pe marginea temei respective, să facă 
conexiuni cu alte subiecte legate de tema lor. Elevii au timp în oră să dezbată subiectul şi chiar să-şi 
exprime păreri personale legate de tema respectivă; le dăm astfel posibilitatea să-şi dezvolte 
personalitatea.  
Modul de aranjare în pagină a lecţiei redactată de profesor (aceea pe care o dă fiecarui elev) îi poate 
ajuta să înteleagă gradarea lecţiei, momentele ei, tematica, etapele, îi ajută să ierarhizeze şi să-şi 
formeze de la prima lectură o schemă a lecţiei. 
 
Pentru toate acestea este nevoie de un calculator, o imprimantă şi un copiator în şcoală. Fiecare 
profesor ar redacta  notiţele pe calculator, ar avea astfel posibilitatea să actualizeze (să adauge sau să 
modifice pasaje întregi) de câte ori vrea, apoi lista un exemplar la imprimantă, iar acesta să fie 
multiplicat pe copiator pentru numărul de elevi din clasă. 
 
 

 Exersaţi! 
 

 Redactaţi un astfel de material pentru o oră în specialitatea dumneavoastră. 
 
 
Exemple de implicare a calculatorului în procesul de predare-învăţare:  
 

 Anatomia (vezi demonstraţie pe CD) 
Obişnuita oră de anatomie poate fi ajutată foarte mult de calculator . Există în acest sens programe 
specializate pe CD-uri, cum ar fi “Bodywork” care are multă documentaţie, dar şi multe imagini , 
animaţii,  care prezintă cam tot ce se poate despre corpul uman, de la celulă până la alcătuirea şi 
funcţionarea creierului uman. Confruntaţi cu acest program, elevi de clasa a VII-a au avut reacţiile 
următoare: “Ia uite cum funcţionează inima, ia uite unde era aşezat oscior… sau muschi sau… !”, sau 
“Ce uşor am putea întelege multe lucruri dacă am avea  la ora de anatomie acest  program !” Deşi 
oferta este  vastă se mai pot crea suplimentar animaţii speciale care să ilustreze un anumit eveniment 
pe care profesorul vrea să-l pună în evidenţă; în acest sens puteţi vedea pe CD trei animaţii (realizate 
cu Image Ready din pachetul Adobe), animaţii a căror denumire şi utilitate o prezentăm mai jos: 
-“Pulmonar” -la nivelul alveolelor pulmonare, carbohemoglobina, sângele încărcat cu dioxid de carbon, 

se desface în hemoglobină eliminând dioxidul de carbon în procesul expiraţiei; 
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-“Tisular”  -oxigenul din aer, la nivelul alveolelor pulmonare se combină cu hemoglobina şi formează 
compusul oxihemoglobina; 

-“Digestiv” –alimentele introduse în organism au în componenţa lor glucide, proteine, lipide, apă, 
săruri minerale şi vitamine, toate acestea suferind diverse transformări arătate foarte sugestiv în 
animaţie  
 

 Exersaţi! 
 
Cum aţi folosi la clasa dumneavoastră cât mai adecvat, demonstraţia de pe CD ? Faceţi un proiect 
didactic în acest sens. Aplicaţi-l şi apoi reflectaţi asupra derulării activităţii. Împărtăşiţi experienţa unui 
coleg şi / sau mentorului. 
 
 

 Limba engleză  
Există multe programe care i-ar putea ajuta pe elevi să înveţe o limbă străină uşor şi plăcut. Pe CD-ul 
de la o revista “Chip” din martie 2000, există un program care oferă trei personaje pe care poţi să le 
pui să pronunţe în limba engleză orice propoziţie pe care o tastezi într-un editor de text. Pentru 
aceasta este nevoie de calculator cu placă de sunet şi boxe. 
 

 Exersaţi! 
 
Aţi folosi un astfel de program ? Explicaţi de ce. Cum aţi folosi dumneavoastră cât mai eficient 
calculatorul la orele de limbi moderne ? Faceţi un proiect didactic în acest sens. Aplicaţi-l şi apoi 
reflectaţi asupra derulării activităţii. Împărtăşiţi experienţa unui coleg şi / sau mentorului. 
 

 Matematica - fişe didactice  
Profesorul de matematică a redactat câteva fişe de matematică, cu tema: “Cum se rezolvă orice 
problemă de geometrie”, “Cum demonstrăm că două drepte pot fi perpendiculare” ş.a.  
A scos la imprimantă aceste fişe, apoi le-a multiplicat la copiator şi le-a distribuit elevilor din clasă. A 
constatat că, prin modul de schematizare şi redactare, elevii au reuşit să înţeleagă şi să reţină mai 
uşor elementele de teorie din fişe, elemente ce stau la baza rezolvării mai multor probleme. 
 

 Reflectaţi ! 
 
Vă satisface o asemenea abordare în folosirea calculatorului la orele de matematică ? Dacă da, 
construiţi asemenea fişe. Dacă nu,  imaginaţi alte posibile soluţii pentru derularea optimă a lecţiilor cu 
ajutorul calculatorului. Faceţi un proiect didactic în acest sens. Aplicaţi-l şi apoi reflectaţi asupra 
derulării activităţii. Împărtăşiţi experienţa unui coleg şi / sau mentorului. 
 

 Istorie – studiul acestei materii se poate face “pe viu” deoarece cu ajutorul calculatorului şi a 
unei enciclopedii pe CD, elevii au posibilitatea să afle despre evenimente petrecute cu mult înainte de 
a se naşte şi pot chiar să le vadă. Iată, de exemplu, elevi de clasa a VIII-a  nu şi-ar fi putut imagina 
enormitatea dezastrului provocat de bomba atomica de la Hiroshima decât după ce au vizionat imagini 
şi filme de pe un CD cu o enciclopedie pe teme de istorie. Au vrut să găsească pe acel CD ceva şi 
despre istoria românilor dar nu au gasit decât legenda lui Vlad Ţepes pe care străinii îl numesc 
Dracula. Remarca elevilor a fost că autorii CD-ului nu ne cunosc istoria !!! 
 

 Geografia poate fi predată folosind imaginile realizate profesionist, ce pot fi găsite fie pe 
Internet  fie pe dischete. Toate informaţiile statistice  pot fi prezentate prin grafice cu performanţe 
deosebite ce vor impresiona elevii, asigurând receptarea eficientă a mesajului. Cu calculatorul poţi 
vizita orice colţ al planetei acum: fie pe Everest, fie în  pădurile tropicale- printr-un simplu click !!! 
 

 Muzica  - Ora de muzică poate fi asistată de calculator ? 
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 Exersaţi! 
Folosiţi o enciclopedie pe CD pentru optimizarea predării unei unităţi de învăţare. Faceţi un proiect 
didactic în acest sens. Aplicaţi-l şi apoi reflectaţi asupra derulării activităţii. Împărtăşiţi experienţa unui 
coleg şi / sau mentorului. 
 
În şcoli din Anglia se foloseşte computerul în principalele etape ale predării muzicii. În prima etapă se 
pune accentul pe folosirea computerului pentru înregistrarea sunetelor, apoi copiii studiază muzica din 
diferite timpuri şi locuri şi în partea a treia pot asculta bucăţi muzicale create de diverşi compozitori, 
pot citi scurte biografii ale acestora . Cu ajutorul unor programe speciale copiii au acces la o bancă de 
sunete emise de peste 200 de instrumente din întreaga lume. 
 

 Exersaţi! 
 

 Realizaţi o paralelă între o oră realizată fără a utiliza calculatorul şi o oră (aceeaşi eventual) în      
care aţi folosit/solicitat elevii să utilizeze calculatorul 

 Analizaţi reacţia elevilor/părinţilor referitor la utilizarea calculatorului în procesul didactic 
 Supuneţi atenţiei colegilor o informaţie de ultimă oră dintr-un domeniu de interes comun pentru 

elevi, colegi, şcoală pe care aţi descoperit-o pe net; 
o  Explicaţi cum aţi obţinut informaţia; 
o  Descrieţi care au fost variantele, alternativele dintre care dumneavoastră aţi ales 
o  Prezentaţi care ar fi temele adiacente pe care aţi dori să le exploraţi sau să le propuneţi ca  
    teme de refleţie pentru colegi/elevi 

 Aveţi nevoie de informaţii pe tema x, aveţi la dispoziţie un calculator conectat la Internet, ce    
faceţi pentru a strânge cât mai multe informaţii pe tema respectivă ? 

 
 
Avem o enciclopedie pe CD ! Ce facem cu ea ?  
 
Ca obiect cultural este atât de micuţă comparativ cu surata ei pe hârtie (Encyclopaedia Universalis de 
exemplu numără 22 de tomuri format A4 iar corespondentul ei informatic doar două CD-uri). Pe lângă 
dimensiunile reduse, respectiv compactarea informaţiei pe un suport mic, uşor de manevrat şi de 
stocat, o enciclopedie pe CD prezintă şi următoarele avantaje: 

- folosirea unei diversităţi de coduri, dincolo de cel verbal şi iconic (existente şi în 
enciclopediile tradiţionale), pentru a face informaţia mai percutantă şi uşor de înţeles 
(film, sunet, animaţie) 

- căutarea rapidă a unui cuvânt, concept, articol folosind opţiunea Search (dacă elevii 
sau chiar dumneavoastră căutaţi date pentru o anumită temă, este suficient să daţi 
un Search pentru tema sau cuvântul cheie cel mai apropiat ei şi veţi obţine o listă a 
intrărilor enciclopediei care conţin informaţiile dorite) 

- conectarea informaţiilor – informaţiile de pe CD sunt salvate într-o manieră specifică 
care permite realizarea de conexiuni multiple între diversele articole ale enciclopediei 
pe baza unor cuvinte cheie; aceste cuvinte sunt evidenţiate în text şi simplul clic va 
deschide un alt articol de enciclopedie, în care cuvântul respectiv este noţiune cheie. 
De exemplu: citiţi un articol despre Columb; pe parcurs veţi observa evidenţiate: 
“navigaţie”, “America”, “Lumea Nouă”; un clic pe oricare din acestea vă trimite 
instantaneu la articolul aferent din enciclopedie; 

- realizarea de prezentări prin colaţionarea unor fragmente de articole în conformitate 
cu obiectivele propuse şi tema aleasă; 

- tipărirea acelor fragmente de text care pot fi utile ca fişe de lucru; 
- motivarea elevilor pentru lectura interactivă cu suport vizual bogat, dublat de 

animaţie; enciclopedia tradiţională, deşi conţine informaţii relevante, eventual spuse în 
acelaşi mod, este mai puţin atrăgătoare pentru nişte elevi care trăiesc într-o cultură 
profund vizuală în care dispoziţia pentru lectura clasică este (foarte) redusă; 

 
 



 
 

9                          
 
 

Utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare 

Seria Învăţământ Rural 

 
 Reflectaţi ! 

 
 Exploraţi enciclopediile aflate în şcoală. Pornind de la materialel vizualizate, construiţi sarcini de 

lucru pentru elevi care solicită folosirea enciclopediei. 
 Faceţi o prezentare pentru o oră de curs colaţionând informaţii din enciclopedie. 
 Experienţa dumneavoastră cu enciclopedia pe CD confirmă avantajele listate mai sus ? 
 Ce dezavantaje constataţi în utilizarea unei enciclopedii pe CD ? 

 
 
3. Evaluare – etapă obligatorie în procesul didactic 
 

Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea întrebării, a 
variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul constă în 
interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa 
punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea 
este obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate. Un model de astfel de 
test se află pe CD. 
 

 Reflectaţi! 
 

 Ce instrumente de evaluare folosiţi ? De ce ? 
 Cum asiguraţi criteriul de obiectivitate în procesul de evaluare ? 
 Care consideraţi că ar fi scenariul optim de realizare a unei secvenţe de evaluare cu ajutorul  

calculatorului ? 
 Care consideraţi că sunt cunoştinţele minime de utilizare a calculatorului pe care trebuie să şi le 

însuşească un cadru didactic pentru a-l putea folosi ca instrument în procesul de predare-
învăţare-evaluare ? Credeţi că aveţi nevoie de cursuri speciale ? sau prezenţa şi accesarea 
calculatorului în şcoală pot facilita o învăţare eficientă pe baza unei strategii “încercare şi 
eroare”? 

 
 

 Aplicaţi! 
 
Care este domeniul în care consideraţi că utilizarea calculatorului ar asigura o eficienţă sporită orelor 
dumneavoastră ? Priviţi variantele de mai jos si alegeţi pe aceea care este cea mai relevantă. 
Explicaţi de ce. Faceţi un proiect pentru aplicarea la clasă. 

o în predarea unor teme, 
o în evaluare, 
o în atragerea elevilor spre lucru individual, 
o în dezvoltarea spiritului de competiţie în paralel cu cel de echipă 

 
4. Calculatorul  - liant interdisciplinar 
 
Lumea în care trăim este în continuă schimbare. Dar aţi mai auzit asta cu siguranţă ! De asemenea 
lumea în care trăim este o sumă de mai multe, atât de multe că nici nu le poţi enumera sau defini 
exact. Când ne naştem, se spune că suntem “tabula rasa” apoi familia, şcoala, viaţa ne ajută să 
dobândim cunoştinţe, experienţe. Ceea ce se învăţa în şcoală la fiecare obiect de studiu constituie 
“feliuţe” din cunoştinţele cu care am dori să-i înzestrăm pe elevii noştri. 
 

  Reflectaţi ! 
 

 Elevii noştri pot face conexiuni între ceea ce au învăţat la ora de fizică (de exemplu lecţia despre 
lentile) cu ceea ce au învaţat, în aceleşi an la anatomie (de exemplu despre ochiul uman)? 
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 Care sunt, după părerea dumneavoastră, disciplinele ale căror tematici se pot întrepătrunde, pot 
constitui teme interdisciplinare ? 

 Care sunt colegii cu care aţi putea colabora în elaborarea unor astfel de acţiuni ? 
 Care sunt clasele la care se poate desfăşura o oră interdisciplinară ? 
 Care ar fi temele interdisciplinare potrivite unui anumit an de studiu ? 

 
 
 
Să considerăm următorul studiu de caz: Ana, profesoară de geografie, a cerut elevului ei (pasionat de 
calculator), Vlad de la clasa a VII-a B, realizarea unui studiu pe o temă integrată “Cucerirea spaţiului 
cosmic de către om”; pentru aceasta ar fi trebuit studiate multe cărţi şi reviste. Evident era greu de 
adunat materialul necesar realizării unei lucrări cât mai documentate aşa că elevul a apelat la o 
enciclopedie pe CD de unde a selectat text şi imagine; apoi le-a redactat pe calculator. Interesant a 
fost mai ales faptul că a putut vedea şi prezenta colegilor săi, imagini filmate pe această temă cum ar 
fi impresionantul prim pas pe lună. 

 
 Reflectaţi ! 

 
 Completaţi lista cunoştinţelor pe care trebuie să le stăpânească un elev care primeşte o temă 

asemănătoare cu aceea prezentată mai sus: 
o accesarea CD-ului pe un calculator cu facilităţi multimedia 
o modalităţi de selectare şi extragere a informaţiilor de pe CD 
o tehnoredactare computerizată 
o capacitatea de triere, selectare, sintetizare a informaţiilor  
o ……… 
o ……… 
 Care dintre sugestiile de mai jos le-aţi folosi: 

o dau fiecărui elev ca subiect de studiu o “felie” dintr-un subiect, iar, la final, puse cap 
la cap informaţiile oferă o imagine de ansamblu asupra temei propuse şi pe care toţi 
elevii o înţeleg; 

o dau fiecărui elev teme diferite, scurte, concrete, precise  
 Care credeţi că sunt avantajele rezolvării uner teme ca aceea de mai sus ? a) pentru elevi ?  b) 

pentru profesor ?  
 Are ceva de învăţat profesorul din abordarea interdisciplinară ? 

 
 
Mai mulţi profesori, de aceeaşi specialitate sau de specialităţi diferite pot “pune la cale” lecţii (pentru 
elevii aceleiaşi clase) cu caracter integrat. Folosind un singur calculator şi eventual un videoproiector; 
ora s-ar putea desfăşura cu elevi de la mai multe clase ale aceluiaşi an de studiu, având ca invitaţi 
profesorii din şcoală.  
 
Exemple de activităţi integrate: 
 

 Geografie - Istorie – Franceză 
Tema aleasă: “Călătoriile lui Columb” având ca material didactic principal un CD cu 
« Explorateurs du nouveau monde », cu sunetul în limba franceză; ideea a fost folosită pentru 
realizarea unei ore demonstrtive în cadrul Săptămânii Comenius –2001, la Colegiul “Mihai 
Viteazul” –Ploieşti. Invitaţii au fost elevi şi profesori din cele 5 ţări participante în programul 
Comenius; activitatea s-a desfăşurat cu colectivul unei clase la care se predaseră (conform 
programei) la orele de istorie si geografie subiectele care erau abordate în aceasta 
activitate.Ora s-a desfăşurat urmărind de pe CD imagini, animaţii, explicaţii (în limba franceză)  
cu momente din călătoriile lui Columb; elevii au comentat în franceză cele vizionate şi au 
răspuns tot în franceză la întrebările puse (în limba româna) de profesoarele de istorie şi de 
geografie, profesoara de franceză intervenind doar în traducerea din română în franceză 
pentru asistenţă. 
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• Biologie – Fizică – Desen 
Tema aleasă: “Ochiul uman” – Sanda, profesoara de TIC a conceput şi realizat o oră pe 
această temă în colaborare cu Dana - profesoara de biologie, Carmen – profesoara de fizică şi 
Ileana –profesoara de desen, care avut loc la Şcoala “Nicolae Simache” din Ploieşti. Ora s-a 
desfăşurat sub forma unui dialog continuu între elevii unei clase de a VII-a şi celelalte 
profesoare pe tema anunţată, si anume fizica - lentile, biologia - organul vazului, desen - iluzii 
optice; toate aceste teme existau în programa şcolară de la materiile respective la clasa la 
care s-a desfăşurat această experienţă. Ca materiale didactice s-au folosit imagini, animaţii, 
documente găsite pe CD-uri cu enciclopedii şi selectate cu grijă.    

 
Este de remarcat deschiderea de care au dat dovadă profesorii implicaţi în aceste activităţi şi 
timpul pe care l-au dedicat pregătirii acestor lecţii interdisciplinare.   
 

     Reflectaţi! Exersaţi! 
 

a. Propuneţi elevilor dumneavoastră o temă cu caracter interdisciplinar 
b. Cereţi elevilor să sugereze teme cu caracter interdisciplinar 
c. Propuneţi colegilor colaborarea la o tema cu caracter interdisciplinar 
d. Care este, după părerea dumneavoastră, finalitatea unui demers interdiciplinar ? 
e. Ce paşi presupune conceperea unei lecţii cu caracter interdisciplinar ? 
f. Care ar trebui să fie criteriile de selectare şi apoi de proiectare a unei teme 

interdisciplinare ? 
 
5. Calculatorul în cadrul CDŞ  
 
 Sunt evidente valenţele benefice pe care calculatorul le are în predarea-învăţarea-evaluarea 
diferitelor discipline şcolare. Este de remarcat că această valoare metodologică indiscutabilă este 
”inspirată”, preluată, prelungită din viaţa reală, unde, la momentul actual, nu mai există multe domenii 
în care calculatorul să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente.  
Din această perspectivă prezentăm mai jos o serie de cursuri opţionale care îşi propun nu atât mai 
eficienta învăţare în cadrul unui obiect şcolar sau al altuia cât abilitarea elevilor cu proceduri de 
folosire a calculatorului în contextul domeniului exterior pentru care pregăteşte o disciplină şcolară. 
Altfel spus, elevii care aleg aceste opţionale îşi fac ”ucenicia” în sensul folosirii calculatorului pentru 
rezolvarea de probleme după modelul ”expertului” dintr-un anumit domeniu de cunoaştere.  
 
 
Limba română şi calculatorul 
 
Notă de prezentare 
Opţionalul îşi propune conceperea, organizarea, elaborarea şi  tehnoredactarea unor texte publicistice. 
Cursul are un caracter aplicativ şi asigură elevilor posibilitatea de a învăţa prin descoperire. Activităţile 
sunt stimulative şi presupun multiple conexiuni cu viaţa copiilor (interviuri cu alţi colegi, cu membri ai 
comunităţii, părinţi, profesori, realizarea cronicii unui eveniment urmărit etc.) 
Tipul de texte publicistice de realizat va fi ales în funcţie de interesele elevilor. In acest mod elevii vor 
fi motivaţi pentru alcătuirea textelor şi vor fi responzabilizaţi în conceperea de materiale de calitate. 

 
 

Obiective de referinţă  
La sfârşitul clasei elevul va fi 
capabil: 

Exemple de activităţi de învăţare  
Se recomandă următoarele activităţi: 

1. Să discute particularităţile 
diverselor compoziţii cu 
caracter publicistic 

Exerciţii cu diverse texte publicistice – analiză de text, 
comparaţii 
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2. Să alcătuiască diverse texte 
publicistice pornind de la 
situaţii concrete 

Realizarea unui interviu cu profesori/ părinţi/ colegi 
Vizionarea unui spectacol, a unui meci al echipei liceului şi 
alcătuirea unei cronicii  
Alcătuirea unor ştiri pornind de la situaţii concrete 

3. Să utilizeze editorul de texte 
Microsoft Word pentru 
tehnoredactarea textelor 

Exerciţii cu diferite facilităţi ale MS Word 

4. Să utilizeze resursele 
calculatorului pentru facilitarea 
de compoziţii cu caracter 
publicistic 

Căutarea de informaţii pe internet 
Realizarea unei anchete utilizând resursele calculatorului: 
chat-ul, e-mail, Internet, editoare specializate 

5. Să optimizeze compoziţiile 
realizate cu ajutorul 
calculatorului 

Exerciţii de evaluare reciprocă 
Exerciţii de tehoredactare cu diferite fonturi, culori  
Comparaţii între lucrările realizate  
Concursuri între grupele de lucru;  
Exerciţii de utilizare a coloristicii şi a unor imagini 
adecvate informaţiei transmise 

6. Să conştientizeze avantajele 
calculatorului în realizarea 
materialelor publicistice 

Exerciţii de corectare a unui text 
Realizarea unui text publicistic cu-creionul-pe-hartie şi 
compararea cu activitatea realizată cu ajutorul 
calculatorului 

 
Conţinuturi 

1. Compoziţii cu caracter publicistic 
   Ştirea şi informaţia 
 Valoarea ştirilor 
   Sursele de informaţie 
 Grupaj de ştiri 
 Anunţ publicitar 
 Reportajul: 

• Informaţia şi tratarea ei în reportaj 
• Stabilirea modului de abordare 
• Tipologia reportajelor 

  Interviul: 

• Alegerea temei şi a interlocutorului 

• „Arta” de a formula întrebări 

• Comportamentul reporterului 
 

2. Tehnici de tehnoredactare şi de căutare a informaţiilor  
Microsoft Word for Windows:  

- setarea editorului, documentului, paginii, stilului, titlurilor, fonturi, dimensiuni, etc. 
- inserarea de obiecte: imagini, grafice, desene, etc 

Navigare pe Internet 
  

   Reflectaţi ! 
 

 La ce clasă credeţi că ar putea fi ofertat acest curs? 
 Discutaţi cu un coleg şi propuneţi sarcini concrete pentru obiectivul de referinţă 3 
 Ce alt obiectiv atitudinal aţi mai putea propune la un opţional de asemenea factură? 
 Ce modalităţi de evaluare puteţi propune pentru acest curs? 
 Ce avantaje sunt dacă lăsaţi la latitudinea elevilor alegerea produselor pe care le vor realiza? Din 

această perspectivă, organizaţi o dezbatere la nivelul şcolii despre importanţa alegerii şi 
oportunitatea opţionalelor în schema orară1. 

 Cum poate ajuta acest opţional în dezvoltarea gândirii critice a elevilor? 
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 Cum poate ajuta acest opţional la formarea de echipe în clasă? 
 Cum s-ar putea realiza o ”foaie” a şcolii prin intermediul unui asemena opţional?  

- De ce resurse aţi avea nevoie?  
- Faceţi un plan de acţiune 

 
 
Educaţia plastică şi calculatorul 
 
Notă de prezentare:   
Cursul avansează un demers complementar celui de la orele de trunchi comun la educaţie plastică din 
perspectiva receptării şi construirii de compoziţii vizuale, în vederea formării şi dezvoltării simţului 
estetic. Inovaţia propusă este folosirea calculatorului pentru atingerea acestor scopuri. Realizarea unor  
desene cu un editor specializat va facilita lucrul, într-o manieră plăcută. 
Pentru optimizarea aplicării acestui opţional: 

- Compoziţiile vor fi alese de către elevi din perspectiva nevoilor/ intereselor acestora 
- Clasa va fi organizată astfel încât fiecare elev să aibă acces la calculator pentru realizarea 

sarcinilor proprii de lucru. 
 
 
Obiective de referinţă  
La sfârşitul anului şcolar elevul va fi 
capabil: 

Exemple de activităţi de învăţare  
Se recomandă următoarele activităţi: 

1. Să analizeze creaţii vizuale găsite pe 
internet 

Analiza unor copii de desene/picture celebre  
Inventarierea unor surse de informare, bookmark-are  
Exerciţii comparative pe desene realizate cu forme şi 
formate diferite; 

2. Să descopere modalităţi de 
ameliorare a design-ului clasei  

Inventarierea obiectelor de decor din clasă 
Discuţii pe tema adecvării la ambient 

3. Să realizeze cu ajutorul calculatorului 
compoziţii decorative pentru clasă/ 
camera personală/ zonă din şcoală/ 
zonă dintr-o clădire comunitară 

Stabilirea unor teme de lucru  
Discutarea temei în contextul unor soluţii de design 
descoperite pe internet 
Alcătuirea unui desen de prezentare a temei alese  
Analiza modurilor de lucru posibile pentru temele 
alese  
Aplicaţii de lucru cu diverse versiuni de sistem de 
operare (existente pe calculatoarele din dotare) 

4. Să utilizeze editorul grafic Paint Descoperirea facilităţilor oferite de editor 
Exerciţii diverse cu editorul 

5. Să amelioreze diverse compoziţii 
realizate personal sau de colegi 

Exerciţii de utilizare a coloristicii şi unor imagini 
adecvate temei 

6. Să-şi dezvolte interesul pentru 
descoperirea de facilităţi de editare 
grafică cu ajutorul calculatorului 

Participarea la chat-uri pe teme de grafică 
Căutarea de site-uri utile 

 
Conţinuturi 

 
Editorul PAINT:  

• prezentare generală (aplicaţie ce conţine unelte speciale de lucru pentru realizarea de desene), 

• lansarea în execuţie (butonul Start-stânga jos pe ecran Programs Accessories  Paint),  

• setarea paginii (meniul File Page Setup şi se alege: Portrait pentru pagina pe lungime sau 
Landscape pentru ca pagina pe care se va lucra sa fie aşezată pe lăţime) 

 Realizarea unor desene alb-negru, cu folosirea butoanelor din bara de butoane Paint (situate pe 
coloana din stânga); 

 Utilizarea culorii (situate pe rândul de jos al ecranului sau selectate din meniul Colors Edit 
Colors); 
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 Lucrul cu meniul Image  
 
Modalităţi de evaluare: proiecte, portofoliu 

• Evaluarea-tip a unei teme cu prezentarea clară a criteriilor de evaluare ce se aplică şi care vor fi 
aplicate în viitorAutoevaluarea conform criteriilor anterior stabilite (pentru activitatea individuală şi 
pentru cea în cadrul grupului) 

 
 

   Reflectaţi şi exersaţi! 
 

 Propuneţi sarcini precise pentru obiectivul de referinţă 4. 
 Ce alt obiectiv atitudinal puteţi propune în cazul acestui opţional? 
 La ce clasă credeţi că este adecvată această propunere? 
 Cum puteţi ajuta elevii să se autoevalueze? 
 Care sunt avantajele utilizării calculatorului în realizarea desenelor? 
 Cum poate ajuta acest opţional în dezvoltarea simţului estetic al elevilor? 
 Ce avantaje pentru şcoală prezintă aplicarea unui asemenea opţional? 
 Propuneţi o listă de compoziţii care ar putea fi realizate în cadrul opţionalului de mai sus. 

 
 
 
Istoria şi calculatorul 
 
Notă de prezentare 
Cursul îşi propune să dezvolte competenţele de investigare ale elevilor în domeniul istoriei prin 
intermediul calculatorului. Acesta va fi utilizat ca mijloc de căutare, ordonare şi stocare a informaţiilor 
cu caracter istoric. Opţionalul are un profund caracter participativ: 
- elevii urmează să aleagă studiile de caz pe care doresc să le cerceteze 
- elevii vor căuta sursele de informare 
- elevii vor colaţiona diversele date disponibile 
 
Obiective de referinţă 
La sfârşitul anului elevii urmează să: 

Exemple de activităţi de învăţare 
Se recomandă următoarele activităţi: 

1. Să decidă asupra oportunităţii studierii 
unei anumite teme 

- căutarea de surse pe internet 
- participarea la chat 

2. Să se documenteze cu ajutorul facilităţilor 
oferite de calculator 

- folosirea de enciclopedii multimedia 
- folosirea motoarelor de căutare 

3. Să distingă între diferite tipuri de informaţii - exerciţii de clasificare a informaţiilor după 
diferite criterii (relevant/nerelevant, 
esenţial/ detaliu, obiectiv/ subiectiv) 

4. Să organizeze datele colectate în funcţie 
de diferite criterii 

- exerciţii cu foldere 

5. Să analizeze diferite date în vederea 
realizării unui raport 

- exerciţii de comparare 
- exerciţii de interpretare 
- lectura unor rezumate de cercetare (pe 

teme similare) găsite pe internet 
6. Să conştientizeze utilitatea calculatorului 
pentru cercetarea în domeniul istoric 

- discuţii pe o listă pe tema folosirii 
mijloacelor informatice 

 
Conţinuturi 
- internet: email, chat, motoare de căutare, navigare 
- lucrul cu fişiere şi foldere 
- tehnoredactare în Word 
- tehnici de documentare (criterii de selectare a informaţiilor) 
- tehnici de organizare a datelor (criterii de organizare: timp, spaţiu, sursă) 
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- tehnici de redactare (rapoarte) 
 
Modalităţi de evaluare 
- autoevaluare 
- (referat) / raport de cercetare 
 
 Reflectaţi! Exersaţi! 
 

 Ce au în comun opţionalele din seria prezentată în această secţiune? 
 Urmăriţi lista de valori şi atitudini de mai jos. Care dintre acestea se pot forma prin tipul de curs 

prezentat în această secţiune. Argumentaţi alegerea. 
 Formarea şi dezvoltarea unei gândiri creative, deschise şi ordonate capabile să  analizeze şi 

rezolve probleme concrete; 
 Stimularea unei gândiri critice şi a unor atitudini favorabile cunoaşterii ; 
 Formarea deprinderilor de lucru în echipă, cu asumarea şi realizarea sarcinilor individuale; 
 Conştientizarea impactului social şi economic al tehnologiilor informatice 

 Asemenea cursuri contribuie la o bună imagine a şcolii în comunitate? De ce? Cum? 
 Sprijiniţi un coleg (de geografie de exemplu) să proiecteze o programă de opţional în stilul seriei 

prezentate (Geografia şi calculatorul, de exemplu!).  
 
 
 
Propuneţi numai acele cursuri pentru care există resursele necesare aplicării sale. Nu 
uitaţi de asemenea de interesele elevilor. Un curs opţional de acest gen se va propune 
elevilor care au abilităţi elementare de operare şi interesaţi de folosirea mijloacelor 
informatice. 
 
 
6. Calculatorul – instrument educaţional  
 
Din perspectiva implementării în activitatea de consiliere a elevilor, accesul la un 
calculator permite: 

- Iniţierea şi derularea de activităţi în domeniul orientării şcolare şi profesionale, dezvoltarea 
sistemului de informare şi consiliere pentru cariera profesională; 

- Consultarea pe Internet a informaţiilor cu privire la liceele/facultăţile existente în ţară (şi nu 
numai) pentru o mai bună orientare; 

- Vizitarea site-urilor cu oferte de locuri de muncă pentru a vedea ce se cere la momentul 
respective pe piaţa muncii spre o mai bună orientare pe viitor;  

- Găsirea soluţiilor pentru rezolvare unor probleme specifice vârstei, adolescenţei (cum ar fi 
conflictul dintre generaţii) prin discuţii libere dar şi prin vizitarea unor forumuri de discuţii între 
adolescenţi; 

- Abordarea unor probleme ale timpurilor noastre: drogurile, alcoolul, tutunul prin vizitarea unor 
site-uri cu caracter educativ;  

- Rezolvarea unor teste de inteligenţă; 
- Rezolvarea unor teste psihologice, de autocunoaştere;  

 
 Reflectaţi ! 

 
 Discutaţi cu alţi colegii şi descoperiţi dacă există, în clasa la care sunteţi diriginte, elevi care au 

manifestat deja o înclinaţie clară spre un anumit domeniu de activitate; 
 O dată identificaţi acei elevi cu înclinaţii clare spre un anumit domeniu, cum îi puteţi ajuta să 

descopere cât mai multe despre acesta ? 
 Dacă aveţi elevi introvertiţi cum credeţi că îi poate ajuta calculatorul să iasă din “găoacea” lor, 

să devină comunicativi şi deschişi ? 
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 Vă puteţi propune să descoperiţi / cunoaşteţi mai bine elevii – prin întocmirea unor  fişiere, pe 
calculator, cu date despre ei, cu observaţii accumulate în timp, pentru a putea fi aproape de ei, 
a-i înţelege, a-i orienta şi sprijini; este de dorit să comunicaţi periodic părinţilor observaţiile 
făcute.   

 
 

 
Studiu de caz: o oră de dirigenţie 
 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) joacă un rol deosebit de important în 
pregătirea tinerei generaţii, pentru a se putea adapta cerinţelor sociale şi unui nou tip de instruire şi 
învăţare necesar pe tot parcursul vieţii.  

Iată de ce am propus elevilor mei ca temă de discuţie la o oră de dirigenţie; “Implicaţiile 
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în viaţa elevilor”. Am dirijat discuţia pe două planuri: 
prezent, viitor. Am jucat rolul “avocatului diavolului” şi în toate intervenţiile mele am negat rolul 
benefic al calculatorului în viaţa unui elev, iar elevii mei m-au contrazis vehement oferind argumente, 
exemple, contraexemple la tot ce spuneam eu. Concluzia a fost că nu poate fi ignorat rolul TIC în 
viaţa elevilor noştri dar nici nu putem transforma TIC într-un panaceu: acestea (tehnologiile) devin un 
instrument eficient în procesul didactic numai atunci când sunt subordonate unei concepţii / unei 
viziuni pedagogice clare. TIC nu reprezintă numai o formă de transmitere atractivă a cunoştinţelor ci, 
mai ales, un mijloc de producere şi evaluare a acestora, în cadrul unui proces constructiv, bazat pe 
descoperire şi creativitate. 
 
 
 

   Reflectaţi ! 
 

 Pe care din strategiile următoare le-aţi folosi la ora de dirigenţie ?  
• brainstorming  
• problematizare 
• discuţie 
• dezbatere 
• joc de rol  (pentru detalii vezi descrierile din modulul 1) 

 Ce resurse, materiale aţi utiliza cu acest prilej ? 
 Care consideraţi că sunt activităţile curente din viaţa elevilor în care s-ar putea implica 

calculatorul ? 
 Identificaţi împreună cu elevii activităţile pe care le desfăşoară un elev în timpul liber. De 

asemenea observaţi când, cât şi în ce mod aceste activităţi sunt influenţate de TIC; iată câteva 
idei: 

 Identificaţi împreună cu elevii activităţile de la clasă în care poate interveni calculatorul ca 
instrument didactic  

 Identificaţi împreună cu elevii rolul Internet-ului în viaţa şcolii  
 Identificaţi împreună cu elevii câteva dintre mijloacele de comunicare moderne existente şi 

importanţa lor la nivelul şcolii 
 Identificaţi împreună cu elevii meseriile viitorului în care s-ar părea că nu va interveni 

calculatorul 
 Cum credeţi că ajută calculatorul la ocuparea unui loc de muncă ? 
 Credeţi că noile posibilităţi tehnice elimină sau diminuează rolul educatorului ? 
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7.  Calculatorul - instrument de individualizare  
 

 
 
Să considerăm următorul studiu de caz: 
La un Cerc Pedagogic de Informatica o elevă de clasa a VII-a, foarte talentată la desen şi-a 
prezentat lucrările pe calculator (prin Net Meeting imaginile se vedeau pe toate calculatoarele din 
laboratorul respectiv). Toata asistenţa a fost impresionată de talentul fetiţei nu numai la desen ci 
şi de modul în care şi-a prezentat lucrările: fiecare desen, pictură fusese scanată şi prelucrată 
astfel încât ce şi cum lucrase se vedea identic şi pe ecran căci setase cu grijă luminozitatea, 
contrastul, temperaura de culoare, ceea ce dovedea bune cunoştinţe de utilizare a facilităţilor de 
scanare şi prelucrare a imaginii scanate; apoi adaugase un fundal sonor (muzică clasică) perfect 
adaptat fiecarei teme pe care o vizualiza la un moment dat, şi , ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, 
din loc în loc inserase câte un eseu, câteva versuri scrise, compuse tot de aceasta elevă talentată.  
Vezi demonstraţia pe CD. 
 
  

 
8.  Calculatorul şi imaginea şcolii  
 

Realizarea de prezentări şi de materiale educaţionale pentru uz intern 
 

Accesul la calculator permite: 
- fiecărui profesor să redacteze planificările anuale, semestriale pe care le poate actualiza 

oricând; pe lângă aspectul estetic sporit faţă de planificările scrise de mână, se realizează 
astfel stocarea acestei informaţii în calculator cu posibilitatea de actualizare periodică; 

- pregătirea materialelor scrise care se impun ori de câte ori un cadrul didactic are inspecţie la 
oră (dar nu numai); 

- pregătirea, selectarea pentru prezentarea la clasă a unor materiale multimedia care să ajute la 
ilustrarea ideilor prezentate, schemele, desenele explicative; stocarea lor pe calculator pentru 
a fi actualizate periodic şi prezentate generaţiilor următoare;  

- elaborarea şi redactarea de către profesori a testelor de evaluare; 

 Reflectaţi ! 
 

 Aţi identificat elevi care au manifestat anumite talente, care au un hobby ?  
 Discuţii cu alţi profesori / învăţători despre descoperirea unor posibile talente din şcoala 

dumneavoastră; 
 Cum puteţi contribui la dezvoltarea unui elev talentat ?  Talentul se poate dezvolta prin 

ajutor extern. 

 Reflectaţi ! 
 

 Cum puteţi să-i ajutaţi pe elevii dumneavoastră să-şi descopere eventualele talente, 
lucruri pe care le-ar face cu pasiune ? 

 Cum consideraţi că pot fi stimulaţi elvii talentaţi ? 
 Calculatorul poate ajuta şi în cazurile în care elevii rămân în urmă? Dacaă aveţi 

asemenea situaţii în clasa dvs., parcurgeţi unul dintre modulele remediale dezvoltate în 
cadrul Proiectului pentru Invăţământul Rural şi observaţi dacă aţi putea folosi calculatorul 
în implementarea diferitelor sugestii oferite în materialele respective.  
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- realizarea unor pliante, broşuri cu ocazia unor evenimente ce au loc în şcoală sau a unor 
evenimente din comunitate în care este implicată şi şcoala (Cercuri Pedagogice, schimburi de 
experienţă cu directorii)  

- redactarea şi machetarea unei sigle a şcolii 
- redactarea şi machetarea unor modele de Diplome ce pot fi oferite elevilor şi profesorilor cu 

diferite ocazii 
- redactarea invitaţiilor pentru Balul Bobocilor, Ziua Copilului ş.a. 
- realizarea ofertei şcolii pentru absolvenţii ciclului primar/gimnazial; 
- realizarea unor planşe, tablouri dedicate laboratoarelor şcolii  

 
 
 

Realizarea şi actualizarea periodică a site-ului şcolii  
 
Sub îndrumarea profesorului de TIC se poate realiza un site al şcolii. Se poate înfiinţa un colectiv 
de elevi şi profesori care să se implice în realizarea şi actualizarea site-ului şcolii; se poate crea, în 
timp, o tradiţie fiecare generaţie punându-şi amprenta în realizarea site-ului.   

      Site-ul ar putea să cuprindă:  
- pagini web cu materialele didactice realizate în şcoală, cu aspecte de la diferite 

evenimente ce au loc în şcoală; 
- un forum de discuţii pentru elevi / profesori oferind astfel posibilitatea de a împărtăşi 

şi altora experienţele pozitive din viaţa şcolii; 
- realizarea de dezbateri pe probleme a caror soluţie nu a fost încă găsită la nivelul 

şcolii; 
- realizarea în format htm a unei prezentări a localitaţii (text, imagine, animaţii) care 

poate fi prezentată ca material documentar pentru un eventual jumelaj cu şcoli, 
asociaţii, fundaţii din alte ţări; 

 
Realizarea revistei şcolii  (foaie a şcolii) 

 
Elevii trebuie să folosească tehnologia informaţională pentru a genera şi transmite idei în diverse 
forme, folosindu-se de text, imagine; în acest sens se poate realiza o publicaţie a şcolii - Revista 
şcolii – redactată de o echipă de elevi de vârste diferite, care să cuprindă probleme specifice lor, 
rezultatele unor dezbateri pe diverse teme propuse de ei sau de profesori, concursuri ş.a. 
Ar putea deveni o revistă online pentru a include, pe lângă text şi sunete şi animaţii, şi  pentru a 
putea fi citită de colegii din alte şcoli. Colectivul de redacţie poate fi alcătuit din elevi şi profesori 
care doresc să se implice; 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Reflectaţi ! 
 

 Discutaţi cu colegii, cu directorul unităţii, cu personalul administrativ referitor la 
posibilitatea realizării cu ajutorul calculatorului a unor materiale utile pentru şcoală  

 Care ar fi avantajele folosirii calculatorului în acest caz ? 
 Analizaţi care sunt materialele scrise pe care le-aţi realizat în activitatea la şcoală şi care 

ar putea fi realizate pe calculator şi apoi printate?   
 

 Reflectaţi ! 
 

 Care ar fi titlurile revistei şcolii dumneavoastră ? 
 Ce credeţi că ar dori elevi să gasească în această revistă, dar colegii dumneavoastră? 
 În ce condiţii se poate tipări şi distribui revista în şcoala dumneavoastră ? 
 Care sunt colegii care ar putea participa la o astfel de realizare ? 
 Care sunt elevii care ar putea participa ? 
 Aflaţi care sunt subiectele de interes pentru revistă propuse de elevii dumneavoastră.   
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Sugestii de facilităţi Word utilizate în realizarea revistei: 
- modelul de broşură din meniul File  New  Brochure 
- folosirea elementelor din bara de instrumente Drawing 
- folosirea opţiunilor din meniul Format 
- folosirea imaginilor predefinite din Insert Picture Clip Art  

 
 

 Când consideraţi că folosirea TIC este benefică atingerii obiectivelor, formarii competenţelor 
unei anumite discipline ? 

 Când consideraţi că utilizarea instrumentelor TIC este mai puţin eficientă sau chiar neadecvată ?  
 Consideraţi că atingerea obiectivelor specifice fiecarei discipline de studiu, presupune folosirea 

TIC ca mijloc eficient de atingere a obiectivelor sau doar pentru a motiva elevii sau drept 
recompensă pentru un anumit comportament ? 

 Consideraţi necesară structurarea activităţilor în care elevii acceseaza Internet-ul sau un CD 
astfel încât aceştia să aibă sarcini bine definite de cautare sau îi lăsaţi să caute la întamplare ? 

 În cadrul unor întâlniri commune profesori – elevi, realizaţi o analiză SWOT (Strengths –puncte 
tari, Weaknesses –puncte slabe, Opportunities –oportunităţi şi Threats –ameninţări) pe tema 
implementării calculatorului ca instrument de lucru în şcoala dumneavoastră, după modelul: 
 Puncte tari: 
- statutul de şcoală reprezentativă; 
- existenţa majoritară a cadrelor didactice titulare; 
- existenţa cadrelor didactice calificate; 
- nivelul de pregătire specific şi pedagogic al cadrelor didactice este ridicat; 
- tendinţa de trecere spre un management performant; 
- infrastructura nouă, cu spaţii de profil remarcabile; 
- performanţe în demersul instructiv-educativ. 
 Puncte slabe 

A. La nivel informaţional: posibilitatea redusă pentru cadrele didactice de a obţine informaţii cât  
mai multe, de actualitate, din domeniul lor;. 
B. La nivelul demersului educaţional: 

- lipsa de curaj a unor cadre didactice de a utiliza în predare şi evaluare metode noi; 
- se manifestă rutina care generează o anume monotonie metodologică şi stereotipie a lecţiilor; 
- lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice 

C. La nivel relaţional: 
- deficienţe în comunicare cu elevii din cauza lipsei de timp; 
- slaba activitate desfăşurată în echipă; 

D. La nivelul resurselor materiale: 
- dotarea cu calculatoare sub nivelul minim necesar 
- uzura morală a calculatoarelor aflate deja în dotare 

 Identificaţi posibilele căi / modalităţi de acţiune pentru a optimiza utilizarea calculatorului la 
nivelul şcolii 
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PARTEA II. Noţiuni elementare de utilizare a calculatorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Să privim calculatorul ! Identificaţi, conform imaginii de mai jos, elementele calculatorului 
dumneavoastră. Sunt deosebiri ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cadru didactic care vrea să aplice Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în   activitatea sa 
didactică trebuie: 

- să beneficieze de un minim de dotare (calculator, imprimantă, scanner);  
- să aibă cunoştinţe minime, la nivel de utilizator, de folosire a resurselor TIC; 
- să utilizeze diverse aplicaţii: MS Word, MS Excel, Power Point, enciclopedii multimedia; 
- să-şi organizeze informaţiile pe hard, respectiv să lucreze cu fişiere şi directori  (crearea, 

ştergerea, copierea, mutarea etc); 
- să lucreze cu dischete, să scrie informaţii pe CD;  
- să folosească motoare de căutare pe Internet; 

 
În cele ce urmează vom prezenta câteva antrenamente pentru o minimă instrumentare în folosirea 
calculatorului conform listei de cerinţe de mai sus. 

 

Monitor

Difuzoare

Unitatea 
centrală

Mouse

Tastatura 
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1. Informaţia în calculator 
 
Câtă informaţie încape pe un calculator ? 
În calculator cantitatea de informaţie ce poate fi stocată este limitată de capacitatea hard-ului.  
Pentru a afla ce capacitate are hard-ul intraţi în My Computer, clic dreapta mouse pe C—
Properties  
Capacităţile tipice, actuale pentru hard disc se înscriu în intervalul 2 Gb la 80 GB şi mai urmează… 

 
Capacitatea hard disc-ului: deschideţi My Computer şi din meniul care se deschide la clic dreapta 
mouse pe C aleg Properties, se obţine următoarea ferastră:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unde este stocată informaţia în calculator ? 
Pe hard disc– notat convenţional cu litera C (litera A este dedicată unităţii de dischetă, litera D 
este, de obicei, dată unităţii de CD-ROM).  
 

 
Cum este organizată informaţia în calculator ? 
Informaţiile se regăsesc în calculator organizate sub formă de fişiere şi foldere (directori, 
directoare). 
Fişierul este cel care deţine informaţia propriu-zisă, folderul fiind doar un dosar „un ambajaj” în 
care depunem fişierele. 

 
2. Windows – Sistem de operare 
În ce „se trezeşte” calculatorul ? în Windows ! 

Imediat ce porniţi calculatorul vă aflaţi faţă în faţă cu Windows. Windows a apărut în mai multe 
versiuni, a fost îmbunătăţit de-a lungul anilor, pentru a-l face mai puternic şi mai uşor de folosit. 

 

Încercaţi ! 
 Daţi dublu clic pe My Computer şi observaţi care sunt unităţile de lucru ale calculatorului şi 

cu ce litere sunt simbolizate.  
 Daţi apoi clic dreapta mouse pe C alegeţi Properties şi aflaţi cât de mare este hardul.  

 Reflectaţi ! 
 

 Dacă sectorul de cerc liber (roz) este foarte mic nu veţi mai putea salva informaţie nouă pe 
calculator. Ce decizii puteţi lua ? 
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Cum închidem calculatorul ? 
Nu se realizează prin simpla apăsare de buton. Riscaţi să pierdeţi date! Pentru a închide corect 
calculatorul, daţi clic pe butonul Start de pe bara de pe marginea de jos a ecranului, selectaţi 
opţiunea Shut Down. Pe ecran va apare o fereastră de mai jos: 

 
Utilizarea mouse-ului în Windows  

Orice interfaţă grafică reclamă utilizarea unui mouse. Deşi multe acţiuni le puteţi realiza şi cu 
ajutorul tastaturii, folosirea mouse-ului este mult rapidă şi mai intuitivă. Principalele acţiuni pe 
care le puteţi realiza cu ajutorul mouse-ului în Windows  sunt: 
-“clic”- acţionarea butonului stâng sau drept al mouse-ului o singură dată3; 
-“dublu-clic”- acţionarea butonului stâng al mouse-ului de două ori succesiv, la un interval de timp 
scurt4;  
- “drag-and-drop”- tragere - menţinând unul din butoanele mouse-ului apăsat, se deplasează 
mouse-ul din poziţia curentă într-o nouă poziţie, apoi se eliberează butonul. 
Efectul acestor acţiuni diferă în funcţie de context (de obiectul pe care este poziţionat cursorul 
mouse-ului şi de eventualele taste acţionate). 
-“clic dreapta”, apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului pentru accesarea unor meniuri de 
comenzi rapide sau deschiderea unor meniuri de comenzi  

 

 

                                                 
3 Vom denumi simplu clic acţionarea butonului stâng al mouse-ului. Când va fi vorba despre butonul drept, vom specifica explicit 
aceasta. 
4 În funcţie de temperamentul utilizatorului, se poate regla durata intervalului între două clic-uri succesive pentru ca acestea să 
fie interpretate ca un dublu-clic cu ajutorul aplicaţiei Mouse, din grupul de aplicaţii Control Panel. 

Bara titlu 
Meniul 
System Buton de 

minimizare

Buton de 
maximizare / 
restaurare 

Buton de 
închidere 

Bara de defilare 
verticală Bara de defilare 

orizontală 
Buton de defilare  

Bara meniu  

Margine a 
ferestrei 

Colţ al 
ferestrei 

        Elementele unei ferestre 

Bară de 
butoane 
(Toolbar) 

Exersaţi ! 

 Minimizaţi o fereastră dând clic pe butonul de minimizare  . de pe bara de titlu; 
 Încercaţi să aduceţi fereastra la starea anterioară. 
 Maximizaţi o fereastră dând clic pe butonul  ; 
 Restauraţi o fereastră dând clic pe butonul  
 Închideţi o fereastră dând clic pe butonul  . 
 Redimensionaţi o fereastră poziţionând simbolul mause-ului pe marginea ferestrei  pentru 

modificarea dimensiunii pe orizontală şi  pentru modificarea dimensiunii pe verticală. Apoi trageţi cu ţinând 
butonul apăsat până la obţinerea dimensiunii dorite. 
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Căutarea unui fişier / mai multor fişiere 

Pentru a putea găsi mai repede un fişier sau un grup de fişiere avem mai multe posibilităţi. Astfel: 
• dacă l-am şters, atunci trebuie căutat în Recycle Bin sau 
• clic pe butonul Start – Search (sau Find files or folders) – şi avem posibilitatea să căutăm 

fişierul după nume, extensie sau după fragmente din conţinut  
Obs: Pentru a căuta un grup de fişiere putem folosi caracterele passe-partout  

*   care ţine loc de orice şi oricâte caractere şi 
?   care ţine loc de un singur caracter oricare ar fi acesta 
Exemple de utilizare: dacă tastăm 
A*.* atunci vor fi căutate şi afişate toate acele fişiere al căror nume încep 
cu litera A, continuă cu nu ştim câte şi ce caractere şi care au orice extesie, sau 
?????.* atunci vor fi căutate şi afişate acele fişiere al căror nume are maxim 5 
caractere şi au orice extensie, sau 
*.txt atunci vor fi căutate acele fişiere care au orice nume dar extensia txt 

  
Modalităţi de preluare, prelucrare şi transmitere a informaţiei utilizând calculatorul 

Pentru a citi şi prelucra informaţii din afara calculatorului (deci nu de pe hard), trebuie să ştim 
să lucrăm cu discheta şi CD-ul 
Simplu: introduceţi CD-ul în unitatea de CD-ROM (caută şi tu şi vezi unde intră !) aşteptăm 
puţin să-l simtă calculatorul, apoi, se dă dublu clic pe litera rezervată unităţii de CD din My 
Computer şi se va deschide fereastră care ne arată conţinutul CD-ului 
În mod analog se procedează cu discheta. 

 

 
3. Utilizarea facilităţilor Windows Explorer 

 
Câteva informaţii elementare  
 
1. Modul de organizare a informaţiei pe orice suport este de tip arborescent 
2. Informaţia este păstrată în fişiere şi în foldere (directoare) 
3. Orice unitate de disc are un director principal numit director rădăcină 
4. Litera care este consacrată unităţii de hard disc este: C  iar unităţii de floppy este A 
 

 
Pentru a desfăşura un director pentru a îi vizualiza conţinutul se poate executa un clic simplu pe 
semnul plus care precede numele dosarului sau un dublu clic pe numele acestuia sau pe icoana 
corespunzătoare.  
Pentru a îi ascunde conţinutul se execută un clic pe semnul minus din faţa numelui sau un dublu clic 
pe zona de ecran ocupată de nume. 

 Încercaţi să învăţaţi singuri, în ritm propriu, Windows. Veţi găsi sprijin dacă căutaţi în:  
1) Start -- “Help and Support” sau  
2) Start – All programs – Accessories – Tour Windows XP 
3) Personalizaţi calculatorul folosind Control Panel: daţi clic pe Start  Control Panel 

Puteţi efectua diferite operaţii. De exemplu setaţi data şi ora 
 Cum procedaţi când doriţi să accesaţi informaţii de pe un CD sau de pe o dischetă? 

Încercaţi să le introduceţi în fantele unităţii de disc. Daţi clic pe My Computer  CD-ROM 
sau 31/2 Floppy 

 

Executaţi si observaţi: 
 Deschideţi Windows Explorer: Start  All Programs  Accesories Windows Explorer 
 Identificaţi elementele ferestrei care s-a deschis  
 Care sunt deosebirile faţă de fereastra prezentată mai înainte ?
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Operaţii cu fişiere şi foldere 
 
1. Crearea unui nou director (folder) 

1. se poziţionează cursorul de selecţie pe directorul care va fi părinte.  
2. se efectuează un clic dreapta într-o zonă liberă din panoul din dreapta selectând din meniul de 

comenzi rapide apărut opţiunea New -> Folder. 
3. se scrie numele noului folder şi se tastează Enter 

 
 

 
2. Crearea unui fişier  

1. se poziţionează cursorul de selecţie pe directorul care va fi părinte.  
2. se efectuează un clic dreapta într-o zonă liberă din panoul din dreapta selectând din meniul de 

comenzi rapide apărut opţiunea New -> Text Document (sau Bitmap image sau Microsoft 
Word Document). 

3. se scrie numele noului fişier şi se tastează Enter 
 
3. Ştergerea unui fişier sau folder 

1.    selectăm fişierul sau folder-ul  (clic pe denumirea lui) 
2.    apăsam tasta Delete. 
3.    Windows afişează o fereastra în care suntem rugati sa confirmăm sau să infirmam ştergerea  
 
4. Apasam tasta Y si fisierul sau folder+ul selectat va fi sters.  

 
 

 

Exersaţi ! 
 Copiaţi un fişier / folder 

Selectaţi fişierul / folder-ul dând clic pe el, executaţi comanda Copy (din meniul 
Edit), poziţionaţi cursorul în directorul în care doriţi să se efectueze copierea şi 
executaţi comanda Paste (din meniul Edit) 

 Mutaţi un fişier / folder – analog cu operaţia de copiere dar în locul comenzii  
Copy se execută comanda Cut (din meniul Edit). 

 Încercaţi să realizaţi aceleaşi operaţii dar cu un grup de fişiere / foldere. Selectarea 
mai multor fişiere se realizează cu tasta Shift apăsată, se execută clic pe primul şi 
ultimul fişier / folder; dacă acestea nu sunt cosecutive atunci ţineţi apăsată tasta CTRL 
în loc de SHIFT. 
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Arhivatoare 
 Ce te faci dacă ai un progrămel interesant pe calculatorul de accasă şi vrei să-l aduci şi la 
şcoală să-l arăţi colegilor dar fişierul are 2 MB şi ceva şi pe o dischetă ştii că încape doar 
1,44 MB ? 

- Arhivarea unui fişier sau director presupune modificarea formei iniţiale şi are ca rezultat  
   micşorarea considerabilă a volumului de memorie ocupat 
- Un fişier arhivat nu poate fi folosit decât după dezarhivare 

 
 

 
4.  Microsoft Word 

 
 
 
Cum „deschidem”5 Word-ul ?     Clic pe Start Programs Microsoft Word  

 
 
 
Cum deschidem un nou document ? 
La deschidere Word-ul oferă deja o foaie albă, un „blank document” pe care se poate deja tasta. Dacă 
doriţi să deschieţi un alt document nou atunci puteţi alege din tipurile de documente predefinite astfel: 
1. din meniul File se alege opţiunea New... 

                                                 
5 În domeniul TIC un program „se lensează în execuţie”, respectiv „se deschide” (în limbajul comun) evident, ca utilizatori, 
sunteţi liberi să folosiţi ce terminologie găsiţi de cuviinţă. Important este să puteţi opera. 

Aplicaţie: crearea unei arhive cu WINZIP 
- în directorul corespunzator clasei dvs.creaţi 3 fişiere: un test; o schemă sintetizatoare a 

unei unităţi de învăţare; câteva imagini salvate de pe Internet în scopuri de ilustrare;  
- verificaţi dimensiunea directorului clasei dvs. 
- deschideţi aplicaţia WINZIP şi cu drag & drop se plasează în fereastra ei directorul sau 

fişiereul pe care vreau să-l arhivez, apoi executaţi: 
- Add to archive  (alegeţi locaţia fişierului arhivă) 
- Compresion 

o Normal 
o Fast 
o Superfast 

- Folders: 
o Include subfolders 
o Save extrafolder info 

  - Pentru dezarhivare – selectaţi comanda Extract şi urmaţi paşii daţi de program 
 

Reflectaţi ! 
 Dacă dorim să redactăm fişe de lucru pentru elevi, o scrisoare, un CV, un fax, un memoriu 

de activitate, o broşură, un e-mail, o pagină web, un raport atunci Microsoft Word este 
aplicaţia care ne ajută (oferindu-ne şi modele de astfel de documente, pe care le găsiţi 
alegând din din meniul File comanda New !) 
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 Cum salvăm un document ?  

 
Chiar dacă nu aţi terminat de lucrat la documentul dumneavoastră este bine să îl salvaţi fie şi din 
simplu motiv că o pană de curent ar putea duce la pierderea documentului sau pentru că trebuie să 
vorbiţi la telefon şi în acest timp cineva vă închide calculatorul fără să ştie că nu aţi salvat ceea ce aţi 
lucrat ...şi mai ştiu eu ce ? Oricum, este bine să realizaţi operaţia de salvare atât de la început cât şi 
din când în când, pe măsură ce lucraţi. Pentru salvarea unui document se procedează astfel:  
 
 
A. File Save sau clic pe butonul corespunzător de 

pe bara cu instrumente  
 

 
 
       sau CTRL + S, apoi trebuie să decideţi: 
• folder-ul în care se va salva documentul (Save in),  
•  formatul adică extensia fişierului (Save as type), - 

implicit este .doc  
•  numele lui (File name).  
 
 B.  Dacă documentul a mai fost salvat (deci are deja un nume, un tip şi este cunoscut folder-ul în 
care se va salva) atunci puteţi decide  
• să-i faceţi o copie şi atunci alegeţi File  Save As şi schimbaţi numele / destinaţia / extensia 
• să lucraţi mai departe în acel document salvând modificările sau adăugările efectuate în acelaşi 

fişier şi atunci alegeţi File Save (Ctrl + S) 
• la un moment dat , să păstraţi neschimbat conţinutul fişierului la care aţi lucrat până atunci dar ce 

urmează să mai lucraţi să se păstreze în alt fişier şi atunci, în acel moment, alegeţi File  Save As 
şi decideţi locaţia / numele / extensia – în calculator veţi regăsi ambele variate (fişiere) 

 
Cum tipărim un document ?   
Tipărirea se realizează  pe o imprimantă . Puteţi să  
• revedeţi documentul înainte de tipărire  File  Print Preview 

 Încercaţi ! 
După ce aţi dat clic pe New, Word vă oferă 
multe modele de documente cum ar fi: 
scrisori şi faxuri, CV-uri, pagini web, 
rapoarte, memorii, ş.a.  

 Selectaţi modelul de scrisoare dorit 
şi personalizaţi 

 Redactaţi CV-ul dumneavoastră 
după unul din modelele oferite. 

Încercaţi !  
 Redactaţi un document, de exemplu o fişă de lucru pentru elev sau o scrisoare. Către un 

părinte 
 Cum salvaţi documentul în calculator ?  
 Cum tipăriţi scrisoarea pentru a o expedia prin poştă ?  

 

Nume 
Tip 

Director 
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• tipăriţi documentul  File  Print   
Obs.: pot selecta tiparirea pe alte tipuri de hartie decat cea implicita (ex.ptr.o felecitare): File  
Page Setup  Paper Source 
Tiparirea unui plic Tools  Envelopes and labels (plicuri si etichete) – completati …  

 
Cum închidem un document  ? 
Dacă nu aţi terminat un document şi doriţi să-l închideţi, daţi comanda Close din meniul File. 
 
Cum ieşim din WORD  ? 
Dacă aţi terminat treaba cu Word-ul pe ziua de azi, atunci să-l închidem: din meniul File   Exit 
 
Cum deschidem un document existent ? 
Doriţi să deschideţi textul la care aţi lucrat ieri, se poate proceda în unul din următoarele moduri: 
• deschideţi Word-ul apoi File  Open, (sau Ctrl + O.) 
• clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente  
 
• daţi dublu clic icon-ul fişierului pe care doriţi să-l deschideţi 

 
Cum tehnoredactăm un text ? 
Etapa de introducere a textului este urmată de etapa de tehnoredactare, adică etapa în care textului 
introdus i se aplică o serie de transformări astfel încât el să corespundă dorinţelor utilizatorului. 
Atenţie ! Orice opţiune de formatare se aplică pe textul respective în prealabil selectat. 

 
Exersaţi ! 

 Deschideţi un document pe care l-aţi realizat deja şi încercaţi să aplicaţi cât mai multe tehnici de 
tehnoredactare  

o aşezaţi documentul în pagină. Faceţi încercări cu Page Setup din meniul File  
o faceţi modificări la nivel de corp de literă folosind meniul Format  Font 

 Selectaţi un paragraf apoi încercaţi opţiunile din Paragraph din meniul Format 
 Încercaţi să tastaţi H2O şi m2 
 Încercaţi efectele de umbră şi chenare cu ajutorul opţiunii Borders and Shading din meniul 

Format 
 Cum procedaţi dacă doriţi să realizaţi o listă numerotată, de exemplu cu elevii unei clase ? 

Poate Word-ul numerota automat ? Încercaţi dând clic pe Format  Bullets and Numbering 
 Dar dacă în loc de numere doriţi să evidenţiaţi fiecare rând cu un simbol ?  Încercaţi Format  

Bullets and Numbering ? 

Exersaţi ! 
 Cum puteţi tipări doar anumite pagini din document ?  
 Cum puteţi tipări doar paginile cu număr par / impar ? Studiaţi fereastra Print şi încercaţi. 
 Cum puteţi închide Word-ul dacă aţi terminat de lucrat ? 
 Puteţi închide doar documentul pe care tocmai l-aţi terminat fără a închide şi aplicaţia 

Word? 
 Cum procedaţi dacă aţi închis Word-ul dar doriţi să reveniţi asupra unui document ? 

Exersaţi ! 
Lucraţi la planificarea calendaristică şi aveţi nevoie în permanenţă de programa clasei 
respective. Cum puteţi vedea ambele documente în acelaşi timp ? 
Daţi clic pe Arrange all din meniul Window. Ce se întâmplă ? 

 Puteţi deschide mai multe documente pe care le-aţi facut în Word  şi să le vedeţi pe toate 
în acelaşi timp ? 
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 Cum procedaţi dacă doriţi să redactaţi o cerere sau un document tipizat care trebuie să aibă un 
antet şi un subsol anume ? Căutaţi în View  Header and Footer 

 Cum procedaţi dacă aţi scris multe pagini şi doriţi să lăsaţi un „semn de carte” la o anumită 
pagină pentru a reveni mai uşor la ea ? Căutaţi Insert Bookmark 

 Cum corectaţi dacă aţi tastat greşit un cuvânt, să zicem un nume propriu – aţi scris „Carles" în 
loc de „Charles” – şi acest cuvânt apare scris de multe mai multe ori în document ? Încercaţi cu 
Replace din meniul Edit. 

 Ce faceţi dacă doriţi să renunţaţi la un segment din text ? Încercaţi Cut din meniul Edit. 
 Să presupunem că într-un  test lucrat anul trecut doriţi să introduceţi un item dintr-un test la 

care lucraţi acum. Cum procedaţi ? Încercaţi Copy şi apoi Paste din meniul Edit. 
 
Inserări în document   
A insera într-un document înseamnă a introduce diferite obiecte (simboluri, tabele, grafice, desene, 
imagini, formule matematice, etc) în cadrul documentului. Pentru aceasta se poate proceda, în 
general, astfel:se selectează meniul Insert;  

Cum realizăm un tabel ? 
Se poate insera un tabel astfel: din meniul Table  Insert  Table  
Se poate transforma un text existent într-un tabel astfel: 
- selectaţi textul 
- Table  Convert Text to Table  apare o caseta de dialog (incearca sa ghiceasca modul in care 

doriţi să împărţiţi textul în tabel 
Se poate transforma un tabel în text astfel: 
Selectaţi tabelul (de ex asa:Table  Select Table) apoi Table  Convert Table to Text 
 

 
Dacă doriţi să sortaţi alfabetic lista elevilor clasei, aflată în tabel, puteţi folosi opţiunea Sort din meniul 
Table 

 
Sugestii pentru teme la clasă ce pot fi realizate folosind aplicaţia Word: 
- invitaţii la aniversări, la ceremonii de familie,  
- felicitări (pentru Anul Nou, 1 Martie), etichete 

 Încercaţi, folosind facilităţile oferite de comenzile din meniul Insert pentru a   
• numerota paginile unui document 
• a insera data şi ora curentă într-un anumit loc în document  
• a selecta şi insera în document difertite simboluri  
 Cum procedaţi dacă doriţi să inseraţi într-un document în care aţi redactat CV-ul 

dumneavoastră, o poză recentă pe care aţi scanat-o şi o aveţi în calculator sub forma unui 
fişier numit foto.jpg ? 

 Dacă doriţi să tastaţi un text alături de fotografia inserată atunci cum procedaţi ? 
 Puteţi redacta un material care are multe simboluri matematice cum ar fi radica, linie de 

fracţie ş.a. ? 
 Folosiţi imagini din ClipArt şi modele din WordArt pentru a realiza un afiş 
 Descoperiţi ce vă oferă opţiunea AutoShapes 
 puteţi realiza borduri, umbriri pentru a redacta, de exemplu o felicitare, cât mai interesantă ? 

Încercaţi ! 
 Faceţi exerciţii de selectare a unei celule (/ mai multor celule / rând / coloană / tabel) 
 Realizaţi un tabel, completaţi-l cu date apoi încercaţi  

o să-l plasaţi în alt loc în document 
o să inseraţi un rând / coloană 
o să ştergeţi un rând / coloană 
o să contopiţi două celule (căutaţi Merge Cells) 
o să împărţiţi o celulă (căutaţi Split Cells) 
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- afişe (pentru serbarea de Crăciun) 
- scrisori, teme la diverse materii (liste de opere şi autori, fişe de lectură pentru limba română, 

redactarea proiectelor), telegrame 
- fişe de lectură pentru limba română 
- CV-uri, versuri, orarul clasei, lista cărţilor citite 
- poveşti illustrate 
- un jurnal de activităţi zilnice 
- o prezentare “Oraşul nostru”, “Strada mea” –text, poze scanate, comentariu sonor 
- o prezentare “Şcoala noastră” –vor fi accesate şi comentate site-uri şcolare pe internet  
- prezentarea unor hobby-uri (sport, literatură, oameni celebri, geografie, istorie…) 
- un text despre o zi de vacanţă 

 
Alte exemple de activităţi pe care profesorii le pot aplica la clasă se pot regăsi în Ghidurile 
metodologice – Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic- gimnaziu, 
liceu şi primar 
clasa I – proiect de activitate: Colaj cu poveşti   

- presupune utilizarea unui procesor de text pentru a scrie/copia texte (poveşti, versuri), a 
unui program simplu de desenare, PaintBrush (pentru a ilustra), şi posibilitatea de a insera 
sunete.  

- Clasa, sau un grup de copii crează şi publică un colaj de poveşti prezenatte în clasă pe 
parcursul anului 

Clasa a II-a – proiect de activitate: O zi de vacanţă 
- presupune utilizarea unui editor de text pentru scrierea unui jurnal de activităţi zilnice şi a 

unui program de desenare pentru a prezenta în mod grafic personajele, evenimentele 
- elevii pot lucra în grupe sau individual 

Clasa a III-a – proiect de activitate: Oraşul  / Satul nostru 
- presupune pe lânga utilizarea unui editor de text şi a unui program de desenare şi utilizarea 

posibilitaţii de stocare în format electronic a informaţiilor culese în timp 
- pe baza unui set de întrebări rezultate dintr-o discuţie cu întreaga clasă se realizează un 

plan pentru descrierea localităţii 
Clasa a IV-a   - proiect de activitate: Poluarea (pag.17) 
Clasa a V-a  - proiect de activitate: Gimnastica sportiva (pag 18) 

  - proiect de activitate: Legenda Romei (pag 69) 
- proiect de activitate: Sistemul solar  (pag 73) 
- proiect de activitate: Matematica (pag 90) 
- proiect de activitate: Desen – Paleta de culori (pag 107) 

Clasa a VI-a  - proiect de activitate: Turism galactic (pag 19) 
- proiect de activitate: Fizica – Mişcarea rectilinie şi uniformă (pag 97) 

Clasa a VII-a  - proiect de activitate: Fizica – Studiul pârghiilor  (pag 98) 
Clasa a VIII-a  - proiect de activitate: Istoria României (pag 21) 
  - proiect de activitate: Geografia României (pag 108)    
 
 
5.   Microsoft Excel                

 
Aplicaţia MS Excel rezolvă rapid o mulţime de calcule simple, repetitive.  
Să dăm un exemplu: calculul mediilor elevilor din clasa dumneavoastră. Sigur că puteţi face acest 
lucru de mână, cu ajutorul unui calculator de buzunar, iar rezultatele să le  notaţi pe hârtie. Nu numai 
că ia mult timp, dar se poate strecura oricând o greşeală. În schimb programul de calcul tabelar va 
face toate mediile într-o secundă  fără efort şi fără greşeală. În plus, dacă aceste calcule suferă 

Ca profesor, învăţător sau diriginte, v-aţi confruntat  cu necesitatea statisticilor la clasă? Ce statistici 
aveţi de realizat la începutul anului? Dar la sfârşitul semestrului/ anului? Cum aţi putea aduna rapid 
absenţele clasei? 
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modificări – să zicem că înlocuim o notă care a fost greşit tastată, atunci calculul mediei se va 
actualiza automat.  
  

Cum procedăm ? Lansarea în execuţie: Start  Programs   Microsoft Excel 
 
Cum introducem datele ? 
Să presupunem că facem un tabel cu mediile anuale ale elevilor. 
  

 
 
Se observă că textele “Nume si prenume” şi “limba modernă” nu sunt vizualizate complet.   

a) lungiţi celula6 poziţionând mouse-ul pe linia ce separă coloanele (în imagine: între B şi C, 
respectiv D şi E), apoi trageţi cu mouse-ul sau 

b). lăţiţi celula astfel:  
- selectaţi celula 
- daţi clic dreapta mouse  
- alegeţi Format Cells apoi 
- în pagina Aliniament bifaţi Wrap Text 

 
Dacă doriţi să introduceţi numere7 cu care apoi să efectuaţi calcule trebuie să formataţi celulele care 
conţin numerele astfel:  

- selectaţi celulele respective, apoi  
- daţi clic dreapta mouse pe suprafaţa selectată şi  
- din meniul care se deschide alegeţi Format Cells, se deschide o fereastra cu mai multe 

pagini, de pe pagina Number  
- alegeţi de la Category – “Number”, apoi decideţi numărul de zecimale şi formatul de afişare 

din lista care vi se oferă; 
 
Să revenim la exemplul cu mediile. Doriţi să obţineţi mediile anuale pe fiecare elev şi mediile pe 
fiecare obiect de studiu. 
- completaţi cu valorile mediilor  
- selectaţi celula corespunzătoare mediei  
- pentru că urmează efectuarea unui calcul tastaţi, în celula aleasă, semnul  egal (=).8 

                                                 
6 Celula este a cea unitate care se află la intersecţia unei linii şi a unei coloane; identificarea ei se face prin alăturarea numelui 
liniei la numele coloanei. Toate celulele aflate pe o pagină (256 de coloane şi 65.536 linii) formează o foaie de calcul 
7 Excel oferă facilităţi de autonumerotare, astfel dacă aveţi de completat o coloană cu numere, atunci: tastaţi numărul de la 
care doriţi să înceapă numerotarea, daţi Enter; selectaţi celula în care aţi scris numărul; poziţionaţi mouse-ul pe colţul dreapta 
jos al celulei până când se transformă într-un plus; ţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce trageţi cu butonul stâng al mouse-ului 
apăsat în jos     
 
8 Excel recunoaşte o celulă cu formulă dacă celula începe cu =,+ sau -. 
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- puteţi aplica o formulă de calcul din cele predefinite pe care le găsim în bara de formule ca în 
figura de mai jos: pentru a calcula media alegeţi din lista funcţia AVERAGE, apoi selectaţi celulele 
cu valorile mediilor a căror medie anuală doriţi să o calculaţi şi tastaţi enter, media va fi afişată în 
formatul pe care îl decideţi prin formatare (cu un anumit număr de zecimale sau fără) 

 
În mod analog puteţi aplica orice formulă doriţi. 
 
Important !  
 
O dată efectuat calculul pentru o linie, nu trebuie repetat pentru celelalte linii deoarece Excel oferă 
posibilitatea aplicării formulei şi pentru acestea astfel: 
Se poziţionează cursorul pe colţul dreapta jos a celulei în care s-a aplicat deja formula până când 
acesta ia forma plus, apoi se trage în jos de mouse cu butonul stâng apăsat până la ultima linie cu 
valori, rezultatele aplicării formulei se vor afişa imediat.  
 
 
       

 
 
 

Alte operaţii Excel: 
Adăugarea / Eliminarea de linii sau coloane 

• Adăgarea unei linii: selectaţi linia deasupra căreia veţi insera una nouă apoi din menul Insert 
alegeţi Rows 

• Adăugarea unei coloane: selectaţi coloana în stânga căreia veţi insera una nouă apoi din meniul 
Insert alegeţi Columns 

• Ştergerea unei linii / coloane: selectaţi linia/coloana apoi din meniul Edit alegeţi Delete 
• Analog se poate insera sau elimina o foaie de lucru 
 
Sortarea tabelelor9 
 
În Excel operaţia de ordonare se execută astfel: 

1. Se va selecta tabela sursă. 
2. Se va apela comanda Data->Sort  
3. Se vor precizare cheie (câmpurile) folosite în ordonare. Pot fi ordonate tabele după max 3 

chei:Astfel pentru aceleaşi valori ale primei chei se foloseşte ordonarea după ccheia a doua. 
Dacă şi pe această coloană valorile sunt egale se sortează după a treia cheie. 

 

                                                 
9 Pentru operaţii complexe de sortare v. „Filtrarea datelor” pe CD 

 Descoperiţi ! 
 Încercaţi să utilizaţi comenzile: 
      Find and Replace din meniul Edit 
      Comment din meniul Insert 
      Full Screen şi Zoom din meniul View 

 Descoperiţi care sunt tipurile de documente predefinite oferite de Excel ( FILE – NEW )  
 Încercaţi să selectaţi o foaie de calcul în întregime. Cum procedaţi pentru un grup de foi izolate? 
 Folosind comenzile Cut / Copy / Paste din meniul Edit sau din bara cu instrumente exersaţi 

copierea /mutarea de celule, domenii de celule, linii, coloane sau chiar întregi foi de calcul dintr-
o zonă în alta a aceleiaşi foi, în altă foaie de calcul a aceluiaşi registru sau în alt registru  
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Histograme (Grafice) 
Histogramele sunt reprezentări grafice sub diferite forme a datelor dintr-un tablou de date, unde una 
din axe corespunde datelor de pe coloane iar celelalte datelor de pe linii 
- pot fi plasate ca obiecte în aceeaşi foaie de lucru cu blocul de date (incluse) sau în foi separate 

(foi de reprezentare grafică) 
- pot fi prezentate sub formă de: sectoare de cerc sau cilindru, linii, bare etc 
Pentru a realiza un grafic trebuie să: 

- selectaţi blocul de date 
- din meniul Insert  Chart  On This Sheet (As New Sheet) 
- alegeţi tipul de histogramă, subtipul, axa pt serii (linii, coloane), câte linii se  
  utilizează pentru marcarea pe axa x, câte coloane sunt utilizate pentru legendă 
- decideţi dacă histograma va avea ataşata o legendă, titlul histogramei, titlurile pe axe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sugestii pentru teme ce pot fi realizate utilizând Excel 
• La obiectul GEOGRAFIE, la lecţiile referitoare la:  

 Economia ţărilor respective ( graficele utilizate vor fi foarte explicite şi atractive) 
 Structura populaţiei 
 Bogăţiile naturale, etc 

Urmând paşii, dând Next de câte 
ori este nevoie, fără să faceţi alte 
opţiuni veţi obţine graficul dorit.  

Încercaţi !  
Urmaţi paşii dar observaţi ce 
setări puteţi face la fiecare pas. 
Decideţi ce şi cum doriţi !  

 

 Încercaţi !  
 Selectaţi o celulă / un rând / o linie / o coloană / un grup de celule, apoi faceţi încercări 

cu opţiunile din meniul Format 
 Descoperiţi ce realizează AutoFormat şi Style 
 Aţi încheiat lucrul la un tabel, 

daţi comanda Print pentru tipărire.  
       Reveniţi în document şi din bara bara  
      cu instrumente din imaginea alăturată      
       realizaţi diverse tipuri de chenare pentru  
       tabelul  realizat. Tipăriţi din nou.  
      Ce observaţi ? 
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• La orele de ISTORIE, la lecţiile referitoare la: 
 Ocupaţiile populaţiei; 
 Structura populaţiei; 
 Participanţii la diferite evenimente (revoluţii, războaie, mişcaări populare) 

• La orele  de FIZICĂ şi CHIMIE, la lecţiile de laborator se pot prelucra rezultatele 
experimentelor realizate, efectuând toate calculele comparative. 

• La orele de CONSILIERE se pot prezenta : 
 Grafice referitoare la analiza rezultatelor din semestrul trecut; 
 Tabele cu mediile obţinute de elevi; 

• La orice obiect de studiu, profesorul poate prezenta situaţia rezultatelor obţinute de elevi 
utilizând graficele Excel atât de expresive. 
 
 

 
 
6.  Microsoft PowerPoint  
 
Trebuie să prezentăm o activitate sau rezultatele unui proiect realizat şi dorim ca aceaastă trezentare 
să fie cât mai explicită şi cât mai atractivă pentru „spectatori”.Cum putem realiza acest lucru ?  
Lansaţi PowerPoint Start  Programs Microsoft PowerPoint.  
 
 

 Enumeraţi în ce situaţii consideraţi că este oportună folosirea Excel. 
 Consideraţi că vă este folositor Excel, cu preponderenţă în: 

 predare; 
 evaluare; 
 activitatea de consiliere; 
 activităţi administrative; 
 altele…care anume?    
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Majoritatea butoanelor sunt similare celor întâlnite în editorul de texte Microsoft Word for 
Windows. Dacă selectaţi butoanele cunoscute din Word, puteţi compara efectele produse 
în PowerPoint. 
 
Cum realizăm o prezentare ?  
Iniţial, în cea de a treia coloană a zonei de lucru apare afişată o fereastră cu mai multe opţiuni: 
• New este comanda de creare a unei noi prezentări  

Blank presentation determină crearea unei noi prezentări care va fi creată pas cu pas de 
utilizator. 
Dacă doriţi să apară pe fundalul prezentării o imagine selectată dintr-o listă afişată, selectaţi From 
Design Template (care realizează prezentarea conform unui şablon) şi apoi selectaţi şablonul 
drit din lista afişată în coloana a treia..  

• New from existing presentation, vă oferă posibilitaeta utilizării unei alte prezentări (prin 
selectarea Choose presentation urmată de selectarea dintre fişierele de prezentări existente). 

 
Cum procedaţi pentru a crea o prezentare pas cu pas? 
• Selectaţi New  
• Selectaţi Blank presentation: 

o zona din stânga(prima coloană) afişează aspectul general al prezentării (se completează 
automat în timp ce lucraţi în cealaltă zonă, putându-se vedea astfel aspectul general); 

o zona din dreapta este zona de lucru efectivă în care vă realizaţi prezentarea. 
Pe colana a treia sunt prezentate şabloane pentru text (Text Layouts) şi pentru conţinut (Content 
Layouts), şabloane a căror selectare vă permite utilizarea tipurilor standard. 
 
Utilizarea elementelor de grafică  
 

 
 

• Selectaţi din Text Layouts şablonul pentru titlu şi două oloane(situat în dreapta jos) 
• Introduceţi textele dorite în chenarele corespunzătoare 
• Vă poziţionaţi pe şablonul dorit din Content Layouts(cel cu 2 coloane) 
• Vă poziţionaţi pe prima coloană a suprafeţei de lucru (sub “O imagine”) 
• Selectaţi simbolul pentru imagine din cadrul şablonului afişat (care reprezintă o figură umană) 
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• Selectaţi imaginea dorită din lista afişată  
• Procedăm analog pentru ea de a doua coloană (“O diagrama”) şi selectaţi diagrama dorită. 
 

Utilizarea elementelor de animaţie şi sunet  
• selectaţi meniul Slide Show 
• selectaţi opţiunea Custom Animation 
• selectaţi obiectul de pe suprafaţa de lucru care dorim să se deplaseze 
• selectaţi butonul AddEffects (de pe coloana a treia) 
o selectaţi Entrance pentru a stabili modul în care va intra în prezentare elementul respectiv 
o selectaţi Emphasis pentru a stabili modul de deplasare pe parcursul prezentării 
o selectaţi Exit pentru a stabili modul de ieşire a obiectului respectiv din zona de lucru 
o selectaţi butonul Play(coloana a treia, jos) pentru a vizualiza modul de realizare a 

animaţiei. 
Dorim să introducem efecte de animaţie din filme şi sunet în prezentarea noastră,  cum 
procedăm?  

o Selectăm meniul Insert, opţiunea Movies and Sounds şi apoi selectăm filmul sau sunetul 
dorit (din fişierele standard existente). 

 
Atenţie ! 
O prezentare se construieşte pagină cu pagină; deci, în momentul trecerii la o nouă pagină veţi apela 
meniul Insert şi veţi selecta opţiunea New Slide şi veţi relua apoi toate selecţiile şi setările necesare 
paginii în lucru (aşa cum aţi procedat şi cu prima pagină) 

 

Lansarea unei prezentări 

• lansaţi PowerPoint 
• deschideţi prezentarea (meniul File-> Open, selectare nume prezentare din lista afişată) 
• selectaţi meniul Slide Show 
• selectaţi opţiunea View Show 
• la click de mouse (sau apăsare tasta Enter) fie se continuă animaţia (dacă aţi setat astfel în 

prezentare), fie se revine în PowerPoint. 
 
Sugestii de teme care se pot realiza utilizând Power Point 
• Toate proiectele realizate în Word pot fi dezvoltate prin prezentări Power Point, devenind astfel 

foarte atrăgătoare;  
• La LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - temele de sinteză sau recapitulative pot fi foarte frumos 

realizate printr-o prezentare  structurată; 
• La orele de limbi străine orice lectie legată de ţările respective poate fi realizată prin imagini, 

animaţie şi sunet adecvat, iar secvenţele de oră de conversaţie poate fi uşor “ghidată” printr-o 
prezentare cu înregistrarea pronunţiei corecte; 

• La GEOGRAFIE, PowerPoint poate fi util la lecţiile referitoare la:  
 Relieful ţărilor respective (prezentările utilizate vor fi foarte explicite şi atractive) 
 Hărţi (acestea pot fi analizate pe zone cât de mici doriţi); 
 Bogăţiile naturale,(imaginile şi diagramele inserate vor avea un efect deosebit asupra 

elevilor cărora li se vor fixa mult mai uşor noile noţiuni), etc 
• La orele de ISTORIE, puteţi folosi PowerPoint la: 

 Prezentarea documentelor istorice care atestă evenimentele; 
 Prezentarea vestigiilor istorice; 
 Derularea evenimentelor (o prezentare integratoare cu animaţie şi sunet va fi de neuitat 

pentru elevi). Participanţii la diferite evenimente (revoluţii, războaie, mişcări populare) pot fi 
prezentaţi profesionist (utilizând imagini de  epocă, secvenţe din filme,etc) 
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• La orele  de FIZICĂ se poate prezenta orice experiment, evolutiv, cu animaţia corespunzătoare, 
ceea ce va determina un interes sporit al elevilor şi o înţelegere corectă a noţiunilor teoretice 
studiate. 

• La orele de CHIMIE se poate prezenta modul concret de desfăşurare a unei reacţii  
• La MATEMATICĂ se poate prezenta modul de rezolvare a unei probleme de geometrie, trasând 

evolutiv figura, fixând corect toate noţiunile şi rezolvând problema pas cu pas; 
• La orele de CONSILIERE se poate prezenta orice temă  în mod plăcut  pentru elevi. Ei sunt atât de 

interesaţi şi atraşi de muzică şi filme....iată acum avem posibilitatea să le oferim  muzică şi filme 
educative atractive şi de calitate: 

 
 
 
7. Internet 
 
Internet-ul este o reţea mondială de computere care concentrează cantităţi vaste de informaţii pe care 
le puteţi accesa direct, de la un computer. 
Internetul, la început, oferea numai un mecanism pentru schimbul de mesaje, în prezent Internetul 
reprezintă un imens depozit de distribuit informaţie; asistam la o explozie exponenţială a interfeţelor 
de comunicare prin Internet care aduc in contact o lume întreagă. 
Lumea învăţământului trece prin transformări importante iar Internetul este o parte majoră a acestor 
transformări  
 

 
 
 
 
 

Reflectaţi !  
 

 Este sau nu util Internetul în şcoală ? Ce avantaje are accesul la Internet pentru cadrele 
didactice şi pentru elevi ? 

 Ce pericole prezintă accesul la internet pentru elevi (accesul la site-uri porno, sataniste, 
grupuri de discuţii pe teme “nepotrivite”, infracţiuni ce se pot realiza pe net - furt de cardu-ri, 
spargerea de servere protejate etc) ? 

 Credeţi că există posibilitatea de apariţie a unor manifestări ale unor boli de tip psihiatric cu 
manifestări legate de utilizarea calculatorului sau a navigarii pe web ? 

 Este mai simplu să evităm astfel de probleme nepermiţând accesul tinerilor la Internet ? 
 Dacă am aduna acum la un loc toate cărţile existente în lume, este bine sau rău să dăm acces 

unui tânăr la toate aceste cărţi – scenarii posibile:  
o tânărul respective s-ar bloca pe primul raft fără să realizeze că nu are timp să citească 

toate cărţile şi fără să ştie că limitându-se la primul raft ratează capodopere importante 
o tânărul se întâlneşte numai cu cărţi de cultura viţei de vie în timp ce pe el îl interesează 

istoria antică 
o în loc să se repeadă la rafturi tânărul o să consulte catalogul unde pentru fiecare carte este 

menţionat atât titlul şi autorul cât şi domeniul şi biblioteca din care provine uar în plus va 
avea discernământul să selecteze ceea ce îi este util pentru dezvoltarea sa intelectuală 

 Internetul este “vinovat” că în el este conţinută informaţie “nepetrivită”, sunt vinovaţi cei care 
produc astfel de informaţie, sunt vinovaţi cei care au nevoie de astfel de informaţie şi care 
dacă nu ar gasi-o pe Internet ar căuta-o în altă parte 

 Propuneţi subiecte ale căror rezolvare o presupune accesarea Internetului. 
 Ce ar căuta elevii dumneavoastră pe net ? 
 Daţi exemple de site-uri româneşti interesante. 
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Poşta electronică E-mail 
 
Ce este şi de unde vine ? 
E-mail-ul a apărut odată cu apariţia Internet-ului şi este prescurtarea de la “electronic mail”(poştă 
electronică). Presupune, ca şi în cazul poştei obişnuite, transmiterea unui mesaj de la expeditor spre 
destinatar, avantajul fiind rapiditatea transmiterii. 
 

.  
Programul Outlook Express 
Trimiterea de mesaje 

 

 

1. Apăsaţi clic pe butonul New Mail din toolbar-ul programului Outlook Express 
2. Pe ecran apare fereastra pentru compunerea unui mesaj nou 
    în câmpul To:  din această fereastră se trece adresa de e-mail a celui care va primi   
mesajul 
3. În urmatorul câmp Cc: se trec adresele de e-mail a celorlalţi destinatari 
    (Un mesaj poate fi trimis la mai multe persoane).  
    Adresele de e-mail se despart prin virgula (,) sau punct-virgula (;). 
4. În câmpul Subject: se trece subiectul mesajului. 
5. În zona de lucru a ferestrei se trece conţinutul mesajului. 

 

Dacă dorim crearea unui mesaj cu ataşament 
1. Executăm clic pe butonul Attach din bara cu butoane al ferestrei 
2. Din fereastra care apare alegem fişierul pe care dorim să-l ataşăm mesajului  
Apăsăm clic pe butonul OK al ferestrei sau apăsăm tasta Enter 
Observaţii: în funcţie de rigorile server-ului  
                  - se pot trimite mesaje mai mari sau mai mici 
                   (deschideţi Hotmail şi observaţi câţi Mb puteţi trimite la un mesaj) 
                  - se poate ataşa un nr limitat de fişiere 
                    (deschideţi Yahoo şi observaţi câte fişiere puteţi ataşa la un measaj) 

 
 
 

6. După ce aţi scris meajul dorit apăsaţi clic pe butonul Send pentru a trimite mesajul. 
    După ce aţi apăsat clic pe butonul Send programul încearca să trimită mesajul  
    Pe ecran va apărea o fereastră care va arăta stadiul trimiterii mesajului 
7. Dacă apare o eroare în timpul expedierii, se opreşte trimiterea 
8. Dacă mesajul a fost trimis cu succes atunci acesta este trecut în directorul Sent Items. 
Dacă mesajul nu a fost trimis datorită unei erori sau faptului că nu sunteţi conectat la  

 Daţi alte exemple în care serviciul de e-mail se poate dovedi util în activitatea şcoalară 
 Ce avantaje ale utilizării serviciului de e-mail consideraţi că există ? 
 Realizaţi o paralelă între e-mail şi o scrisoare obişnuită 
 Expediaţi un mesaj către un coleg  
 Faceţi exerciţii cu Send, Replay şi Forward. Expediaţi, prin ataşare o fotografie şi un 

document. 
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Internet mesajul este trecut în directorul Outbox. Pentru a trimite mesajele din directorul 
Outbox se apasă clic pe butonul Send/Recv (trimiterea şi primirea tuturor mesajelor) 

 
 
Primirea de mesaje 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1. Pentru a primi toate mesajele noi apăsaţi clic pe butonul Send/Recv. 
2. Dacă aţi primit mesaje noi, directorul Inbox va fi scris cu caractere îngroşate şi în 
dreapta sa va fi trecut între paranteze numarul mesajelor primite 
3. Pentru a citi un mesaj apasaţi clic pe directorul Inbox pentru a vedea toate mesajele 
primite şi apăsaţi dublu clic pe mesajul respectiv. 
4. În fereastra cu mesajul se află trecută adresa de e-mail a celui care a trimis mesajul, 
data în care a fost trimis mesajul, cui a fost trimis mesajul şi subiectul acestuia 
5. În urmatoarea parte a ferestrei este trecut mesajul propriu-zis.  
6. Mesajul curent poate fi tipărit la imprimantă apasând clic pe butonul Print 
 
7. Pentru a şterge mesajul curent apăsaţi clic pe butonul Delete 
 
8. Pentru a răspunde la mesajul curent apasaţi clic pe butonul Reply şi va apare 
fereastra cu care se crează mesaje cu casuţa To completată cu adresa celui care a trimis 
mesajul, subiectul mesajului va fi acelaşi cu diferenţa că se trece "Re:" de la Reply 
(răspuns), iar conţinutul mesajului va fi mesajul trimis de respectivul(a)  
    Ştergeţi conţinutul mesajului şi scrieti unul nou. După care procedaţi la fel ca la 
trimiterea unui mesaj 

 
 
Pentru a economisi timpul cât trebuie să staţi conectaţi la Internet (aceasta în cazul în care aveţi 
o legatură dial-up), Outlook Express poate fi setat ca acesta să întrerupă legătura telefonică când 
termină de verificat căsuţa de e-mail.  
 
Pentru aceasta vom proceda astfel:  

1. Alegem optiunea Options... din meniul Tools.  
2. Din fereastra care apare vom alege pagina Connection pentru a modifica opţiunile de 

conectare.  
3. Închidem comutatorul Hang up after sending and receiving, pentru ca Outlook Express 

să întrerupă legatura telefonică la terminarea verificării casuţei de e-mail.  
4. Apăsăm clic pe butonul OK al ferestrei sau apăsăm tasta ENTER.  

 
În ultimul timp au fost dezvoltate şi sisteme de conversaţie pe Internet care se apropie de standardele 
unei discuţii obişnuite. Pentru detalii vezi informaţiile pe CD – mIRC.  
 
Cum se accesează o pagină Web 
Toate browserele au un spaţiu pe fereastra lor unde este trecută adresa paginii Web care se 
vizualizează la un moment dat. Aceasta adresa are un format special: http://www.nume.com10 
În figura de mai jos este prezentată o pagină de căutare a unuia dintre cei mai cunoscuţi prestatori de 
servicii Internet din lume, Yahoo! Adresa acestei pagini este http://www.yahoo.com. Acest prestator 
de servicii se bazează pe servicii gratuite. Cu ajutorul acestei pagini Web puteţi crea o adresa de e-
mail, puteţi căuta alte pagini Web 

                                                 
10 Http este prescurtarea de la HyperText Transfer Protocol, protocol de transfer hypertext, iar restul este adresa    
paginii respective,  
www este prescurtarea de la World Wide Web,  
nume este numele detinatorului paginii, iar  
com este tipul sau ţara de origine a detinatorului paginii 
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Navigare cu Internet Explorer 
 
Studiu de caz:  
Suntem la început de an şcolar şi avem nevoie de programele şcolare. Le putem găsi pe pagina 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării: www.edu.ro. Pentru a putea accesa această pagină trebuie folosit 
un browser de internet. De exemplu dacă deschidem Internet Explorer vom descoperi fereastra de 
mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiu: 
Introduceţi adresa http://www.edu.ro în bara de adrese pentru a vedea pagina ministerului 
Prima ferestră deschisă este aşa-numita “home-page” 

Bara de adrese 
În acest spaţiu 
tastaţi 
www.edu.ro 

Intrarea în conversaţie în direct, în 
timp real, cu un interlocutor 
cunoscut 

Tastarea unui cuvânt cheie pentru cătarea 
de informaţii pe Internet 

Accesarea contului de mail (gratuit 
pâna la 100MB) 
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Observaţi anunţul referitor la programe pe ultima coloană din dreapta. Dacă poziţionaţi mouse-ul şi 
daţi clic în acest spaţiu, vi se va deschide o nouă fereastră care trimite la fişierele de programe. 
Aţi descărcat programele şi doriţi să vizualizaţi criteriile de notare pentru clasa a VIII-a care sunt 
anunţate, şi ele, pe home-page. Aveţi două posibilităţi:  
 

 Back  Revine la pagina precedentă din listă   
                                                 sau 

 Home  Încarcă pagina iniţială  
(setată ca home de adresa respectivă, în cazul nostru edu.ro) 

 
Dacă aţi uitat să descărcaţi una din programe şi doriţi să reveniţi, aveţi opţiunea: 

 Forward  
Dacă la descărcarea unui fişier se blochează transferul de date, atunci folosiţi  

 Stop  Opreşte încărcarea paginii curente   
                                                   şi  

 Refresh Reîncarcă pagină de pe Internet 
 
Pagina Ministerului Educaţiei este o pagină importantă pentru cadrele didactice, deci va fi des 
accesată. Pentru a facilita accesarea paginii este bine să inscripţionaţi adresa printre „favorite”.  
Procedaţi astfel: 
Introduceti adresa de la tastatură în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter pentru a începe 
încărcarea paginii. În timp ce tastaţi textul urmăriţi bara de adrese. Este posibil să nu fiţi nevoit să 
introduceţi toată adresa, acest lucru fiind făcut de Internet Explorer care implicit reţine adresele 
paginilor care au mai fost vizitate, nu trebuie decât să selectaţi pagina dorită 
Alegeţi din meniul Favorites opţiunea Add to Favorites... 
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Dacă doriţi să schimbaţi numele paginii, modificaţi numele trecut în căsuţa Name al ferestrei afişate. 
Apăsaţi clic pe butonul OK. 
Acum pagina introdusă va fi reţinută în meniul Favorites,  şi pe viitor pentru a încărca pagina 
respectivă va fi suficient să alegeţi din meniul Favorites numele sub care a fost introdusă, nume care 
se poate personaliza de utilizator. 
 
Programe antivirus   
Accesarea Internet-ului prezintă, pe lângă multiplele avantaje menţionate, şi un pericol major – 
virusarea calculatorului. De ce este acesta un pericol ? 
 
Un virus informatic: 

- atacă unele programe din componenţa unui sistem de calcul 
- manipulează un program determinându-l sa execute sarcini diferite de cele prevăzute 

Programele infectate: 
- generează noi programe infectate 
- nu atacă alt program infectat 
- nu pot funcţiona mult timp fără erori 
- se pot imuniza la unii viruşi 

 Cele mai vulnerabile fişiere sunt cele cu extensia .com şi .exe 
 Posibile căi de virusare: 

- utilizarea unor dischete sau CD-uri purtatoare de virus 
- realizarea unor download-uri din Internet 
- deschierea unor e-mail-uri de la expeditori necunoscuţi  
- deschierea unor e-mail-uri de la expeditori cunoscuţi  

Relativ recent au apărut viruşi care prin contaminarea “address book-ului” (agenda care include 
adresele cunoscuţilor) trimit fişierul (se autotrimit) de la o adresă de e-mail cunoscută. În aceste 
condiţii trebuie să fiţi atenţi atât la extensia documentului, la absenţa unui mesaj personalizat, 
dimensiunea mesajului (de exemplu mesajele cu ataşament de 41 Kb pot fi viruşi)  
 
Programe antivirus permit scanarea în vederea depistării eventualilor viruşi, curăţarea, redenumirea,   
ştergerea fişierului infectat, raportul cu privire la operaţia sau operaţiile întreprinse  
Exemple de programe antivirus: Norton Antivirus, F-Secure, McAfee, RAV, BitDefender, F-Prot 
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INDEX

A 

Alte operaţii Excel · 31 
Arhivare ⇒ arhivarea unui fişier sau director presupune modificarea formei iniţiale şi are ca rezultat micşorarea 

considerabilă a volumului de memorie ocupat · 25 

B 

Brainstorming ⇒ sau asaltul de idei, reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât de fanteziste ar putea 
părea acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată · 16 

C 

Calculatorul ⇒ instrument didactic la orice disciplină în procesul de predare-învăţare · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 41 

Calculatorul şi activitatea de consiliere a elevilor · 15 
Calculatorul şi imaginea şcolii · 1, 17 
Crearea unui fişier · 24 
Crearea unui nou director · 24 
Cum deschidem un document existent · 27 
Cum ieşim din WORD · 27 
Cum închidem un document · 27 
Cum introducem datele · 30 
Cum realizăm o prezentare · 34 
Cum realizăm un tabel · 28 
Cum salvăm un document · 26 
Cum tehnoredactăm un text · 27 
Cum tipărim un document · 26 
Curriculum la decizia şcolii · 1, 11, 14 

D 

Dezbaterea ⇒ metodă care propune abordarea unei moţiuni (o propoziţie care reprezintă tema dezbaterii) din 
două perspective opuse · 16 

E 

Editorul PAINT · 13 
Educaţia plastică şi calculatorul · 13 
Evaluare ⇒ analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor · 1, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 
Excel · 20, 29, 30, 31, 32, 33 
Exemple de activităţi integrate · 10 

H 

Hard disc · 21, 23 
Histograme · 32 
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Utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare 

Seria Învăţământ Rural 

I 

Informaţia · 1, 2, 8, 12, 21, 23, 36 
Inserări în document · 28 
Internet · 1, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
Internet Explorer · 39, 40 
Istoria şi calculatorul · 14 

L 

Landscape ⇒ pagina pe care se va lucra sa fie aşezată pe lăţime · 13 
Limba română şi calculatorul · 11 

M 

meniul Image · 14 
Microsoft Excel · 1, 29, 30 
Microsoft PowerPoint · 1, 33 
Microsoft Word · 1, 12, 24, 25, 34 

P 

portofoliul ⇒ instrument de evaluare complementară care regrupează rezultate ale învăţării pe o perioadă 
îndelungată) · 14 

Portrait ⇒ pagina pe care se va lucra sa fie aşezată pe lungime · 13 
Poşta electronică · 37 
Programe antivirus · 41 
proiectul ⇒ activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei 

de prezentare · 14 

R 

Realizarea revistei şcolii · 18 

T 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor · 2, 11, 16, 18, 19, 20, 25 

W 

Windows ⇒ sistem de operare · 1, 12, 21, 22, 23, 24, 34 
Windows Explorer · 1, 23 
 


