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Competențe generale 

 

1. Întelegerea dezvoltării tehnicii și a implicațiilor utilizării calculatorului asupra mediului și a societății 

 

2. Utilizarea calculatorului în scopul preluării, prelucrării și prezentării  informației 

 

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare 

 

4. Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unei aplicații 
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ARGUMENT 

 

 

 

Prin multiplele sale facilități PC-ul a intrat direct sau indirect în viața noastră de zi cu zi. Orice proces industrial, de educație 

sau informare poate avea la baza PC-ul. 

 Opționalul oferă cunoștințele necesare folosirii PC-ului zi de zi, acasă sau la școală, în timpul liber. Conține informații de bază 

despre structura și utilizarea PC-ului, precum și descrierea modului de folosire a celor mai cunoscute programe utilitare. 

Opționalul cuprinde notiuni despre: 

- sistemul de operare WINDOWS; 

- editoare și procesoare de texte: Word 

- desene și grafică pe PC: aplicatiile Paint si Word; 

- prezentari de slide-uri în PowerPoint; 

- norme de tehnica securității muncii la utilizarea PC-ului 

Editoarele și procesoarele de texte sunt utilizate pe scară largă în multe domenii: publicitate, presa, administrație. 

Cu ajutorul programelor de grafică se pot realiza atât desene artistice cât și desene  

tehnice. De asemenea, se pot realiza grafice sau desene în plan sau în spațiu. 

 Aplicații de soft didactic: 

PC-ul este utilizat în cadrul multor discipline de studii: matematica, fizica, chimie, educație tehnologică, istorie, geografie,  

limbi straine, consiliere. 

In acest scop exista CD-uri care conțin programe referitoare la structura și funcționarea unor aparate, hărți geografice și 

istorice, albume de imagini pe fonduri muzicale, filme cu caracter instructiv-educativ, dicționare pentru diferite limbi straine. 

De exemplu pentru invatarea unei limbi straine exista programe speciale ce contin: 

-lectii de gramatica 

-dictionare 

-imagini in miscare simuland situatii reale 

-filme, albume 

-locuri specifice tarii respective 

-obiceiuri, datini, traditii 

Folosind programele accesibile prin PC, utilizatorii pot asimila cunostinte, pot rezolva probleme diferite, isi pot imbogatii 

cultura generala. In zilele noastre PC-ul este folosit pe scara larga in toate domeniile de activitate, fiind un prieten adevarat al omului. 
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TAINELE CALCULATORULUI 

 

Competențe specifice  și exemple de activități de învățare 
 

Capitolul I: RECAPITULARE WORD  

 

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor utilizarii calculatorului asupra mediului si a societatii 

 

                                  Competente specifice                                                                            Sugestii metodologice 

Exemple de activitati de învatare 
La sfârsitul anului III elevul va fi capabil: 

1.1 sa dea exemple de efecte sociale, economice si morale ale utilizarii  

calculatoarelor                             - enumerarea unor  domenii în care sunt folosite 

calculatoarele 

- discutii privind avantajele si dezavantajele care apar ca 

urmare a  utilizarii calculatorului 

2. Utilizarea calculatorului în scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii  informatiei 

Competente specifice         Exemple de activitati de învatare 

La sfârsitul anului III  elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III  de studiu se recomanda 
urmatoarele:  
2.1 sa utilizeze optiunile meniurilor PROGRAMULUI Microsoft Word   - familiarizarea cu modul de utilizare a calculatorului; 

WORD in vederea realizarii unor aplicatii (ex: pliante cu laboratoarele  - redactarea unei scrisori; 

din scoala sau cu rezultatele la diverse concursuri scolare);   - realizarea unor articole pentru revista scolii 

- executarea unor desene;  
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- realizarea de pliante cu laboratoarele din scoala sau cu 

rezultatele la diverse concursuri scolare 

- utilizarea editorului de text pentru activitati intalnite in 

cadrul altor discipline 

  

2.2 sa aplice criterii practice, etice si estetice in realizarea unor   - compararea diferitelor produse (texte, desene) realizate de 

elevi aplicatii          in functie de forma, continutul si utilitatea acestora  

 

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare    Sugestii metodologice 

Competente specifice          (Exemple de activitati de învatare) 

La sfârsitul anului III   elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III de studiu se recomanda urmatoarele: 
 

3.1 sa utilizeze corect simbolurile si terminologia specifica domeniului - analiza etimologiei cuvintelor noi 

- gasirea unor sinonime pentru termenii de specialitate 

asimilati care sa probeze intelegerea acestora 

 

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unei aplicatii   Sugestii metodologice 

Competente specifice         (Exemple de activitati de învatare) 

La sfârsitul anului III elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III  de studiu se recomanda 
urmatoarele: 
4.1  sa participe la munca in echipa si sa-si asume diferite  roluri    - identificarea conţinuturilor activităţii ce urmează să se 

desfăşoare 

 - fixarea rolurilor în echipă în funcţie de interesele şi 

aptitudinile individuale 
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- formularea unor probleme simple care să poată fi realizate 

de elevi baza unor discutii preliminare si analiza problemei 

- discutii privind rezolvarea problemelor care apar pe 

parcursul desfasurarii activitatiilor 

- verificarea intelegerii rezolvarii unor probleme in 

ansamblul ei de catre toti membrii echipei 

4.2 sa-si sustina propriul punct de vedere in dezbateri   - prezentarea si dezbaterea aplicatiilor realizate 

- discutii purtate intre elevi exprimarea si ascultarea 

parerilor fiecaruia 

 
Capitolul II. MICROSOFT POWERPOINT 

Competente specifice  si exemple de activitati de învatare 
 

 

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor utilizarii calculatorului asupra mediului si a societatii 

                                 Competente specifice                                                                             Exemple de activitati de învatare 
La sfârsitul anului III elevul va fi capabil:                                                           Pe parcursul anului III  de studiu se recomanda 

urmatoarele:  

1.1* sa dea exemple de efecte sociale, economice si morale ale utilizarii           

calculatorului        

                                                                                                                       - discutarea impactului social, economic, etic si moral al       

utilizarii calculatoarelor 

- enumerarea unor  domenii în care sunt folosite 

calculatoarele 
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                                                                                                                       - discutii privind avantajele si dezavantajele care apar ca 

urmare a utilizarii calculatorul  

 

2. Utilizarea calculatorului în scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii  informatiei 

Competente specifice         Exemple de activitati de învatare 

 

La sfârsitul anului III  elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III  de studiu se recomanda 
urmatoarele:  
 

2.1* sa utilizeze optiunile meniurilor aplicatiei PowerPoint in vederea           -familizarea cu modul de utilizare a aplicatiei PowerPoint 

         realizarii unor aplicatii                                                                              -realizarea unor slide-uri 

                                                                               -realizarea unor prezentari PowerPoint 

                                                                                                                           -utilizarea aplicatiei PowerPoint pentru activitati intalnite  

                                                                                                                           in cadrul altor discipline 

 

2.2* sa aplice criterii practice, etice si estetice in realizarea unor aplicatii       -compararea diferitelor slide-uri realizate de elevi in 

functie de forma, continutul si utilitatea acestora 

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare 

Competente specifice          Exemple de activitati de învatare 

La sfârsitul anului III elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III de studiu se recomanda urmatoarele: 
 

3.1* sa utilizeze corect simbolurile si terminologia specifica domeniului - analiza etimologiei cuvintelor noi 
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- gasirea unor sinonime pentru termenii de specialitate 

asimilati care sa probeze intelegerea acestora 

 

 

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unei aplicatii 

 

Competente specifice          Exemple de activitati de învatare 

La sfârsitul anului III elevul va fi capabil:      Pe parcursul anului III  de studiu se recomanda 
urmatoarele: 
 

4.1*  sa participe la munca in echipa si sa-si asume diferite  roluri    - identificarea conţinuturilor activităţii ce urmează să se 

desfăşoare 

 - fixarea rolurilor în echipă în funcţie de interesele şi 

aptitudinile 

 individuale 

- formularea unor probleme simple care să poată fi realizate 

de elevi baza unor discutii preliminare si analiza problemei 

- discutii privind rezolvarea problemelor care apar pe 

parcursul desfasurarii activitatiilor 

- verificarea intelegerii rezolvarii unor probleme in 

ansamblul ei de catre toti membrii echipei 

4.2* sa-si sustina propriul punct de vedere in dezbateri   - prezentarea si dezbaterea aplicatiilor realizate 

- discutii purtate intre elevi exprimarea si ascultarea 

parerilor fiecaruia 
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Continuturi 

TAINELE  CALCULATORULUYI 

Clasa a VII-a  

Capitolul I: RECAPITULARE WORD  

 

1.   Bara de meniuri:meniul EDIT 

2.   Meniul FILE 

3.   Meniul EDIT  

4.   Meniul VIEW 

5.   Meniul INSERT 

6.   Meniul FORMAT 

7.   Meniul TOOLS 

8.   Meniul TABLE 

9.   Meniurile WINDOW si HELP 

10.   Aplicatii: realizarea unor articole pentru revista scolii 

11.  Test practic 

 

Cap. II. MICROSOFT POWERPOINT 

I. GENERALITATI 

1.Prezentare generala 

2.Lansarea in executie a aplicatiei PowerPoint 

3.Crearea unei noi prezentari 

      3.1 Deschiderea unei prezentari existente 
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      3.2 Crearea unei noi prezentari(AutoContent,Wizard, Design Template, Blank prezentation)    

4.Fereastra principala PowerPoint 

5.Prezentarea meniurilor 

6.Salvarea unei prezentari 

7.Formatarea textului  

       7.1 Formatarea caracterelor 

       7.2 Formatarea paragrafelor 

       7.3 Formatarea listelor   

8.Sabloane 

       8.1 Alegerea sabloanelor 

       8.2 Functiile AutoLayout 

       8.3 Inserarea imaginilor ClipArt            

 

II. OPERATII CU SLIDE-uri 

1.Inserarea unui nou slide 

2.Inserarea unor slide-uri dintr-un fisier 

3.Duplicarea unui slide 

4.Stergerea unui slide 

5.Modificarea aspectului unui slide 

6.Moduri de vizualizare 

 

III. INSERAREA SI OPERATII CU OBIECTE IN POWERPOINT 

1.Inserarea imaginilor ClipArt 
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2.Inserarea unui tabel Word sau a unei foi de calcul Excel 

3.Inserarea de organigrame, grafice 

4.Selectarea unui stil de organigrama 

5.Inserarea de secvente video sau audio,butoane;efectelor de animatie. 

6.Gruparea obiectelor 

7.Mutarea,copierea si redimensionarea obiectelor 

 

IV. APLICATIE PRACTICA. RECAPITULARE 

1.Pregatirea pentru prezentare 

2.Imprimarea prezentarii sau a unor parti dintr-o prezentare 

3. Prezentari asistate de calculator 

 

 

Valori și atitudini 

 

 Orientarea spre o viață de calitate 

 Respect față de sină și față de ceilalți 

 Valorizarea comunicării 

 Adaptare și deschidere față de schimbare 

 Valorificarea critică a informațiilor 

 Aprecierea unicității fiecăruia 

 Flexibilitate și responsabilitate pentru propriile decizii 
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 Autonomie în gândire 

 Participare la viața socială și a comunității 

 Acceptare a diferențelor și a diversității 

 Responsabilitate civică și profesională 

 

 

 

Modalităţi de evaluare 

 
   

 

  Evaluare  - practică 

- orală 

- scrisă 

   

 

Evaluare  - initială 

- formativă 

- sumativă   
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