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I. Preliminarii  
  

Curriculumul disciplinar P.3 Practica la calculator, specialitatea 71330  

Electrificarea agriculturii, plan de învăţământ ediţia 2016, se încadrează în aria componentelor de 

specialitate şi se efectuează în semestrul 4. Conținutul practicii, prevăzut de 60 ore total, este 

repartizat în 2 săptămâni.   

Concepția curriculumului este orientată spre formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale în utilizarea tehnologiilor informaționale.  

Această instruire practică asigură pregătirea fundamentală necesară studiului altor discipline 

de specialitate, cu referinţă la calculator. Pentru însuşirea temeinică a acestei discipline sunt 

necesare cunoştinţe elementare şi deprinderi practice iniţiale din cursul şcolar/liceal de 

informatică.   

Curriculumul stagiului de practică este constituit din următoarele capitole:  

1. Componentele SO  

2. Editorul textual MS Word  

3. Prezentări digitale  

4. Crearea publicității(MS Office Publisher)  

5. Editorul tabelar MS Excel  

6. MS Visio  

Instruirea dată urmăreşte scopul de a crea la studenţi competenţe şi abilităţi necesare într-o 

societate informaţională. Obiectivele curriculumului ţin de înţelegerea şi regăsirea umană în lumea 

informaţiei, de solicitarea a unor noi reguli de conduită, de cunoştinţe şi de deprinderi umane într-

o societate modernă permanent în schimbare.  

Formele şi metodele de organizare a activităţii elevilor vor fi alese şi aplicate în conformitate 

cu asigurarea tehnică şi specificul echipamentului software, capacităţile individuale ale elevilor, 

cu scopul de a asigura cel mai înalt randament la realizarea obiectivelor preconizate.  

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională  
  

Tehnologiile noi, fenomenul de globalizare şi schimbările din ce în ce mai rapide pe piaţa 

muncii crează necesitatea actualizării permanente a cunoştinţelor şi a deprinderilor. Cine doreşte 

să ţină pasul cu progresele înregistrate nu se mai poate baza pe volumul de cunoştinţe acumulat în 

tinereţe, ci trebuie să-şi însuşească continuu cunoştinţele noi care stau la baza tehnologiilor recent 

apărute. În consecinţă, în societatea modernă creşte rolul instruirii, al calificării şi al recalificării. 
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Un rol important îi revine aici procesului de implementare şi folosire a mijloacelor şi metodelor 

de predare cu ajutorul calculatorului.  

Introducerea Practicii la calculator va conduce la dezvoltarea deprinderilor legate de 

accesarea, interpretarea şi prezentarea informaţiilor, de modelarea şi controlul evenimentelor. 

Luând în considerare particularităţile grupului de elevi, nevoile reale de formare ale acestuia, 

procesul instructiv-educativ va ţine cont de specificul învăţării persoanelor adulte şi va urmări 

dezvoltarea abilităţilor necesare secolului XXI.  

Realizarea acestei practici urmărește următoarele obiective generale:  

- revizuirea cunoștințelor în domeniul informaticii;  

- implementarea deprinderilor în utilizarea tehnologiilor informaționale contemporane;  

- identificarea unor abilități practice în utilizarea sistemului de operare;  

- actualizarea cunoștințelor la utilizarea programelor aplicative(procesorul de text MS 

Word, MS Power Point, procesorul tabelar MS Excel, MS Visio, MS Publisher).  

Pentru atingerea scopului practicii se va utiliza materialul didactic adecvat, îndeosebi și 

calculatorul cu soft-ul respectiv.  

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei  
  

CS1. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;  

CS2. Folosirea calculatoarelor personale și simularea gestiunii datelor specifice sistemului de 

operare;  

CS3. Aplicarea tehnologiilor informaționale pentru realizarea prezentărilor electronice;  

CS4. Identificarea principiilor de utilizare a aplicațiilor MS Office Publisher, MS Word, MS Excel, 

MS Visio.  

IV. Administrarea disciplinei  
  

    
  

4  2  60  Pe parcursul  

semestrului  

zilnică  2  
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică  

Activități/ Sarcini de lucru  Produse de elaborat  
Modalități de 

evaluare  
Durata de 

realizare  

1. Instructajul introductiv. Tehnica 

securității în timpul lucrărilor. Pregătirea 

calculatoarelor pentru lucru.  

1.1 Problemele și conținutul 

prescurtat al practicii la calculator.  

1.2 Instructaj asupra întrebărilor 

generale ale ocrotirii muncii și 

tehnicii securității.  

2. Folosirea calculatoarelor personale 

și simularea gestiunii datelor specifice 

sistemului de operare Windows.  

2.1 Descrierea și gestiunea 

componentelor sistemelor de operare.  

Prezentarea 

raportului  

comunicări  2 ore  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 ore  

  

  

  

3. Identificarea principiilor de utilizare 

a aplicației MS Word.   

3.1 Formatarea documentului;  

3.2 Introducerea şi editarea textelor;  

3.3 Inserţia și formatarea obiectelor;  

Proiect individual.  

Prezentarea 

raportului  

comunicări  6 ore  

3.4 Crearea tabelelor şi diagramelor; 

3.5 Crearea cuprinsului automat.  

Proiect individual.  

Prezentarea 

raportului  

comunicări  6 ore  

4.Aplicarea tehnologiilor informaționale 

pentru realizarea prezentărilor electronice.  

4.1 MS PowerPoint. Crearea unei prezentări;   

4.2 Inserarea şi editarea textului;  

4.3 Inserarea  şi editarea obiectelor;  

Prezentare  

PowerPoint;  

 

Prezentarea 

raportului.  

comunicări  6 ore  

4.4 Utilizarea efectelor de animație;  

4.5 Derularea prezentărilor. Utilizarea efecte 

de tranziție.  

Prezentare  

PowerPoint;  

Prezentarea 

raportului  

comunicări  6 ore  
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5.Identificarea principiilor de utilizare a 

aplicației MS Office Publisher  

5.1 Crearea unei publicații noi;  

5.2 Utilizarea elementelor grafice și texte; 

5.3 Pregătirea imprimării publicaţiei şi 

configurarea imprimării.  

Proiect în grup- 

Crearea unei 

publicații  

comunicări  6 ore  

 

6. Identificarea principiilor de utilizare 

a aplicației MS Excel.  
6.1 Efectuarea operaţiilor elementare într-
un registru de calcul Excel;  

6.2 Introducerea și formatarea informației;  

Studiu de caz.  

Cazurile specifice 

de introducere a 

datelor numerice și 

textuale în celule.  

comunicări  6 ore  

6.3 Efectuarea calculelor(Formule și functii) ; 

6.4 Construirea graficelor şi  diagramelor;  

6.5 Sortarea şi filtrarea informaţiilor.  

Studiu de caz.  

Cazurile specifice 

de introducere a 

datelor numerice și 

textuale în celule.  

comunicări  6 ore  

 

7. Identificarea principiilor de utilizare 
a aplicației MS Visio.  

7.1 Cunoașterea principiilor generale și a 

destinației programului MS Visio ;  

7.2 Utilizarea șabloanelor de bază pentru 

construcția schemelor bloc;  

Proiect în grup.  

  

Prezentarea 

raportului  

comunicări  6 ore  

7.3 Desenarea schemelor electrice funcționale 

și de structură ;  

7.4 Construirea chenarelor și altor aplicații 

pentru desene tehnice ;  

7.5 Desenarea schemelor electrice de 

principiu.  

Proiect în grup.  

 

Prezentarea 

raportului.  

comunicări  6 ore  

VI. Sugestii metodologice  
  

La organizarea acestei instruiri practice, profesorul va folosi cele mai eficiente tehnologii de 

predare – învăţare – evaluare.  

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, de 

descoperire a noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe 

dezvoltarea capacităţilor mintale şi a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o antrenare 

sistematică şi utilizarea unor metode active de învăţare.  

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va îmbina şi 

va folosi adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul formativ – 

dezvoltativ, individual şi cel de grup.  

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente 

metode, procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor.  
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Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare:  

- instruirea demonstrativă; -  simularea.  

 Pentru formarea gândirii logico – creative:   

- asimilarea cunoştinţelor de către elevi în baza standardelor, îndrumărilor;  

- întocmirea referatelor, dărilor de seamă.  

Caracterul aplicativ impune folosirea tehnologiilor informaționale:  

- rezolvarea diferitor tipuri de probleme;  

- analizarea datelor din raporturi prin diferite tipuri de diagrame.  

Strategiile didactice sînt realizate cu ajutorul metodelor de predare și învăţare,  informative și activ-

participative, de studiu individual, de verificare și evaluare.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică  
  

Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional, scopul major al căreia este 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute în coraport cu obiectivele proiectate spre a interveni, 

în funcţie de necesităţi, asupra lichidării lacunelor în cunoştinţele elevilor, perfecţionării formelor 

şi metodelor de predare – învăţare, precum şi a modificării conţinuturilor curriculumului. Studierea 

fiecărui compartiment, fiecărei teme se va începe cu actualizarea şi verificarea cunoştinţelor 

obţinute anterior.  

Verificarea curentă  a cunoştinţelor va fi realizată prin metoda frontală.   

În toate sarcinile practice se vor folosi materiale cifrice, texte prelucrate de la alte discipline 

de specialitate, pentru a contribui la corelarea interdisciplinară şi pregătirea profesională a 

specialistului.  

Evaluarea finală se va efectua la sfârșitul  fiecărui modul  și va demonstra în ce măsură au 

fost formate competențele preconizate pentru grupa respectivă .  

La finalizarea practicii se va efectua evaluarea sumativă cu folosirea fișelor instructive , 

testelor de evaluare și prezentarea raportului final de către elev.       

Nota generală la practică constituie media notelor curente și notei după testele de evaluare.   

  

VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică  
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Practica la calculator se va desfășura în laboratorul de informatică al instituţiei de învăţământ.  

Pentru ca acest stagiu de practică să se desfășoare la nivel înalt sau mediu este necesar ca 

laboratorul să fie înzestrat cu următoarele echipamente și soft-uri: -Calculatoare personale de birou 

(desktop);   

-Reţele prin cablu;  

-Reţele fără fir;   

-Conexiune Internet;  

-Pachetul de programe MS Office.  

IX. Resursele didactice recomandate elevilor  
  

Nr. 

crt.  
Denumirea resursei  

Locul în care poate fi consultată/ accesată/ 

procurată resursa  

1.  Covalenco I., Chicu O., Bazele 
informaticii aplicate, Chişinău,  

2012.  
  

Rughiniș R., Deaconescu R. ș.a.,  

Introducere în sisteme de 
operare,  

2009  
  

Fișe pentru lecții  
  
  

Dispozitive periferice.  

Echipamente periferice  

Bibliotecă  

  

  

https://books.google.ro/books?id=_JFGzyRxQGcC  

&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_sum 
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

  

http://www.ctvuct.ro/Public/CLASA%20XI/M10  

%28Arhitectura%20sistemelor%20de%20calcul  

%29/FISE%20LECTII%20%28M10%29.pdf  
  

http://adrianagiju.wikispaces.com/file/view/Curs  

+9-10-11+-+TIC.pdf  

2.  Cioroianu I., Tehnologia  

Informației și a Comunicațiilor,  

2010  
  

Procesarea textului  
  
  

Constantinescu J. L., Procesare de  

Text  

Ghid de utilizare Microsoft Office  

2007, 2008  

https://www.scribd.com/doc/309097330/Tehno 
logia-Informatiei-Si-a-Comunicatiilor-Iulian-  

Cioroianu-pdf  
  

http://www.filadelfia.ro/wpcontent/ 
uploads/2011/10/10-MS-Word.pdf  

  

http://meminescu.wikispaces.com/file/view/Mod 
ulul+3+-+Procesare+de+text.pdf  

http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20 

utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf  
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3.  

  

Prezentari - Microsoft  

PowerPoint  

2013, Raluca Constantinescu,  

Ionut Danaila, editura  

Euroaptitudini (ECDL modulul  

VI)  

http://www.euroaptitudini.ro/editura/  

  

4.  

Microsoft Office Publisher, 

tutoriale  

https://www.google.com/search?newwindow=1&q 

=microsoft+office+publisher+2007+video+tutorial& 

oq=microsoft+office+publisher+2007+tut&gs_l=serp 

.1.8.0i19k1l4j0i22i30i19k1l6.4561.8627.0.14628.4.4 

.0.0.0.0.142.273.0j2.2.0....0...1c.1.64.serp..2.2.271...0. 

mIirmVf5LE4  

5.  Utilizarea aplicației Excel, 
editura  

Euroaptitudini ,2014  
  

  

Microsoft Office Excel 2007 - 

Manual pentru uz școlar, 2008  

http://cnvranceanu.ro/blog/wpcontent/ 
uploads/2013/10/manual-excel-  

2013m.pdf  
  

http://www.eos.ro/userfiles/files/Microsoft%20  

Office%20Excel%202007.pdf  
  

   

Runceanu A., Editorul de calcul 

tabelar Excel, 2014  

http://www.runceanu.ro/adrian/wpcontent/ 

cursuri/iac2013/IAC5_2013.pdf  

6.  Microsoft Visio  https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007- 

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B 

E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE- 

%D0%B4%D0%BB%D1%8F- 

%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B 

0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1- 

4d2a-8151-008f0a4b4044  
  

  

https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2007-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-8deaedcf-cef1-4d2a-8151-008f0a4b4044
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