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INSTRUMENTE  MODERNE PENTRU  IMPLEMENTAREA 

PROGRAMEI DE INFORMATICĂ ȘI T.I.C. LA GIMNAZIU 
• Instrumente pentru consolidarea și evaluarea cunoștințelor: Kahoot, Quizizz, Socrative 
• Instrumente pentru programare: Lightbot, Coddy, Blockly, miniLogo, Scratch Jr., 

Tynker,Bloxorz 
• Instrumente pentru animații grafice: Stickman Animator, Animate it 
• Instrumente pentru prezentări: PowerPoint, Google Slides 

 

Aplicația  Recomandări 

Lightbot 
 
 
 

 

1. Algoritmi - noțiuni generale 
2. Algoritmi - structură liniară 
3. Algoritmi - structură repetitivă 
 

Coddy 

 

1. Algoritmi - structura liniară 
2. Algoritmi - structura repetitivă 

Scratch Jr. 

 

1. Algoritmi - structura liniară 
2. Algoritmi - structura repetitivă 
 

Tynker 

 

1. Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași (cu contor) 
2. Structura repetitivă condiționată anterior 
3. Structura repetitivă conditionață posterior 
4. Expresii (operatori aritmetici, relaționali, logici; evaluarea expresiilor) 
 

miniLogo 

 

1. Algoritmi - structura liniară 
 

Blockly 

 
 

1. Algoritmi - structura liniară 
2. Algoritmi - structura repetitivă 

Stickman Animator 1. Structura unei animații 
2. Elemente de interfață 
3. Crearea și gestionarea animațiilor 
 

HTML 

 

1. Elemente de structură ale unei pagini WEB 
2. Operații de formatare a elementelor de conținut ale unei pagini web 
 

Word Press 
 

1. Crearea unui blog 
2. Personalizarea unui blog 
3. Proiectarea și realizarea unei pagini web de tip blog 
 

Bloxorz 

 

1. Algoritmi - structură liniară 
 

Animate It 

 

1. Structura unei animații 
2. Elemente de interfață 
3. Crearea și gestionarea animațiilor 
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Instrumente pentru consolidarea și evaluarea cunostințelor/Recomandări 

Aplicația  Recomandări 

Kahoot 

 

1. Dispozitivele periferice ale calculatorului 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=a839eb77-2cde-49a6-9323-599372d42964   
2. Organizarea datelor pe suport extern. Operaţii cu fişiere şi directoare 
https://play.kahoot.it/#/k/85321bcd-c75c-4b76-b896-8dc069f2c77c 
3. Internetul 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae6617e1-7901-46cb-bbea-8d0fe9ef8991 
4. Power Point 
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4b-
a845-1310dd7fc567 
5. Google Slides 
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-
4ac2-8b3a-f59844eb55c8 
6. Realizarea prezentărilor electronice - Recapitulare 
https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d-
9371-83b68369499d 

Quizizz 

 

1. Ergonomia postului de lucru. Norme de securitate și protecție în laboratorul de 
informatică 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-
securitate-i-protecie-in-laboratorul-de-inf  
2. Sisteme de calcul. Tipuri de sisteme de calcul 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri-
de-sisteme-de-calcul 
3. Componenta hardware 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b6486bbfb9f62001ba0bc2d/componenta-hardware 
4. Memoria sistemului de calcul 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65522f39c65f0019f3e1e5/memoria-sistemului-de-
calcul 
5. Unitatea centrală de prelucrare 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b656875fb9f62001ba0d48a/unitatea-central-de-
prelucrare 
6. Componenta - software 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-
componentei-software 
7. Sisteme de operare 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65b522fb9f62001ba0dd1b/sisteme-de-operare 
8. Alte elemente ale componentei software 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-
componentei-software 
9. Structura unui sistem de calcul şi de comunicaţii 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65e345fb9f62001ba0e196/tic-evaluare-sumativ 
10. Editoare grafice 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c69c48db07a4f001a9d66aa/editoare-grafice  

Socrative 

 

1. Dispozitivele periferice ale calculatorului 
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32303706 
2. Algoritmi - Recapitulare clasa a V-a 
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32512834 
3. Algoritmi - Recapitulare clasa a VI-a 
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/35450136 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a839eb77-2cde-49a6-9323-599372d42964
https://play.kahoot.it/#/k/85321bcd-c75c-4b76-b896-8dc069f2c77c
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae6617e1-7901-46cb-bbea-8d0fe9ef8991
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4b-a845-1310dd7fc567
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4b-a845-1310dd7fc567
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-4ac2-8b3a-f59844eb55c8
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-4ac2-8b3a-f59844eb55c8
https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d-9371-83b68369499d
https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d-9371-83b68369499d
https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-securitate-i-protecie-in-laboratorul-de-inf
https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-securitate-i-protecie-in-laboratorul-de-inf
https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri-de-sisteme-de-calcul
https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri-de-sisteme-de-calcul
https://quizizz.com/admin/quiz/5b6486bbfb9f62001ba0bc2d/componenta-hardware
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65522f39c65f0019f3e1e5/memoria-sistemului-de-calcul
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65522f39c65f0019f3e1e5/memoria-sistemului-de-calcul
https://quizizz.com/admin/quiz/5b656875fb9f62001ba0d48a/unitatea-central-de-prelucrare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b656875fb9f62001ba0d48a/unitatea-central-de-prelucrare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65b522fb9f62001ba0dd1b/sisteme-de-operare
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65e345fb9f62001ba0e196/tic-evaluare-sumativ
https://quizizz.com/admin/quiz/5c69c48db07a4f001a9d66aa/editoare-grafice
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32303706
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32512834
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Unitatea 1. Structura unui sistem de calcul şi de comunicaţii 

1.1 Ergonomia postului de lucru. Norme de securitate și protecție în laboratorul de 
informatică 
TIPUL LECȚIEI: consolidare şi fixare 
SECVENȚĂ DIGITALĂ: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz 
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware 
2. Utilizarea eficientă a unor componente software  

 
 
 

Ergonomia este știința multidisciplinară care studiază interacțiunea dintre oameni, activitatea lor și mediul 
înconjurător.  
Cuvântul ergonomie provine din alăturarea a două cuvinte grecești „ergon” (muncă) și „nomos”(reguli). 
Ergonomia oferă standarde de confort în activitatea desfășurată acasă, la școală sau la serviciu. 
În laboratorul de informatică, pentru siguranța elevilor și a echipamentelor de laborator, trebuie respectate 
următoarele reguli: 

● Accesul elevilor și a altor persoane în laboratorul de informatică se va face după instruirea 

acestora conform normelor de securitate și protecție a muncii; 

● Accesul și activitățile de laborator de vor desfășura doar în prezența și sub supravegherea 

profesorului; 

● Este interzis accesul elevilor la componentele interne ale calculatoarelor, demontarea aparatelor, 

detașarea carcaselor; 

● Este interzisă atingerea de către elevi a obiectelor aflate sub tensiune electrică (prize de curent, 

cabluri electrice, tablou de siguranțe); 

● La începutul fiecărei ore elevii vor verifica starea calculatoarelor, aducând la cunoștința 

profesorului eventualele defecțiuni; 

● Este interzisă intrarea în laborator cu alimente și lichide; 

● Elevii nu vor instala, dezinstala, copia sau șterge programe, directoare, fișiere fără aprobarea 

profesorului; 

● Activitățile desfășurate în laborator sunt cele care se desfășoară la solicitarea și în prezența 

profesorului supraveghetor. 

 

Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz:  
 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-securitate-i-protecie-in-
laboratorul-de-inf  

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 

➢ Este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 

➢ Oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 

➢ Stimulativ, eficient, furnizează multe informații statistice la final; 

➢ Poate fi utilizat și ca temă de acasă. 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-securitate-i-protecie-in-laboratorul-de-inf
https://quizizz.com/admin/quiz/5b642bd739c65f0019f3bea3/ergonomianorme-de-securitate-i-protecie-in-laboratorul-de-inf
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1.2. Sisteme de calcul. Tipuri de sisteme de calcul 

Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei)  
Aplicația utilizată: Quizizz  
Competențe specifice:  
1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware  
2. Utilizarea eficientă a unor componente software  
 
Sistemul de calcul reprezintă ansamblul componentelor fizice (hardware), al componentelor logice 
(software) şi al personalului care se ocupă cu proiectarea, programarea, operarea şi întreţinerea sistemului, 
acţionând în interdependenţă în scopul prelucrării informaţiilor.  
Sistemele de calcul, în forma generală calculatoarele, se împart în trei categorii:  

● calculatoare numerice;  
● calculatoare analogice;  
● calculatoare hibride. 

Calculatorul este un sistem complex format din dispozitive ce permit:  
● introducerea datelor;  
● prelucrarea datelor pe baza unui program;  
● extragerea rezultatelor;  
● stocarea informaţiilor.  

Calculatoarele pot fi împărţite în mai multe clase:  
● calculatoare mainframes;  
● minicalculatoare;  
● supercalculatoare;  
● microcalculatoare.  

 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 

 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri-de-sisteme-de-calcul 
 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ stimulativ, eficient, furnizează multe informații statistice la final; 
➢ poate fi utilizat și ca temă de casă. 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b64542b39c65f0019f3c3c4/sisteme-de-calcultipuri-de-sisteme-de-calcul
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1.3. Componenta hardware 
 

Tipul lecției: consolidare şi fixare                                                                                                                   
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei)                                                            
Aplicația utilizată: Quizizz 
 
Competenţe specifice:  
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații.  
2. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware. 

Un sistem de calcul este format din două componente: 
● hardware - (parte dură, în limba engleză) = echipamente fizice 

● software - (parte ușoară, în limba engleză) = programe 

Componenta hardware este partea vizibilă, formată din echipamente fizice, care prin intermediul circuitelor 
electronice și a dispozitivelor asigură: introducerea, prelucrarea, memorarea și transmiterea datelor către 
utilizator. 

Elementele principale hardware sunt: 
● unitatea centrală 
● dispozitivele periferice 

Cu ajutorul acestora se pot prelucra diferite tipuri de date, obținându-se date noi numite informații. 
Informaţia este materia primă şi produsul finit al calculatorului. 
 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 
 

 
 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b6486bbfb9f62001ba0bc2d/componenta-hardware  
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ stimulativ, eficient, furnizează multe informații statistice la final; 

➢ poate fi utilizat și ca temă de casă. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5b6486bbfb9f62001ba0bc2d/componenta-hardware
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1.4. Memoria sistemului de calcul 
 

Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz  
 
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware. 
 
Memoria sistemului de calcul se împarte în două categorii - internă și externă. 
Memoria internă este o memorie cu capacitate de stocare mică, la care procesorul are acces direct. 
Memoria internă se concretizează prin: 

Memoria ROM (Read Only Memory): 
▪ este un chip conectat pe placa de bază; 
▪ permite acces numai la citire; 
▪ este inscripţionat de către firma producătoare; 
▪ este nevolatilă (nu dispare la închiderea calculatorului). 
Memoria RAM (Random Acces Memory): 
▪ este constituită din mai multe circuite integrate; 
▪ permite acces la citire şi scriere; 
▪ este volatilă (conținutul ei se șterge la închiderea calculatorului). 
Memoria externă este o memorie cu acces indirect. Procesorul comandă transferul datelor ce urmează 

a fi prelucrate, din această memorie în memoria internă (RAM) cu care lucrează direct. Memoria externă 
este o memorie nevolatilă din care se poate citi și în care se poate scrie. Rolul ei este de a stoca 
informațiile (programe și date) pe o durată nedeterminată, în vederea utilizării lor ulterioare. Memoria 
externă este formată din discuri fixe și discuri flexibile. 

Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz:    
 

 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65522f39c65f0019f3e1e5/memoria-sistemului-de-calcul 
 
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ stimulativ, eficient, furnizează multe informații statistice la final; 
➢ poate fi utilizat și ca temă de casă. 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65522f39c65f0019f3e1e5/memoria-sistemului-de-calcul
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1.5. Unitatea centrală de prelucrare 
 

Tipul lecției: consolidare şi fixare                                                                                            
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz  
 
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware. 
 
Unitatea centrală de bază de prelucrare CPU (Central Processing Unit) este implementată prin 
intermediul microprocesorului, care este elementul de bază al calculatorului, numit „creierul calculatorului”. 
Are rolul de a prelucra informaţiile şi de a controla activitatea celorlalte echipamente. 
Componentele UCP sunt:  
- UCC - Unitatea de Comandă şi Control, care are rolul de a controla activitatea tuturor dispozitivelor fizice 
ale calculatorului, de a decodifica şi de a executa instrucţiuni aduse din memorie;  
- UAL - Unitatea Aritmetico-Logică, care execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;  
- regiştri - sunt zone de stocare temporară a informaţiei încorporate în microprocesor care pot fi citite şi 
scrise rapid;  
- ceasul intern - este un cristal de cuarț care vibrează la aplicarea unei tensiuni electrice, frecvenţa ceasului 
este exprimată în cicluri/secundă = Hertz (Hz) şi este o măsură a performanţei procesorului; 
- magistrale interne  - leagă UCC de UAL și regiștri. 
 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz:   
 

 
 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b656875fb9f62001ba0d48a/unitatea-central-de-prelucrare  
 
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ stimulativ, eficient, furnizează multe informații statistice la final; 
➢ poate fi utilizat și ca temă pentru acasă. 

 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5b656875fb9f62001ba0d48a/unitatea-central-de-prelucrare
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1.6. Dispozitivele periferice ale calculatorului 
 

Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot/Socrative  
 
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a 
dispozitivelor de calcul. 
2. Identificarea dispozitivelor de intrare-ieşire.  
3. Utilizarea eficientă a unor componente software și 
hardware. 
 
Orice sistem de calcul și de comunicaţie este format din dispozitive fizice (hardware) ce asigură 
efectuarea proceselor informatice cu ajutorul unor programe specializate (software). 
 
Datele sunt introduse în computer cu ajutorul dispozitivelor de intrare - tastatură, mouse, scanner, 
microfon - informaţiile transmise sunt prelucrate de microprocesor, depozitate pe dispozitive de stocare -
disc dur - hard disc, discuri optice şi transmise utilizatorului prin dispozitive de ieşire - monitor, 
imprimanta, boxe, căști. 
 
Dispozitivele de intrare-ieșire sunt acele dispozitive care îndeplinesc un rol dublu, atât de introducere a 
datelor în calculator, cât şi de extragere a rezultatelor obţinute în urma procesării - touchscreen-ul, modem-
ul. 

Consolidarea/Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul instrumentelor modern de evaluare: 
 

 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=a839eb77-2cde-49a6-9323-599372d42964 
  

 
 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32303706 
 
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 

➢ sunt instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 

➢ reprezintă un mod distractiv și facil pentru a crea un „joc” ca test de evaluare; 

➢ fiecare elev poate lucra în ritmul propriu, fiind esențial progresul fiecăruia, raportat la nivelul inițial. 

 

 

  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a839eb77-2cde-49a6-9323-599372d42964
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32303706
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1.7. Componenta software 
 

Tipul lecției: consolidare şi fixare                                                                        
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei)  
Aplicația utilizată: Quizizz  
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă a unor componente software.  
 
Software este un termen utilizat pentru definirea aplicațiilor și programelor informatice utilizate pentru 
comanda și controlul sistemelor de calcul. Componenta software include sistemele de operare, programele 
driver și programele de aplicație. 
 
Driverele sunt programe care favorizează funcționarea unor componente hardware în parametri optimi. De 
regulă, un sistem de operare recunoaște componentele hardware, având incluse o parte din aceste drivere, 
dar în lipsa acestora nu vor putea fi folosite la capacitate maximă. 
 
Programele de aplicație sunt programe ce se instalează după sistemul de operare și sunt destinate 
rezolvării unor probleme specifice. 
 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 
 

 
 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software 
 
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ sunt o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ stimulative, eficiente, furnizează multe informații statistice la final; 
➢ pot fi utilizate și ca temă pentru acasă. 

 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
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1.8. Sisteme de operare 
Tipul lecției: consolidare şi fixare                                                     
Secvență digitală: 10 min (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz  
 
Competenţe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă a unor componente software.  
 
Sistemul de operare (SO - Operating System) este componenta software obligatorie ce reprezintă un 
pachet de programe, care asigură gestionarea eficientă a resurselor fizice și logice ale unui sistem de 
calcul, precum și o interfață între utilizator și calculator. 
Principalele funcții ale sistemului de operare: 

- gestionează resursele fizice ale calculatorului și dispozitivele periferice; 

- gestionează operațiile de intrare/ieșire; 

- gestionează datele pe suport de memorie externă; 

- controlează încărcarea în memoria internă, lansarea în execuție, execuția și încheierea execuției 

aplicațiilor folosite de utilizator; 

- depistarea și tratarea erorilor; 

- asigură interfața cu utilizatorul, accesul acestuia în controlul programului, examinarea stării sistemului. 

După numărul de programe procesate simultan (task-uri) sistemele de operare pot fi: 
- monotasking - asigură rularea unui singur program la un moment dat. 

- multitasking - asigură partajarea resurselor sistemului între mai multe task-uri, care se execută 

simultan. 

În funcție de numărul de utilizatori care pot lucra simultan pe un calculator SO pot fi: monoutilizator, cu un 
singur utilizator și multiutilizator, cu mai mulți utilizatori. 
 
Exemple de sisteme de operare pentru desktop, laptop: Windows, Mac OS (Mac Operating System), Linux, 
iar pentru dispozitive mobile (tabletă, smartphone): Android, iOS, Windows Phone. 
 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei : 

 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65b522fb9f62001ba0dd1b/sisteme-de-operare 
 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 

- sunt o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 

- oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de proiector 

sau de ritmul celorlalți colegi; 

- sunt stimulative, eficiente, furnizează multe informații statistice la final; 

- poate fi utilizate și ca temă de casă. 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65b522fb9f62001ba0dd1b/sisteme-de-operare
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1.9. Alte elemente ale componentei software 
Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz  
 
Competențe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă a unor componente software. 
 
Software este un termen utilizat pentru definirea aplicațiilor și programelor informatice utilizate pentru 
comanda și controlul sistemelor de calcul. Componenta software include sistemele de operare, programele 
driver și programele de aplicație. 
 
Driverele sunt programe care favorizează funcționarea unor componente hardware în parametri optimi. De 
regulă, un sistem de operare recunoaște componentele hardware, având incluse o parte din aceste drivere, 
dar în lipsa acestora nu vor putea fi folosite la capacitate maximă. 
 
Programele de aplicație sunt programe ce se instalează după sistemul de operare și sunt destinate 
rezolvării unor probleme specifice. 
 
Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 

 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software 
 

Avantajele utilizării aplicației Quizizz: 
➢ este o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 
➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 
➢ este stimulativă, eficientă, furnizează multe informații statistice la final; 

➢ poate fi utilizată și ca temă de casă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65c7e739c65f0019f3eede/alte-elemente-ale-componentei-software
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1.10. Evaluare sumativă 
Tipul lecției: recapitulare/evaluare 
Secvență digitală: 20 min.  
Aplicația utilizată: Quizizz  
 
 
Competențe specifice: 
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații. 
2. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware.  
3. Utilizarea eficientă a unor componente software.  
 

Evaluarea sumativă a cunostinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 

 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b65e345fb9f62001ba0e196/tic-evaluare-sumativ 
 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ sunt o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 

➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 

➢ sunt stimulative, eficiente și furnizează multe informații statistice la final; 

➢ pot fi utilizate și ca temă pentru acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/5b65e345fb9f62001ba0e196/tic-evaluare-sumativ
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Unitatea 2. Calculatorul şi programele sale 
 

2.1. Organizarea datelor pe suport extern. Operaţii cu fişiere şi directoare 
Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot 
 
Competenţe specifice: 

1. Diferenţierea folderului de fişier 

2. Identificarea tipului de fişier după extensie 
3. Exersarea operaţiilor cu foldere şi fişiere 

 
În memoria sistemului de calcul toate informațiile sunt salvate sub formă de fișiere. 
În calculator există două tipuri de fișiere: 

● Fișiere sistem - asigură legătura dintre hardware și software, coordonează componentele hard și 

intră în componența sistemului de operare; 

● Fișiere de aplicații - sunt fișierele pe care le folosesc utilizatorii obișnuiți și de care nu depinde 

funcționarea sistemului de calcul. 

 

Fişier - colecţie de date de un anumit tip (text, foto, video, imagine, arhivare) cu nume unic. 

Denumirea unui fişier este compusă din nume și extensie. 
Un fişier este caracterizat prin: 

● numele fişierului - (max. 255 caractere); este scris de utilizator; 

● extensia fişierului - este alocată automat de programul cu care a fost creat, poate avea maximum 

trei caractere şi este separată întotdeauna de numele fişierului prin caracterul punct (.). Extensia 

este foarte importantă deoarece indică programul necesar pentru deschiderea fişierului.  

● calea fişierului (formată din lista de nume ale dosarelor în ordinea ierarhiei, separate prin caracterul 

„\”, care trebuie parcursă până la fişier) - > C:\folder\doc.txt 

 

Folder/director - un dosar (mapă) folosită pentru a organiza fişierele din memoria externă a sistemului de 
calcul.  
Principalele operaţii pe care le poţi realiza cu fişiere şi directoare sunt: crearea, selectarea, salvarea, 
redenumirea, copierea, mutarea şi căutarea. 
 

Consolidarea/ evaluarea cunostinţelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare:  

 
https://play.kahoot.it/#/k/85321bcd-c75c-4b76-b896-8dc069f2c77c 
 
Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ sunt instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 

➢ reprezintă un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc” ca test de evaluare; 
➢ fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul inițial. 

 

  

https://play.kahoot.it/#/k/85321bcd-c75c-4b76-b896-8dc069f2c77c
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2.2. Internet 
 

Tipul lecției: Recapitulare clasa a V-a și clasa a VI-a 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot, Quizizz 
 
Competențe specifice: 

➢ Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare. 

➢ Identificarea unor servicii ale rețelei Internet și descrierea rolului acestora în 

satisfacerea unor nevoi din viața de zi cu zi. 

➢ Căutarea unor informații pe Internet, salvarea informațiilor căutate (text/imagini) cu evidențierea 

normelor referitoare la drepturile de autor, licențe software și drepturi de utilizare aferente 

conținuturilor digitale. 

➢ Analizarea unor situații în care Internetul poate genera pericole și identificarea unor soluții posibile, 

a unor metode de a evita astfel de situații (utilizând jocuri de rol, filme didactice etc.). 

➢ Stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi eficientă pe Internet și discutarea credibilității 

resurselor Web în scopul identificării unor resurse relevante pentru teme disciplinare 

/interdisciplinare. 

Internetul - reprezintă o reţea mondială de calculatoare conectate între ele, pentru a facilita schimbul de 
date şi informaţii în diverse domenii.  
Toate calculatoarele conectate la Internet comunică între ele folosind un protocol de transmitere a datelor 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/InternetProtocol). 
Cea mai cunoscuta aplicaţie a Internetului este WWW (Word Wide Web). 
Serviciile rețelei Internet: Telnet, FTP, Chat-ul, Poşta electronică (e-mail) 
Structura unei adrese de e-mail: nume_utilizator@domeniu. 
Căutarea informaţiilor pe Internet - motorul de căutare - este o pagină web care selectează un număr 
foarte mare de pagini după anumite cuvinte-cheie.  
 
Neticheta - codul de conduită pe Internet 
Drepturi de autor - reprezintă totalitatea drepturilor de care se bucură, prin lege, autorul 
Pirateria - este o reproducere sub orice formă a creaţiei altcuiva 
Plagiatul - însuşirea unei creaţii prezentând-o drept creaţie proprie. 
 
Consolidarea/Evaluarea cunostinţelor cu ajutorul instrumentelor moderne clasa a V-a: 

 
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae6617e1-7901-46cb-bbea-8d0fe9ef8991  
 
Evaluarea sumativă a cunoștinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz clasa a VI-a: 

 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b7fbe302a93c60019da27e2/internet-evaluare-sumativ 
 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 
➢ este un instrument modern de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 

➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc” ca test de evaluare; 

➢ fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul inițial. 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae6617e1-7901-46cb-bbea-8d0fe9ef8991
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7fbe302a93c60019da27e2/internet-evaluare-sumativ
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2.3. Internet. Drepturi de autor 
Tipul lecției: consolidare şi fixare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Quizizz 
 
Competențe specifice: 

➢ Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare. 

➢ Identificarea unor servicii ale rețelei Internet și descrierea rolului acestora în satisfacerea unor nevoi 

din viața de zi cu zi. 

➢ Căutarea unor informații pe Internet, salvarea informațiilor căutate (text/imagini) cu evidențierea 

normelor referitoare la drepturile de autor, licențe software și drepturi de utilizare aferente 

conținuturilor digitale; 

➢ Analizarea unor situații în care Internetul poate genera pericole și identificarea unor soluții posibile, 

a unor metode de a evita astfel de situații (utilizând jocuri de rol, filme didactice etc.); 

➢ Stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi eficientă pe Internet și discutarea credibilității 

resurselor Web în scopul identificării unor resurse relevante pentru teme disciplinare/ 

interdisciplinare. 

Dreptul de autor sau copyright este o modalitate legală de protecție împotriva copierii neautorizate și a 
plagiatului electronic al creațiilor artistice, literare sau științifice care au fost publicate sau nu. Conform legii 
8/1996 privind dreptul de autor asupra unei creații artistice, literare sau științifice, acesta este recunoscut și 
garantat, conferind autorului drepturi de natură patrimonială și morală. Orice creație intelectuală este 
recunoscută și protejată, chiar dacă ea nu a fost publicată sau finalizată. 
 
Contractul dintre proprietarul dreptului de autor şi cel care utilizează produsul protejat prin legea dreptului 
de autor se numește licență. Licenţa îi dă utilizatorului dreptul de a folosi produsul. 
 
Legea 8/1996, a drepturilor de autor recunoaște autorului „dreptul de a permite sau interzice: 

● reproducerea operei; 
● distribuirea operei; 
● importul în vederea comercializării copiilor realizate cu consimțământul autorului; 
● închirierea operei; 
● împrumutul operei; 
● comunicarea publică, directă sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei 

la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și moment ales, în mod 
individual, de către public; 

● radiodifuzarea operei; 
● retransmiterea prin cablu a operei; 
● realizarea de opere derivate.” 

Evaluarea cunoștinţelor cu ajutorul aplicaţiei Quizizz: 
 

 
https://quizizz.com/admin/quiz/5b7fa9f32a93c60019da1e9f/drepturi-de-autor-pe-internet 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 

➢ sunt o modalitate modernă și atractivă de evaluare a cunoștințelor elevilor; 

➢ oferă elevilor posibilitatea de a se autoevalua într-un ritm de lucru propriu, fără a depinde de 

proiector sau de ritmul celorlalți colegi; 

➢ sunt stimulative, eficiente și furnizează multe informații statistice la final; 

➢ pot fi utilizate și ca temă pentru acasă. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5b7fa9f32a93c60019da1e9f/drepturi-de-autor-pe-internet
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Unitatea 3. Algoritmi. Lightbot, Coddy, miniLogo, Blockly și Bloxorz 

3.1. Algoritmi 
Titlul Lecția: Algoritmi - noțiuni generale 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația recomandată: Socrative 

Algoritm = succesiune de pași (instrucțiuni) care se pot aplica pentru rezolvarea unei probleme. 
Proprietățile algoritmilor:  
FINITUDINE (rezultatele problemei se obțin după un număr finit de pași),  
CLARITATE (trebuie să descrie precis, riguros, fără ambiguități toate acțiunile ce urmează a fi executate), 
GENERALITATE (o secvența de pași reprezintă un algoritm de rezolvare a unei probleme dacă obține date 
de ieșire (rezultate) pentru orice date de intrare specifice problemei; nu vom scrie niciodată un program 
care rezolvă o singură problemă concretă),  
EFICIENȚA (executarea unui algoritm urmărește obținerea unei soluții optime pentru rezolvarea problemei 
atât din punct de vedere al spațiului de memorie utilizat cât și al timpului de executare). 
 
CLASIFICAREA DATELOR 
Orice algoritm lucrează cu date: date de intrare (datele pe care trebuie să le primească un algoritm din 
exterior), date de ieșire (datele pe care trebuie să le furnizeze algoritmul în exterior), precum și date de 
manevră (date temporare, necesare algoritmului pentru a obține din datele de intrare datele de ieșire), 
exemplu din viața cotidiană (spălatul pe dinți, prepararea felului preferat de mâncare etc.) 
 
TIPURI DE STRUCTURI  
S-a demonstrat că orice secvență algoritmică poate fi descrisă prin compunerea a trei structuri 
fundamentale:  
1. structura liniară (secvențială) - algoritmul constă într-o înșiruire de operații numite instrucțiuni, 
efectuate, în ordine, una după alta. Numim această înșiruire structură liniară (secvențială). 
2. structura alternativă - instrucțiunea ce urmează să fie executată se face în funcție de valoarea unei 
expresii. 
Exemplu: „DACĂ afară plouă, ATUNCI stau în casă, ALTFEL merg în parc.” Se remarcă trei cuvinte: 
DACĂ... ATUNCI... ALTFEL... 
3. structura repetitiva - oferă posibilitatea efectuării unor pași (instrucțiuni) în mod repetat. Structura 
repetitivă se mai numeste și buclă, ciclu sau structură iterativă. Există trei tipuri de structuri repetitive, 
împărţite astfel:  

 cu număr necunoscuţi de paşi:  
repetitivă cu număr cunoscut de paşi (cu contor) 

repetitivă cu test final (condiţionată posterior) 

 cu număr cunoscut de paşi: 
                repetitivă cu test iniţial (condiţionată anterior) 

Competențe specifice: 
1.Definirea și exemplificarea noțiunii de algoritm; 
2.Definirea noțiunii de dată, clasificarea datelor (date de intrare, date de ieșire și date de manevră); 
3.Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale 
Consolidarea/Evaluarea cunosţintelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare: 
clasa a V-a:  
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32512834 
Consolidarea/Evaluarea cunosţintelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare: clasa a VI-a: 
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/35450136 
Avantajele utilizării aplicației Socrative:  
➢ este un instrument modern de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 

➢ reprezintă un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc” ca test de evaluare; 
➢ fiecare elev poate lucra în ritmul propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul inițial. 

 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/32512834
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/35450136
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3.2. Lightbot 
Aplicatia Lightbot - are o interfaţă prietenoasă și ajută la consolidarea noțiunilor teoretice. 
Aplicaţia este foarte intuitivă şi este concepută pe trei niveluri: 

1. Lightbot Basic - primul nivel conține opt subniveluri cu 

ajutorul cărora elevii vor putea aplica noţiunile 

teoretice specifice structurii liniare. Instrucţiunile se 

vor executa pas cu pas exact în ordinea în care au 

fost scrise. 

 

2. Lightbot Procedures - cel de-al doilea nivel pune la 

dispozitie alte șase subniveluri şi faciliteaza munca 

elevului datorită faptului că introduce noţiunea de 

procedură notate cu PROC 1 și PROC 2. Fiecare 

procedura PROC 1, şi respectiv PROC 2, va cuprinde 

un set de instrucţiuni care se vor executa întocmai şi 

facilitează munca elevului în realizarea traseului. Procedurile se vor regăsi în meniul MAIN. Astfel, 

se face o subtilă legătură cu idea de structură repetitivă.  

 

3. Lightbot Loops - cel de-al treilea şi ultimul nivel al 

alicaţiei conţine alte șase subniveluri. Fiecare nivel 

foloseste măcar o procedură, dacă nu chiar ambele 

proceduri: PROC 1 și PROC 2.  

Acest nivel Loops, consolidează structura repetitivă punând 

la dispoziţia elevului un număr limitat de paşi pentru 

parcurgerea nivelului.  

Competenţe specifice: 
1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural.  
2. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
rezolvarea unor probleme simple. 
3. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări. 
 
Avantajele utilizării aplicațiilor Lightbot, Coddy, miniLogo şi Blockly:  
➢ jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc”. 
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3.3. Coddy - World on Algorithm 
 
 

Această aplicaţie are o interfaţă prietenoasă şi destul de explicită, punând la dispoziţie butoane 

 cu ajutorul cărora elevii trebuie să îl deplaseze pe Coddy. Aplicaţia Coddy este mai 
complexă şi facilitează consolidarea structurilor învăţate:  
Fixarea structurii secvenţiale/liniare - elevii vor da instrucţiuni pas cu pas micului robot Coddy pentru 
parcurgerea nivelurilor. 

 
Fixarea structurii repetitive - la fel ca în cazul aplicaţiei Lightbot şi aplicația Coddy pune la dispoziție 
proceduri notate cu PROC 1 - PROC 2. 
Procedura - reprezintă o serie de instrucţiuni care se execută în ordinea scrierii. Aceaste proceduri 
uşurează mult munca elevului, nefiind necesară repetarea succesiunii botoanelor pentru parcurgerea 
nivelului. 

 
Competenţe specifice: 
1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural. 
2. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
rezolvarea unor probleme simple. 
3. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări. 
 

Avantajele utilizării aplicațiilor Lightbot, Coddy, miniLogo şi Blockly:  
➢ jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc”. 
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3.4. miniLogo 

 

 

miniLogo - este un joc educativ bazat pe limbajul Logo; acesta permite construirea unei imagini folosind o 
listă de comenzi: 

- înainte, înapoi, rotire stânga, dreapta; 
- modificarea marcajului de culoare; 
- construirea unui bloc de funcții, numit mai târziu 
suport; 
- copiere/lipire/anulare; 
- schimbarea grosimii liniei, fundalului; 
- salvarea imaginii și reîncărcarea ei; 
- posibilitatea de a exporta în format svg și png; 
- zoom; 
- umplere poligoane; 
- funcțiile fibonacci/sin/random/prime; 
- trimitere fotografie/listele; 
- completare complete. 
 

 
 

Competenţe specifice: 
1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural. 
2. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
rezolvarea unor probleme simple.  
3. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări. 
 

Avantajele utilizării aplicațiilor Lightbot, Coddy, miniLogo şi Blockly:  
➢ sunt jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ reprezintă instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ sunt un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 
 

3.5. Blockly 
 

Blockly este un portal de jocuri educative care ajută la predarea programării și se bazează pe biblioteca 
Blockly.  
Toate codurile sunt gratuite și open source. 
https://blockly-games.appspot.com/  
https://developers.google.com/blockly/ 
 
 

Competenţe specifice: 
1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural. 
2. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
rezolvarea unor probleme simple. 
3. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări.  
 
Avantajele utilizării aplicațiilor Lightbot, Coddy, miniLogo şi Blockly:  
➢ sunt jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ reprezintă instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ sunt un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc”. 

 

  

https://blockly-games.appspot.com/
https://developers.google.com/blockly/
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3.6. Scratch Jr. 
 
 

 

Scratch Jr. este un program distractiv care te ajută să înveți bazele programării folosind personaje ce 
interacționează într-un mediu virtual. Limbajul este ușor, cu reguli simple. Folosind Scratch Jr., se pot plasa 
obiecte dintr-o galerie dată într-o lume virtuală, iar apoi să se efectueze diferite secvențe pentru animarea 
acestor obiecte.  
       Fereastra aplicaţiei: Ecran complet   Grilă coordonate               Start  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butoanele oferite de aplicaţia Scratch Jr. sunt: 

 
Blocuri de declanşare/ 
start 

Pornește 
scenariul când se  
atinge Steagul Verde 

 Pornește 
scenariul când se 
atinge Personajul 

 Pornește  
scenariul când se  
atinge alt personaj 

 
Blocuri de mişcare 

 
Deplasează caracterul 
un număr specificat de 
paşi spre 
dreapta/stânga 

 
Deplasează 
caracterul un număr 
specificat de paşi 
sus/jos 

 
Roteşte caracterul în 
sensul acelor de 
ceasornic sau invers.  
Rotiți de 12 ori pentru o 
rotație completă 

 
Blocuri aspect 

Afișează un mesaj 
specificat deasupra 
personajului. 

 
Reduce/reface 
dimensiunea 
caracterului 

 
Ascunde/Afişează 
caracterul 

 
Blocuri de sunet 

 
Redă un sunet "Pop" 

 
Redă un sunet 
înregistrat de 
utilizator 

 

 
Blocuri control Opreşte scriptul 

pentru un timp 

Opresc toate 
scripturile 

 
Repetă blocurile de un 
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(secunde) personajelor număr specificat 

 
Blocuri de sfârşit 
 

 
Indică sfârșitul scriptului  

 
Rulează scenariul din 
nou și din nou 

 
Trimite la pagina 
specificată din proiect 

 
Ghidul editorului Paint al aplicatiei Scratch Jr. 

 
Competenţe specifice: 

➢ Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate 

în limbaj natural; 

➢ Identificarea utilitaţii butoanelor oferite de aplicaţia Scratch Jr. 

➢ Crearea de proiecte / animaţii cu ajutorul aplicaţiei Scratch Jr. 

 
Avantajele utilizării aplicației Scratch Jr.:  
➢ joc educativ care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ instrument modern de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc”. 

 

 

3.7. Bloxorz  - Roll the Block    
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Bloxorz – Roll the Block este o aplicație gratuită, care provoacă elevii să ruleze  blocurilor cu cât mai 
puţine instrucţiuni posibile. Această aplicație pune la dispoziție 12 niveluri, sub numele de zodiac.  
 

  

Doar după parcurgerea nivelurilor fiecărui pachet şi acumularea unui număr minim de steluţe,   
aplicaţia  Bloxorz  deblochează următorul pachet care pune la dispoziție alte 20 de niveluri.  Aplicaţia 
provoacă elevii să ruleze  blocurilor cu cât mai puţine instrucţiuni posibile. Fiecare instrucțiune (move) dată 
de elev este contorizată. La sfârşitul fiecarui nivel aplicaţia afişează  o fereastră cu numărul de instrucţiuni 
executate de elev (Best Move) dar şi numărul minim de instrucţiuni  (Design Move) cu care se poate realiza 
nivelul respectiv. 

     

Elevul are posibilitatea de a reface nivelul prin apăsarea butonului  pentru a realiza nivelul cu 
numărul minim de instrucţiuni indicat.  
Cu ajutorul butonul Setări poate schimba modul de control (prin atingere, cu săgeţi etc.). 

Control din săgeți 

Competenţe specifice: 
1.identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural;  
2. descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
rezolvarea unor probleme  simple  
3. identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări.               

Avantajele utilizării aplicației: 
➢ jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor  teoretice; 
➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un ”joc”. 
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3.8. Aplicaţia TYNKER   
 
Tynker este o aplicaţie  open source.  
Atât elevii, cât şi profesorii îşi pot crea un cont pe  www.tynker.com.  
 

 
 
Fereastra aplicaţiei:  
 
Cont Parinţi/Profesori                                                                           Verifică                  Logare în cont 

 
                              
                         Proiectele personale                 Atelier de lucru              Proiectele Comunităţii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opţiunile aplicaţiei TYNKER: 

http://www.tynker.com/
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1.Crash Course:  pune la dispoziţie 18 niveluri.  

      
 
Fiecare nivel provoacă elevii să programeze,  scriind scripturile prin  lipirea blocurilor ca într-un puzzle, 
pentru parcurgerea nivelului.     

         
 
Cu fiecare nivel parcurs, gradul de dificultate creşte.  Dar  pentru a le uşura munca în parcurgerea 
nivelurilor, aplicaţia pune la dispoziţie blocuri repetitive şi  alternative  studiate de elevi  în structurile:  liniară,  
alternativă şi repetitivă  
 
2. Candy Quest pune la dispoziţie 26 de niveluri. 
      In prima etapă elevii îşi vor putea alege caracterul şi îl pot “îmbunătăţi” după bunul plac,  iar la sfârşit vor 
apăsa pe butonul SAVE.  Cu ajutorul personajului creat,  elevii vor parcurge cele 26 de niveluri puse la 
dispoziţie.   

  

    
Pentru scrierea scripturilor, elevii vor lipi blocurile ca într-un puzzle, vor utiliza blocurile  repeat (repetă) şi   
repeat  until (repetă până când) specifice structurii repetitive,  dar şi  blocurile  if….then (dacă…atunci)  
dar şi blocul if….then…else (dacă…atunci…altfel)  specifice structurii alternative. 
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3. Monster High   
 
Aplicatia  Monster High   pune la dispoziţie 20 de niveluri.  
 
Elevii vor trebui să dea instrucţiuni folosind structura liniară pentru început, apoi sunt 
apelate structurile: repetitivă si alternativă. 
Ca şi la celelalte aplicaţii, elevii  vor scrie scripurile, lipind blocurile ca într-un puzzle, 
utilizând  blocurile  repeat (repetă) şi  repeat  until (repetă până când) specifice 
structurii repetitivedar şi  blocurile  if….then (dacă…atunci)  şi blocul 
if….then…else (dacă…atunci…altfel)  specifice structurii alternative. 

 . 
   

         
Dacă  instructiunile date de elev nu sunt corecte, aplicaţia se opreste şi transmite un mesaj care indică 
blocul neutilizat.  
 
4. WORKSHOP 
          După ce au parcurs nivelurile aplicaţiilor anterioare, în acestă sesiune de Workshop elevii sunt 
provocaţi să creeze singuri propriile jocuri, animaţii etc, având ca model o serie de proiecte.  
Aceste proiecte sunt clasificate după gradul de dificultate:  nivel de începător / mediu şi avansat.  
Pentru a crea propriile proiecte, elevii vor accesa Blank Template:  
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Prin apăsarea butonului CODE se pun la dispoziţie următoarele butoanele:  Control/ Mişcare/ Aspect/ 
Sunete/Desen/Detecţie/Funcţii/Operatori şi Fizică 

 
 
  
Fiecare actor adăugat în animaţie vine cu 3 butoane:  Code,  Proprietăţi şi Ştergere.  

 Apăsând pe butonul  Proprietăţi   al unui actor  se deschide o fereastră  care oferă posibilitatea de a 

redenumi actorul, de al poziţiona în scenă, de a adăuga sunete  şi de a-l şterge, dubla sau edita:   
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Blocurile sunt grupate în funcţie de tipul acţiunilor  efectuate:  
 

Control 

 
     

 
Mişcare 

 
    

Aspect 

 
 

   

Sunete 

 
 

   

Desenare 

 

 
  

Detecţie 

 

   

   
  

 

Date 

  
 

 
Operatori 
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Fizică 

    
 

După realizarea proiectului, acesta se poate salva apăsând pe săgeata   şi se apoi se apasă Save.  
Proiectele salvate se vor regăsi în folderul Projects:    

 

 
Aplicaţia Tynker permite crearea unui cont pentru profesor, dar şi pentru elevi.  
Profesorul, în contul său, poate adăuga clase cu ajutorul butonului Add Class (ex. Clasa a V –a, a VI –a 
etc). 
După crearea clasei, se vor adăuga elevii în fiecare clasă (aplicaţia pune la dispoziţie mai multe opţiuni 
pentru inserarea numelor elevilor):  

           
Atunci când este înscris un elev se generează automat un nume de utilizator şi o parola pentru fiecare elev 
introdus în clasă. După ce s-au introdus toţi elevii clasei, aplicaţia permite vizualizarea şi printarea datelor 

elevilor (numele de utilizator şi parola creată) , accesând butonul:    
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 După adăugarea claselor, în contul profesorului se vor afişa (Vizualizare) toate clasele create: 

 
 

Aplicaţia Tynker permite profesorului să urmărească activitatea elevilor din fiecare clasă:  

 
 
Elevii vor intra pe  https://www.tynker.com şi vor apăsa pe butonul Sign in. Imediat se va deschide o 
fereastră din care vor alege opţiunea  Student şi se vor putea conecta cu username-ul şi parola indicate 
de profesor.  

https://www.tynker.com/
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  Astfel, elevul intră în contul său şi poate să aleagă, în funcţie de experianţa sa,  gradul de dificultate.  
 
 
În acest exemplu, elevul Ştefan este în clasa a VI-a în grupa (Class) prof. A. Apostu. 

 
 
Aplicaţia Tynker pune la dispoziţia elevului un suport de curs pentru acasă, aplicaţii pe site-ul Hour of code  
şi o serie de proiecte ale comunităţii, dar şi posibilitatea de a crea propriile proiecte:  
Accesând aplicația Hour of code elevul  

 
Site-ul Hour of code pune la dispoziţia elevului o serie de jocuri care au la bază programarea în joacă. După 
parcurgerea nivelurilor elevul poate primi o diplomă.   
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Profesorul vizualizează din contul său numărul nivelurilor parcurse de elev şi la f inal poate printa diploma 
elevului care a finalizat toate nivelurile unui joc de pe site-ul Hour of code.  

 
   

  Aplicaţia Tynker pune la dispoziţia elevilor următoarele limbaje de programare:  
Printr-un simplu click  pe iconita limbajului din josul paginii, elevul poate vizualiza scriptul specific.  

   

   

  
 Pentru început  elevul va alege Tynker și îşi va alege un personaj:  

 
   
 Cu ajutorul personajului creat, va începe să rezolve nivelurile propuse scriind scripturile necesare. 
Pentru rezolvarea nivelurilor, elevii vor folosi  cele trei structuri învăţate: liniară, repetitivă şi alternativă 
utilizând  blocurile  repeat (repetă) şi   repeat  until (repetă până când) specifice structurii repetitive, dar şi  
blocurile  if….then (dacă…atunci)  şi blocul if….then…else (dacă…atunci…altfel)  specifice structurii 
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alternative. 
 

       
 
 
 
 
 
     Profesorul poate urmări activitatea elevilor: de exemplu, elevii din clasa a-VI-a. Rezultatele pot fi 
descărcate într-un fişier Excel.  

 
În acest exemplu, elevul Ştefan din clasa a VI-a a început să lucreze în Tynker şi are la status In Progres: 

 
Competenţe specifice: 
1.identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în 
limbaj natural; 
2. descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru 
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rezolvarea unor problem  simple; 
3.identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări. 
Avantajele utilizării aplicației TYNKER 
➢ jocuri educative care ajută la predarea programării la gimnaziu; 
➢ instrumente moderne de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 
➢ un mod distractiv și ușor pentru a crea un ”joc”. 
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Unitatea 4. Animaţii grafice.  Stickman Animator. Animate It 
 

4.1. Stickman Animator /Animate It                                                     
 

Animaţiile grafice sunt un domeniu al informaticii care acoperă toate aspectele legate de 
prelucrarea imaginilor utilizând un software adecvat. Aplicațiile sunt utilizate pentru sintetizarea, modificarea, 
stocarea și managementul imaginilor, precum și pentru prelucrarea informației vizuale obținute din realitatea 
înconjurătoare. 
 
Structura unei animații grafice 
Animațiile grafice se pot realiza online sau offline cu ajutorul unor softuri speciale. În momentul proiectării unei 
animații grafice trebuie să existe un scenariu: un background şi personajele care urmează să fie animate. 
Cadrele sunt părţi componente ale animaţiei şi ele se derulează cu o anumită viteză care se poate ajusta în 
funcţie de animaţia dorită. 
Pentru realizarea animațiilor trebuie stabilite numărul de cadre folosite pentru a crea impresia de mișcare.  
 
Elemente de interfaţă ale unor aplicaţii de animaţie grafică-Stickman Animator 

  
Stickman Animator - aplicaţie gratuită cu ajutorul 
căreia elevii pot crea animaţii folosind personaje simple 
formate din figuri geometrice legate între ele sau pot 
descarca personaje si obiecte.  
 
Aplicația pune la dispoziţie: 
 

o opţiunea Pivot creator: permite crearea 

personajelor pentru animaţii cu ajutorul formelor 

geometrice; 

 

o  opţiunea Pivot animator: permite adăugarea 

personajele create şi realizarea animaţiilor propriu-zise; 

  
o opţiunea Download Pivot: acesta pune la 

dispoziţie  câteva obiecte care pot fi descărcate şi 

utilizate în animaţii; 

 

o opţiunea Market de unde se pot cumpăra mai 

multe personaje şi obiecte . 

 
Crearea şi gestionarea animaţiilor grafice:  

● Butonul Pivot creator  permite crearea personajelor cu ajutorul formelor 

geometrice. Optiunea Pivot Creator pune la dispoziție o paletă de instrumente cu următoarele 

butoane: 
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Pas cu pas se adaugă forme geometrice şi se  realizează pivotul. După finalizarea acestuia se va salva 
apăsând pe butonul Salvare ca... poziţionat în dreapta sus: 

            
 

● Butonul  Pivot animator:  permite adăugarea personajelor create şi realizarea 

animaţiilor propriu-zise.  

Pentru adăugarea pivotului creat se va accesa butonul Add  din partea stânga sus, care deschide o lista 
cu personajele salvate. Prin apăsarea butonului Accept, pivotul va fi inserat in animaţie.  
Sau  
În partea dreaptă sus, aplicaţia pune la dispoziție butonul Open cu ajutorul căruia se poate încărca 
stickman-ul creat şi care urmează a fi animat.  
   După inserarea stickman-ului acesta se poate mişca pas cu pas pentru realizarea animației propriu-zisă. 
 
Mişcarea personejelor se realizează cu ajutorul atingerii, cadru cu cadru, iar programul înregistrează 
mişcările.  
Obiectele  inserate în cadru pot fi redimensionate.  

În partea de jos a ferestrei, aplicaţia, permite adăugarea cadrelor prin apăsarea butonul  , iar pentru a 

şterge cadre se apasă butonul  din partea de jos a aplicaţiei.   
 

 

Vizualizarea  animaţiei create se face  apăsând  butonul :   
 

● Butonul Dowload Pivot  pune la dispozitie câteva obiecte care pot fi inserate în 

animații.  

    Se aleg personajele dorite si se apasă butonul Download.  
    Pentru inserare a acestora în cadru, se apasă butonul Add şi se va deschide o lista  OPEN  cu obiectele 
descărcate:  
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Şi aceste obiectele inserate în animaţie pot fi redimensionate.  
  

Pentru a crea animaţia propriu-zisă, aplicaţia pune la dispoziție, în 

partea de jos, un buton   pentru a adăuga cadre, iar pentru a le  

șterge  se apasă butonul  . 
 

   

Vizualizarea  animaţiei create se face  apăsând  butonul :  . 
 
Cadrele se derulează cu o anumită viteză care se poate ajusta în 

funcţie de animaţia dorită. 
Pentru a salva animaţia se apasă  butonul Salvare ca… din dreapta 
sus: 
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Elemente de interfaţă ale unor aplicaţii de animaţie grafică - Animate It      

 
Pas 1. Se alege scena        Pas 2. Se alege caracterul     Pas 3. Adaugă recuzita în mâna 

dreaptă/stânga 

   
Pas 4. Inserează obiecte în 
background                

Pas 5. Hats (Pălării)      

  

 

 
După ce şi-au ales caracterul, decorul şi obiectele necesare, elevii pot începe să animeze caracterul. 
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Crearea şi gestionarea animaţiilor grafice 
 
 
Alegerea caracterului  

  
 
După alegerea caracterului,  se pot adăuga diferite obiecte: 

   
 
Caracterul ales se poate anima schimbându-i poziția cadru cu cadru. 

Pentru a adăuga cadre se face click pe  butonul  , cadrele create pot fi vizualizate în partea de jos 

,ar dacă se dorește ştergerea unui cadru, acesta se va selecta şi apoi se face clic pe butonul 

. 

Butoanele  şi  permit navigarea înainte şi înapoi, cadru cu cadru, în animaţie.  
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Pentru animarea caracterului se face clic pe butonul  .  
Se dă clic pe caracter (se selectează zona ce se doreşte să se animeze: mână, picior, cap), acestora li se pot 
schimba poziţiile  puţin câte puţin în fiecare cadru. 

Butoanele   şi  permit vizualizarea (pornirea) respectiv oprirea  animaţiei create.   

Viteza de redare a animaţie se poate fixa cu ajutorul butoanelor  și    astfel:  

● viteza maximă de redare    

● viteza medie  

● viteza minimă  

Operaţii cu obiecte 
Principalele operaţii cu obiecte pot fi realizate cu ajutorul instrumentelor oferite de aplicaţii.  
Indiferent de aplicaţia utilizată pentru realizarea animaţiilor, acesta oferă câteva operaţii specifice: la unele 
aplicaţii mişcarea personajelor se realizează cadru cu cadru, în care personajul este mişcat puţin faţă de cadrul 
anterior, iar la alte aplicaţii, mişcarea personajelor se realizează cu ajutorul degetelor după cum se doreşte, iar 
programul înregistrează mişcările.  
 
SUGESTIE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI 
Sugeraţi elevilor să realizeze un proiect în care să-şi aleagă background-ul dorit şi să creeze un personaj care 
dansează.  
Sugeraţi elevilor să realizeze un proiect în care să-şi aleagă background-ul dorit şi să creeze o animație. 
Competenţe specifice: 
1. aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale. 
2. identificarea utilităţii butoanelor oferite de aplicaţie. 
3. crearea animaţiilor grafice cu ajutorul aplicaţiilor Stikman Animator 
 

Avantajele utilizării aplicațiilor:  

● sunt jocuri educative care ajută la predarea animaţiilor grafice la gimnaziu; 

● prezentări animate on-line, atât pentru mediul educațional cât și cel de business; 

● fiecare elev poate să lucreze în ritmul propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul inițial. 
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Unitatea 5. Realizarea prezentărilor electronice 
 

5.1. Microsoft PowerPoint 

Tipul lecției: consolidare şi fixare/evaluare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot 
 
Competențe specifice 
1.1 Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei prezentări. 
1.2. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice. 
1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet. 
3.1. Elaborarea de prezentări folosind operații specifice, pentru a ilustra diverse teme. 
3.2. Elaborarea de animații grafice și modele 3D folosind operații specifice pentru a ilustra dinamic diverse 
teme. 
 3.3. Utilizarea unor instrumente specializate pentru obținerea unor materiale digitale. 
 
Reguli elementare de estetică, ergonomie, susținere a unei prezentări 

1. Alegerea unui format potrivit pentru prezentare (4:3 sau conform aspectului ratio al dispozitivului 

utilizat); 

2. Scrierea corectă, gramaticală, folosind diacriticele; 

3. Evitarea încărcării diapozitivelor cu multe texte sau obiecte (imagini, animații etc.); 

4. Controlarea contrastului pentru ca prezentarea să fie vizibilă; 

5. Alegerea potivită a mărimii fonturilor (22-26, titlurile pot avea mărimi mai mari);  

6. Utilizarea cu moderație a graficelor, diagramelor și evitarea supraîncărcării cu informații a acestora; 

7. Folosirea efectelor sonore în exces poate distrage atenția de la prezentare; 

8. Pentru evidențierea anumitor aspecte se pot folosi animațiile; 

9. Ideile distincte ar trebui să fie prezentate pe diapozitive diferite; 

10. Numărul diapozitivelor utilizate să nu fie foarte mare pentru ca audiența să nu-și piardă interesul; 

11. Se pot utiliza elemente care să faciliteze parcurgerea ușoară a prezentării (butoane de acțiune sau 

alte obiecte care să conțină atașate diverse acțiuni sau hiperlegături). 

Pentru realizarea prezentărilor există mai multe aplicații gratuite sau contra cost: 
a) Microsoft PowerPoint - contracost, aplicație offline (există și versiune online gratuită) 
b) Google Slides (Prezentări Google) - gratuită, aplicație online 
c) Prezi - gratuită (are și versiune contracost), aplicație online 
d) Libre Office Impress - gratuită, aplicație offline 
 
PowerPoint este un produs software, parte componentă a pachetulului Microsoft Office destinat realizării 
de prezentări grafice pe calculator. PowerPoint este folosit pentru realizarea de prezentări care să asiste 
vorbitorul în expunerea unui material, în prezentarea unui produs, sau care să-l înlocuiască chiar, în 
prezentarea unor informaţii. O prezentare este compusă dintr-o suită de pagini, fiecare pagină ocupând un 
ecran. Acest set de pagini se memorează sub forma unui fişier, putând fi ulterior modificat, afişat pe ecran 
sau tipărit. O prezentare poate fi derulată pagină cu pagină pe un calculator independent, sau poate fi 
prezentată în reţea, pe mai multe calculatoare în acelaşi timp, în sistem de conferinţe.  
PowerPoint oferă posibilitatea de valorificare a prezentărilor în mai multe formate şi anume:  
- prezentare derulată pe ecranul calculatorului sau proiectată pe un ecran prin intermediul unui 
videoproiector; 
- prezentare creată pentru realizarea diapozitivelor de 35 mm; 
- prezentare publicată pe Web; 
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- prezentare imprimată pe hârtie; 
- prezentare imprimată pe folii transparente; 
- crearea, în acelaşi timp cu prezentarea, de materiale imprimate pentru auditoriu, cum ar fi: sumarul 
prezentării, un rezumat al prezentării, sau note explicative. 
 
Principalele concepte cu care operăm în crearea unei prezentări sunt:  
Diapozitiv (slide) - este componenta elementară cu care operează PowerPoint şi corespunde unei pagini a 
prezentării. Slide-ul poate conţine text, imagini, sunet, animaţie, clipuri video şi diagrame. Elementele ce 
compun un slide vor fi denumite generic obiecte. Există două tipuri de diapozitive: diapozitive - titlu şi 
diapozitive - conţinut. Fiecare secţiune a prezentării conţine un diapozitiv-titlu şi mai multe diapozitive 
conţinut.  
Schema diapozitivului (layout) - fiecare diapozitiv are modul său propriu de organizare a obiectelor care-l 
compun. Acesta se stabileşte în momentul creării diapozitivului și poate fi modificat după crearea acestuia.  
Diapozitiv principal (master slide) - este cel care stochează informaţii despre formatul şi poziţia obiectelor 
comune tuturor diapozitivelor prezentării; aceste obiecte pot fi: titlul, textul (tipul fontului, dimensiunea 
fontului, culoarea), alte obiecte care apar pe fundal (imagini, sunete, text). Există un slide master pentru 
paginile de titlu şi un master pentru cele de conţinut. Orice schimbare efectuată în master slide, se va 
propaga în toate slide-urile de acel tip conţinute în prezentare.  
Schema de culori - este formată dintr-un set de opt culori care vor fi utilizate drept culori de bază de către 
diapozitivele prezentării - pentru culoarea textului sau a fundalului. Se poate alege o schemă de culori 
pentru un diapozitiv sau pentru întreaga prezentare.  
Nota este folosită pentru prezentarea de informaţii suplimentare despre ideile expuse în diapozitivele 
prezentării.  
Secţiunea - este o suită de diapozitive ale unei prezentări pot fi grupate din punct de vedere conceptual 
într-o secţiune. 
Prezentarea - este formată dintr-o succesiune de diapozitive concepute pentru a expune o serie de idei, 
pentru a argumenta un punct de vedere sau pentru a convinge auditoriul să ia o decizie.  
 

Interfața aplicației MS PowerPoint: 

 
 

Consolidarea/Evaluarea cunoștinţelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare: 

 
https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4b-a845-1310dd7fc567 
 

Avantajele utilizării instrumentelor moderne de evaluare: 

➢ este un instrument modern de formare și învățare a noţiunilor teoretice; 

➢ este un mod distractiv și ușor pentru a crea un „joc” ca test de evaluare; 

➢ fiecare elev poate lucra în ritmul propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul inițial. 

 

 

https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-powerpoint/247174ed-7182-4f4b-a845-1310dd7fc567
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5.2. Google Slides (Prezentări Google) 

Tipul lecției: consolidare şi fixare/evaluare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot 
 
Competențe specifice: 
1.1 Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei prezentări. 
1.2. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice. 
1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet. 
3.1. Elaborarea de prezentări folosind operații specifice, pentru a ilustra diverse teme. 
3.2. Elaborarea de animații grafice și modele 3D folosind operații specifice pentru a ilustra dinamic diverse 
teme. 
 3.3. Utilizarea unor instrumente specializate pentru obținerea unor materiale digitale. 
Google Slides este o aplicație gratuită ce permite utilizatorilor să creeze şi să editeze prezentări de tipul 
celor PowerPoint, precum şi să colaboreze cu alte persoane pentru realizarea acestora, direct de pe 
smartphone sau tabletă. Utilizatorii pot crea noi prezentări sau pot edita prezentările care au fost realizate 
pe pagina web sau pe alt dispozitiv. 
Prezentări Google (Google Slides) oferă posibilitatea de a: 

● crea prezentări noi sau de a edita prezentări create pe computer în browser sau pe alt dispozitiv; 
● trimite prezentări și de a lucra împreună cu alți utilizatori la aceeași prezentare în același timp; 
● deschide, de a edita și de a salva fișiere Microsoft PowerPoint; 
● lucra eficient oricând, chiar și fără o conexiune la internet; 
● adăuga și de a rearanja slide-uri, de a formata texte și desene; 
● a prezenta direct de pe dispozitiv; 
● se salva automat în timp ce se lucrează. 

Avantajele utilizării Google Slides de către profesor/elevi la clasă: 

● predarea noii lecții cu ajutorul unei prezentări Google; 

● realizarea de prezentări pentru predarea proiectelor, de către elevi; 

● organizarea unor concursuri sau simpozioane pe teme de prezentări electronice; 

● prezentarea unui soft nou. 

Interfața aplicației Google Slides: 

 
 
Consolidarea/ Evaluarea cunoștinţelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare: 

 
 

https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-4ac2-8b3a-f59844eb55c8 
 

 

https://create.kahoot.it/details/prezentari-electronice-google-slides/af6b6da5-4bc7-4ac2-8b3a-f59844eb55c8


 

46 
 

5.3. Google Slides vs Power Point 

Tipul lecției: recapitulare/evaluare 
Secvență digitală: 10 min. (la finalul orei) 
Aplicația utilizată: Kahoot 
 
Competențe specifice 
1.1 Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei prezentări. 
1.2. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice. 
1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet. 
3.1. Elaborarea de prezentări folosind operații specifice, pentru a ilustra diverse teme. 
3.2. Elaborarea de animații grafice și modele 3D folosind operații specifice pentru a ilustra dinamic diverse 
teme. 
 3.3. Utilizarea unor instrumente specializate pentru obținerea unor materiale digitale. 
 
Se constată că ambele aplicații se bucură de o mare popularitate în rândul utilizatorilor și este interesant de 
apreciat care dintre ele s-ar potrivi mai bine cerințelor personale. De aceea, o comparație a oportunităților 
pe care le oferă fiecare aplicație ar putea să contribuie la selectarea uneia sau alteia dintre ele. 
 

Costuri financiare implicate 

Google Slides MS PowerPoint 

Este parte din Google Docs și este gratuită. Este parte a pachetului Microsoft Office. Pentru 
a putea fi utilizată necesită achiziționarea unei 
licențe Microsoft Office. 

 
Accesibilitate 

Google Slides MS PowerPoint 

Nu necesită instalarea unei componente 
sofware pentru a rula. Deoorece este o aplicație 
de tip cloud-based necesită doar folosirea unui 
cont Google și conexiune la internet, astfel fiind 
accesibilă de pe orice tip de dispozitiv conectat 
la internet. În plus, vine și cu un suport pentru 
Chromecast, Hangouts și Airplay. 

Necesită instalarea aplicației MS Office  pentru a 
rula. Prezentările se salvează pe hard-disk ceea 
ce înseamnă că vor fi accesibile de pe 
calculatorul personal. Pentru a accesa 
prezentările online trebuie să ai acces la spațiul 
de stocare cloud One Drive de la Microsoft și să 
le salvezi acolo. 

 
Performanța online 

Google Slides MS PowerPoint 

A fost creată cu scopul de asigura acest criteriu. 
Deoarece rulează în browser pot apare mici 
fluctuații atunci când conexiunea la internet nu 
este foarte bună, repectiv pot apare timpi mai 
mari de încărcare. 

Oferă și o versiune gratuită online dar care 
conține mai puține instrumente decât varianta 
desktop. De asemenea, PowerPoint  Online 
conține mai puține caracteristici decât Google 
Slides. 

 
Performanța offline 

Google Slides MS PowerPoint 

Suportă și un mod offline. Tot ceea ce trebuie să 
faci este să pornești această opțiune atunci când 
ești online. (tutorial:  
https://support.google.com/drive/answer/237501) 
 

Este destinat lucrului pe PC. După instalare, 
aplicația nu necesită o conexiune la internet 
pentru a funcționa. 
Varianta desktop prezintă o mare diversitate de 
caracteristici, animații și efecte ce rulează ușor 
și permit crearea de prezentări complexe. 

 
 

Backup și capacitate de stocare 

https://support.google.com/drive/answer/237501
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Google Slides MS PowerPoint 

Toate datele sunt salvate în cloud, respectiv 
toate modificările în timp ce sunt create. De 
asemenea există o arhivă a versiunilor 
anterioare ale prezentării ce poate fi verificată și 
accesată. 

Oferă posibilitatea salvării automate doar dacă 
deții ultima versiune de PowerPoint 2016 și ai o 
licență pentru Office 365. În acest caz, 
programul are opțiunea de salvare automată pe 
OneDrive. Totuși, se pot recupera prezentările 
în cazul apariției unor erori, cu opțiunea 
Autorecover, chiar dacă nu ai o opțiune de plată 
pentru Office 365. 

 
Munca în echipă 

Google Slides MS PowerPoint 

Aplicația permite colaborarea dintre membrii 
unei echipe. Se poate folosi chat-ul și se poate 
comenta, edita în timpul efectiv de crearea 
prezentării. Modificările pot fi văzute imediat de 
restul echipei. 

Colaborarea nu este întotdeauna posibilă în 
PowerPoint. Pentru a putea face acest lucru, 
este necesar ca membrii echipei să utilizeze 
versiuni de PowerPoint 2010 sau mai recente, 
se salvează în OneDrive și apoi se poate folosi 
opțiunea de share. O altă variantă este folosirea 
PowerPoint online amintită anterior. 

 
Efecte speciale 

Google Slides MS PowerPoint 

Aplicația oferă mai puține animații și tranziții 
decât PowerPoint, ceea ce ar putea restricționa 
puțin capacitatea creatoare pentru cei care 
doresc proiecte mai complexe. 

PowerPoint conține multe caracteristici și efecte 
speciale (3D, tranziții), în special pe varianta 
desktop. 

 
Șabloane 

Google Slides MS PowerPoint 

Aplicația pune la dispoziție șabloane de bază 
care pot fi editate și modificate conform 
preferințelor utilizatorilor. De asemenea, pe 
internet se găsesc multe șabloane, unele 
gratuite, ce pot fi utilizate. 

PowerPoint conține o galerie mare de șabloane 
și elemente grafice ce oferă o mare diversitate și 
multiple opțiuni în alegerea acestora. 

 
Încorporarea de fișiere 

Google Slides MS PowerPoint 

Google permite introducerea de fișiere video de 
pe YouTube sau Google Drive, dar nu permite 
încorporarea fișierelor audio. Avantajul este că 
această operație este ușoară și deoarece totul 
are loc în cloud, nu este necesară instalarea de 
codec-uri. 
Pentru imagini, acestea pot fi încărcate de pe 
PC, Drive, URL, cameră. 

Aplicația permite introducerea fișierelor video 
sau audio (formatul fișierelor suportate 
https://support.office.com/en-us/article/video-
and-audio-file-formats-supported-in-powerpoint-
d8b12450-26db-4c7b-a5c1-593d3418fb59). 
Pentru imagini, pot fi inserate orice tip de 
reprezentări grafice, animații. 

 
Fonturi 

Google Slides MS PowerPoint 

Suportă toate fonturile Google, deci există o 
varietate mare de fonturi și nu necesită alte 
instalări suplimentare. În plus, ele vor fi afișate 
corect de fiecare dată când vor fi prezentate. 

Folosește fonturile instalate local pe PC-ul 
utilizat. În acest caz este de dorit a se evita 
utilizarea altui computer pentru prezentare 
deoarece există riscul ca anumite fonturi să nu 
fie redate corect. 

 
 

Utilizarea de linkuri 

https://support.office.com/en-us/article/video-and-audio-file-formats-supported-in-powerpoint-d8b12450-26db-4c7b-a5c1-593d3418fb59
https://support.office.com/en-us/article/video-and-audio-file-formats-supported-in-powerpoint-d8b12450-26db-4c7b-a5c1-593d3418fb59
https://support.office.com/en-us/article/video-and-audio-file-formats-supported-in-powerpoint-d8b12450-26db-4c7b-a5c1-593d3418fb59
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Google Slides MS PowerPoint 

Permite utilizarea legăturilor pentru imagini și 
text către URL sau alte slide-uri. 
De asemenea, la inserarea altor fișiere Google, 
se pot face legături cu fișierele sursă, ceea ce 
va permite ca update-urile să fie vizibile. 

Permite, de asemenea, utilizarea legăturilor, 
utilizatorul poate naviga astfel rapid către alte 
prezentări, către un alt loc din prezentarea 
curentă sau pe internet. 

 
Navigare (browsing) 

Google Slides MS PowerPoint 

Permite navigarea către adrese și vizualizarea 
imaginilor într-un bloc care apare în partea 
dreapta, fără a părăsi prezentarea (pentru 
browsing se folosește opțiunea Explore). 

Aplicația permite browsing-ul și afișează o 
fereastră pop-up Bing din opțiunea Online 
pictures. (permite doar afișarea acelor imagini 
pentru care se deține licență). 

 
Conversie/Export 

Google Slides MS PowerPoint 

Google Slides poate fi ușor convertit în format 
fișier PowerPoint și viceversa.  
Pentru export sunt disponibile următoarele 
opțiuni: .pptx, .odp, .pdf, .txt, .jpg, png, .svg 
(vector).  

PowerPoint suportă o varietate de formate de 
export: 
- .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .potm, .pptm  
pentru formatul prezentărilor PowerPoint; 
- .thmx pentru o temă PowerPoint; 
- .jpeg, .tiff, .png, .giff sau .bmp pentru formate 
de fișier imagine. 

 
În concluzie, ambele aplicații oferă avantaje unice prin compararea trăsăturilor lor. 
Google Slides este o aplicație prietenoasă în relația cu utilizatorul, multifuncțională și permite o colaborare 
ușoară cu alți parteneri de echipă. 
PowerPoint, pe de altă parte, reprezintă un produs avansat, cu mulți ani de dezvoltare a caracteristicilor 
sale, oferind mai multe funcții utilizatorilor ce doresc să realizeze proiecte complexe, dar este mai limitat în 
ceea ce privește componenta colaborativă. 
În funcție de prioritățile și cerintele pe care le avem ne putem alege aplicația dorită, utilizând oportunități le 
oferite de acestea. 
 
Consolidarea/Evaluarea cunoștinţelor cu ajutorul instrumentelor moderne de evaluare: 

 
https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d-9371-83b68369499d 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

https://create.kahoot.it/details/google-slides-vs-powerpoint/0090a980-2d14-4c3d-9371-83b68369499d
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Unitatea 6. Pagini Web/Blog 
 

6.1. W3Schools 

HTML este prescurtarea de la Hyper Text Mark-up Language și este codul care stă la baza paginilor web. 
Paginile HTML sunt formate din etichete sau tag-uri și au extensia „.html” sau „.htm”. În cea mai mare parte 
aceste etichete sunt pereche, una de deschidere <eticheta> și alta de închidere </eticheta>. Navigatorul 
web interpretează aceste etichete afișând rezultatul pe ecran. HTML-ul este un limbaj care nu face 
deosebire între litere majuscule și minuscule. 
Componența unui document HTML este: 

● versiunea HTML a documentului (toate paginile HTML încep și se termină cu etichetele <html> și 
</html>). 

● zona head cu etichetele <head> </head> 
● zona body cu etichetele <body> </body> 

head conține titlul paginii între etichetele <title> și </title>, descrieri de tip <meta>, stiluri pentru formatarea 
textului, script-uri și legături către fișiere externe. 

body găzduiește practic toate etichetele afișate de browser pe ecran. 

SUGESTIE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI: 

- crearea unei pagini web simple: 

 

- identificarea principalelor componente ale unei pagini web și a tag-urilor corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formatarea elementelor de conținut ale unei pagini web: 
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Competenţe specifice: 
• cunoșterea elementelor de structură ale unei pagini web; 
• utilizarea unui editor de texte pentru redactarea unui fișier HTML; 
• elaborarea/actualizarea de pagini web conform unor specificații date. 

 

Avantajele utilizării aplicației: 
● aplicația este un editor HTML în care se pot vedea imediat modificările aduse codului HTML 
● are două secțiuni: cea care conține codul sursă și cea care arată aspectul paginii web într-un 

browser  
● este o aplicație intuitivă, orice modificare a codului sursă putând fi observată prin apăsarea 

butonului  RUN  
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6.2. Platforma WordPress 

 

Word Press este o importantă platformă de tip open source pentru publicarea blog-urilor. Dispune de un sistem de 

șabloane scrise în limbajele HTML și CSS. Avantajele majore prezentate de WordPress sunt simplitatea și 

numeroasele plugin-uri create de către comunitate, care pot modifica funcționalitatea WordPress-ului 

tranformându-l în aproape orice tip de site web. De asemenea, interfața poate fi schimbată foarte ușor cu 

ajutorul multitudinii de teme gratuite sau premium. 

BLOG (prescurtare de la WeB LOG) este o pagina web pentru publicare prin internet a unor date specifice 
unui domeniu restrâns, un jurnal online. 

SUGESTIE DE UTILIZARE A PLATFORMEI: 

- crearea unui blog: 
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- personalizarea blogurilor și publicarea de articole: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Crearea de bloguri personalizate, utilizând lucrul colaborativ: 
 

  

 

 

 

Bara  de 

instrument

e de 

formatare 
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Competenţe specifice: 

● utilizarea platformei WordPress pentru crearea unui blog; 

● cunoșterea elementelor interfeței platformei pentru crearea blogurilor WordPress;  

● realizarea/actualizarea unei pagini web de tip blog cu o tematică la alegere. 

 

Avantajele utilizării platformei WordPress: 

● are interfață accesibilă care permite adăugarea cu ușurință de noi conținuturi pe site, fără a deține 

cunoștințe avansate de specialitate; 

● are o multitudine de teme gratuite care se pot aplica blogului; 

● are meniuri intuitive care ușurează personalizarea blogului. 
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Unitatea 7. Tabla interactivă - modalitate de integrare a resurselor 

digitale 
7.1. Tabla interactivă - modalitate de integrare a 
resurselor digitale 

 
 

 
 

Soft-ul Smart Notebook 11 
 

 

Tabla interactivă este un ecran tactil care funcționează ca parte a unui sistem ce include un computer și 
un videoproiector. Aceasta permite realizarea oricărei acțiuni de pe computer prin atingerea ecranului tactil. 
Prin instalarea unor softuri dedicate, ca de exemplu Smart Notebook, se pot folosi o serie de instrumente 
suplimentare, iar profesorii pot elabora un proces de instruire mai eficient, prin accesul la resurse 
educaționale de înaltă calitate și angrenarea elevilor în procesul de învățare interactiv. 
Softul Smart Notebook 11  
Bara de instrumente orizontală a aplicației Smart Notebook 11 

 
 

     bara de instrumente pentru acțiuni                        bara de unelte                                bara de proprietăți  
                                                                                                                                                 ale uneltelor 
 
 
Bara de instrumente verticale: 
 

 

 
clasificatorul de pagini 

galeria 

atașamente 

proprietăți 

generatorul de activități 

software de evaluare 

 
 
Utilizarea instrumentelor de măsurare: 

 
 



 

55 
 

 

Rigla - se utilizează pentru trasarea liniilor 

 

Raportorul - se utilizează pentru trasarea unghiurilor 

 

Echerul cu raportor 

 

Compasul - se utilizează pentru trasarea cercurilor/arcelor de cerc. 

Galeria - cuprinde o serie de imagini, fișiere și pagini Notebook, activități interactive și multimedia, grupate 
pe discipline de studiu (exemplu: Matematică): 

 
 
Exemple de activități interactive pentru disciplina Matematică: 

 

 
 
 
 
 
Funcții matematice 

  
 
 
 
Panta liniei 
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Planuri de simetrie 

 
Crearea de activități utilizând Lesson activity Toolkit 2.0: 

 

-  

-  

-  
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-  

 
 
SMART Learning Suite - această suită combină notebook-ul cu evaluarea, colaborarea elevilor și  

software-ul de învățare bazat pe jocuri, pentru a crea experiențe îmbogățite de învățare. 

Pentru utilizarea acesteia se va crea un cont de profesor pe platforma aplicației: 

 
Se pot crea: 

- lecții pornind de la fișiere create anterior (pdf., ppt., fișiere Smart): 

 
- activități noi: 

 Game show 

Fill in the blanks 

 
 
Întrebări de tip alegere multiplă sau 
adevărat/fals 
 
 
 
 
 
Completare de texte lacunare 
 
 
 
Itemi de sortare pe două categorii 
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  Super sort 

 Shout it out 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activități de tip brainstorming 

 
- activități de evaluare: 

 

 
Elevii se pot conecta, prin intermediul tabletelor, la o clasă predefinită anterior de către profesor, pe baza 
unui ID generat aleator de platformă. 
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Competenţe specifice: 

● Utilizarea eficientă a unor componente software. 

● Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații digitale. 

 

 
Avantajele utilizării aplicației Smart Notebook: 

- este o versiune gratuită a aplicației, compatibilă cu orice sistem de operare; 

- include o serie de instrumente, aplicații și lecții gata create, care ușurează procesul de instruire și 

crește gradul de atractivitate; 

- permite importul și exportul de fișiere în formate diferite; 

- este parte a Smart Learning Suite, care combină evaluarea, colaborarea elevilor și softul de 

învățare bazat pe jocuri. 
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8. Planificare anuală - clasa a V-a 
Unitatea de 

învățare 
Competențe 

specifice 
Conținuturi Nr. 

de 
ore 

Săpt. Aplicația 
digitală 
folosită 

 
Sisteme de 

calcul 

 
 

(1.1) 
 
 
 
 
 
 

 

- Normele de securitate și protecție a 
muncii în laboratorul de informatică 
- Poziția corectă a corpului la stația de 
lucru 

1 
 
 

S1 
 
 

Quizizz 
 

- Sisteme de calcul și de comunicații 
întâlnite în viața cotidiană 
- Momente principale în evoluția sistemului 
de calcul 

1 
 
 
 

S2 
 
 
 

Quizizz 
 

(1.1.) (1.2) 
 

- Structura generală a unui sistem de 
calcul 
- Rolul componentelor hardware ale unui 
sistem de calcul 
 

1 S3 
 
 

Quzizz 
 

- Dispozitive de stocare a datelor 
 

1 
 

S4  

- Dispozitive de intrare: exemple, rol, mod 
de utilizare  
- Dispozitive de ieșire: exemple, rol, mod 
de utilizare 
- Dispozitive de intrare-ieșire: exemple, rol, 
mod de utilizare 

2 S5-S6 
 
 
 
 
 
 

Kahoot 
 
 
 
 
 
 

Recapitulare 
 

1 S7 
 

Kahoot 
 

Evaluare sumativă 
 

1 S8 
 

 

- Rolul unui sistem de operare 
- Elemente de interfață ale unui sistem de 
operare  

1 S9 Kahoot 

- Organizarea datelor pe suport extern 
- Operații cu fișiere și directoare 

1 
 

S10 Kahoot 

 
Internet 

 
(1.3) 

- Servicii ale rețelei Internet 
- Serviciul World Wide Web: Navigarea pe 
Internet, căutarea informațiilor pe Internet 
utilizând motoare de căutare, salvarea 
informațiilor de pe Internet 
- Drepturi de autor 
- Siguranța pe Internet 
 
Evaluare sumativă 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

S11-
S12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kahoot 



 

61 
 

 
Editoare 
grafice 

 
(3.1) 

- Rolul unui editor grafic. Elemente de 
interfață specifice 
- Crearea, deschiderea şi salvarea 
fişierelor grafice 
- Comenzi pentru selectare, copiere, 
mutare, ştergere 
- Redimensionarea, trunchierea, rotaţia 
unei imagini 
- Panoramare imagine 
- Instrumente de desenare 
- Utilizarea culorilor în prelucrarea 
imaginilor 
- Crearea culorilor personalizate. Stiluri de 
umplere 
- Inserarea şi formatarea textului 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S13-
S14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Recapitulare  
 

2 S15-S16 Socrative 

Evaluare sumativă 2 S17-S18  

 
Algoritmi 

 
 

(2.1) 
(2.2) 

 
 

(3.2) 
(3.3) 

 
 

- Noțiunea de algoritm 
- Proprietăți ale algoritmilor 
- Medii grafice interactive - elemente de 
interfață specifice mediului grafic interactiv  
- Clasificarea datelor cu care lucrează 
algoritmii în funcţie de rolul acestora (de 
intrare, de ieșire, de manevră) 
- Constante și variabile  

4 S19-S22 Scratch 
Lightbot 
Coddy 
Blockly 
Bloxorz 

- Expresii (operatori aritmetici, relaționali, 
logici; evaluarea expresiilor) 

2 S23-S24 Tynker 

Recapitulare  
 

1 
 

S25 Socrative  

Evaluare sumativă 1 S26  

Structura 
secvențială 
(liniară) și 
structura 
alternativă 

(2.1) 
(2.2) 
(2.3) 
 
(3.1) 
(3.2) 

(3.3) 
 
 

- Structura liniară (secvențială) 1 S27  
 

Scratch Jr. 
Lightbot 
Coddy 

- Modalități de reprezentare a structurii 
secvențiale prin blocuri grafice - Scratch 

1 S28 
 

Lightbot  
Scratch 
Coddy  

- Structura alternativă (decizională) 
 

1 S29 Tynker 

- Modalități de reprezentare a structurii 
alternative prin blocuri grafice - Scratch 
 

2 S30-S31 Tynker 

- Recapitulare 1 S32  

- Ora de programare/Proiect Scratch 
 

1 S33 Tynker 
 

Evaluare sumativă 2 S34-S35  

TOTAL    35   
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9. Planificare anuală - clasa a VI-a 

Unitatea 
de învăţare 

Competenţe 
specifice 

 
Conţinuturi 

Nr. 
de 
ore 

Săpt. Aplicații 

Recapitular
e 
(2 ore) 

 

1. Recapitulare pentru testarea 
inițială 

1 S1  

2. Test iniţial 1 S2  

Prezentări  
PowerPoin
t 
(8 ore) 

(1.1.), (3.1.), 
(3.3.) 

1. Structura unei prezentări 
 

1 
 

S3 
 

PowerPoint/ 
Google Slides 

2. Obiecte în diapozitiv 1 
 

S4 
 

 

3. Efecte de animaţie şi tranziţie 
 

1 
 

S5 
 

 

4. Modalităţi de expunere a unei 
prezentări 

1 
 

S6 
 

 

5. Reguli elementare de proiectare 
şi de susţinere a unei prezentări 

1 S7  

6. Crearea unei prezentări: Proiect 
 

1 S8 
 

 

7. Recapitulare 1 S9 Kahoot  

8. Evaluare 1 S10  

 
Animații 
grafice 
(7 ore) 

(1.2.), (2.1.), 
(2.2.), (3.2.), 
(3.3.) 

1. Structura unei animații grafice 1 S11 Animate IT 
/Stickman 
Animator 

2. Elemente de interfață ale unor 
aplicații de animație grafică 

1 
 

S12 
 

Animate IT/ 
Stickman 
Animator 

3. Crearea și gestionarea 
animațiilor grafice 

1 
 

S13 
 

Animate IT 
/Stickman 
Animator 

4. Operații de gestionare a 
animațiilor 

1 
 

S14 
 

Animate IT/ 
Stickman 
Animator 

5. Aplicații  
1 
 

S15 
 

Animate 
IT/Stickman 
Animator 

6. Recapitulare 
1 
 

S16 
 

 

7. Evaluare 
1 
 

S17  

 
Internet 
(8 ore) 

(1.3.),  (3.3.) 

1. Măsuri de siguranță în utilizarea 
Internetului. Protecția datelor 
personale 

1 
 
 

S18 
 
 

Quizizz 

2. Posta electronică 1 
 

S19 
 

 

3. Operații cu mesaje electronice 1 
 

S20 
 

 

4. Reguli de comunicare pe Internet 
 

1 
 

S21 
 

 

5. Recapitulare  
 

1 
 

S22 
 

Quizizz 

6. Evaluare 1 S23  
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Algoritmi 
(9 ore) 

(2.1.), (2.2.), 
(2.3.), (3.3.) 

1. Algoritmi 1 
 

S24 
 

Scratch 

2. Elemente de interfață ale 
aplicațiilor necesare exersării 
algoritmilor 

1 
 

S25 
 

Tynker 

3. Etapele unui exercițiu algoritmic 1 S26  

4. Structura repetitivă cu număr 
cunoscut de pași (cu contor) 

1 S27 Tynker 

5. Structura repetitivă condiționată 
anterior 

1 S28 Tynker 

6. Structura repetitivă condiționată 
posterior 

1 S29 Tynker 

7. Proiect 1 S30 Tynker 

8. Recapitulare 
 

1 
 

S31 
 

Socrative 

9. Evaluare 1 S32  

Recapitulare 
(2 ore) 

 
 

Recapitulare 1 
 

S33 
S34 
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10. Proiecte didactice recomandate 
 

Nr. Titlul lecției 

 Clasa a VIII-a  

1. Elemente de structură ale unei pagini WEB 
http://digitaliada.ro/Elemente-de-structura-ale-unei-pagini-web-a1582396963788224 
 

2. Operații de formatare a elementelor de conținut ale unei pagini web 
http://digitaliada.ro/Operatii-de-formatare-a-elementelor-de-continut-ale-unei-pagini-web-
a1582397726504915 
 

3. Crearea unui blog 
http://digitaliada.ro/Crearea-unui-blog-a1582398310219546 
 

4. Personalizarea unui blog 
http://digitaliada.ro/Personalizarea-unui-blog-a1582398885882285 
 

5. Proiectarea și realizarea unei pagini web de tip blog 
http://digitaliada.ro/Proiectarea-si-realizarea-unei-pagini-web-de-tip-blog-a1582399633839581 
 

 Clasa a VII-a 

1. Să trecem totul în tabel - Inserarea tabelelor 
http://digitaliada.ro/Sa-trecem-totul-in-tabel-a1582396466662094 
 

2. Inserarea și formatarea obiectelor grafice - Obiecte grafice 
http://www.digitaliada.ro/Inserarea-si-formatarea-obiectelor-grafice-a1594284883415431 
 

3. O imagine cât 1000 de cuvinte - Inserarea imaginilor 
http://www.digitaliada.ro/O-imagine-cat-1000-de-cuvinte-a1594285274724793 
 

4. Să completăm! - Corectarea textului 
http://www.digitaliada.ro/Sa-completam-a1594286723378232 
 

5.  Și acum, să stilizăm! - Formatarea unui text  
http://www.digitaliada.ro/Si-acum-sa-stilizam-a1594286857698833 
 

6. Să ne organizăm! - Aranjarea în pagină a unui document 
http://www.digitaliada.ro/Sa-ne-organizam-a1594285087636495 
 

 Clasa a VI-a  

1. Expedierea și primirea de mesaje prin internet 
http://digitaliada.ro/Expedierea-si-primirea-de-mesaje-prin-internet-a1582238640684131 
 

2. Aranjează prezentarea! - Crearea unei prezentări electronice 
http://www.digitaliada.ro/Aranjeaza-prezentarea-a1594284135733802 
 

3. Să vedem și altfel de prezentari - Aplicații practice 
http://www.digitaliada.ro/Sa-vedem-si-altfel-de-prezentari-a1594284318939813 
 

4. Dinamizarea prezentării - Inserarea obiectelor în prezentările electronice  
http://www.digitaliada.ro/Dinamizarea-prezentarilor-a1594284476556923 
 
 
 

http://digitaliada.ro/Elemente-de-structura-ale-unei-pagini-web-a1582396963788224
http://digitaliada.ro/Operatii-de-formatare-a-elementelor-de-continut-ale-unei-pagini-web-a1582397726504915
http://digitaliada.ro/Operatii-de-formatare-a-elementelor-de-continut-ale-unei-pagini-web-a1582397726504915
http://digitaliada.ro/Crearea-unui-blog-a1582398310219546
http://digitaliada.ro/Personalizarea-unui-blog-a1582398885882285
http://digitaliada.ro/Proiectarea-si-realizarea-unei-pagini-web-de-tip-blog-a1582399633839581
http://digitaliada.ro/Sa-trecem-totul-in-tabel-a1582396466662094
http://www.digitaliada.ro/Inserarea-si-formatarea-obiectelor-grafice-a1594284883415431
http://www.digitaliada.ro/O-imagine-cat-1000-de-cuvinte-a1594285274724793
http://www.digitaliada.ro/Sa-completam-a1594286723378232
http://www.digitaliada.ro/Si-acum-sa-stilizam-a1594286857698833
http://www.digitaliada.ro/Sa-ne-organizam-a1594285087636495
http://digitaliada.ro/Expedierea-si-primirea-de-mesaje-prin-internet-a1582238640684131
http://www.digitaliada.ro/Aranjeaza-prezentarea-a1594284135733802
http://www.digitaliada.ro/Sa-vedem-si-altfel-de-prezentari-a1594284318939813
http://www.digitaliada.ro/Dinamizarea-prezentarilor-a1594284476556923
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 Clasa a V-a 

1.  Dispozitive periferice de intrare-ieşire, dispozitive de stocare 
http://digitaliada.ro/Dispozitive-periferice-de-intrare-iesire-dispozitive-de-stocare-
a1582344315219310 
 

2. Elemente de interfață ale unui sistem de operare 
http://digitaliada.ro/Elemente-de-interfata-ale-unui-sistem-de-operare-a1582345638204109 
 

3. Organizarea datelor pe suport extern 
http://digitaliada.ro/Organizarea-datelor-pe-suport-extern-a1582345086761936 
 

4. Algoritmi - noțiuni generale 
http://digitaliada.ro/Algoritmi-notiuni-generale-a1582400102711055 
 

5. Algoritmi cu aplicația Lightbot Basic 
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Basic-a1582394675639239 
 

6. Algoritmi cu aplicația Lightbot Procedure 
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Procedure-a1582395503600687 
 

7. Algoritmi cu aplicația Lightbot Loops 
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Loops-a1582395922738602 
 

8. Algoritmi - Recapitulare 
http://digitaliada.ro/Algoritmi-Recapitulare-a1582234731089000 
 

9. Noţiuni de constantă, variabilă. Expresii 
http://www.digitaliada.ro/Notiuni-de-constanta-variabila.-Expresii-a1594282065839025 
 

10. Elemente de interfaţa specifice mediului grafic interactiv 
http://www.digitaliada.ro/Elemente-de-interfata-specifice-mediului-grafic-interactiv-
a1594282570306487 
 

11. Noţiunea de structură liniară - forma de reprezentare într-un mediu grafic 
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-liniara-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-grafic-
a1594282848702037 
 

12. Noţiunea de structură alternativă - forma de reprezentare într-un mediu grafic 
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-alternativa-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-
grafic-a1594283096036873 
 

13. Reprezentarea structurilor. Mişcarea personajelor 
http://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-structurilor.-Miscarea-personajelor-a1594283304880148 
 

14.  Recapitulare - Algoritmi 
http://www.digitaliada.ro/Recapitulare-Algoritmi-a1594283515599472 
 

 

 

 

 

 

http://digitaliada.ro/Dispozitive-periferice-de-intrare-iesire-dispozitive-de-stocare-a1582344315219310
http://digitaliada.ro/Dispozitive-periferice-de-intrare-iesire-dispozitive-de-stocare-a1582344315219310
http://digitaliada.ro/Elemente-de-interfata-ale-unui-sistem-de-operare-a1582345638204109
http://digitaliada.ro/Organizarea-datelor-pe-suport-extern-a1582345086761936
http://digitaliada.ro/Algoritmi-notiuni-generale-a1582400102711055
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Basic-a1582394675639239
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Procedure-a1582395503600687
http://digitaliada.ro/Algoritmi-cu-aplicatia-Lightbot-Loops-a1582395922738602
http://digitaliada.ro/Algoritmi-Recapitulare-a1582234731089000
http://www.digitaliada.ro/Notiuni-de-constanta-variabila.-Expresii-a1594282065839025
http://www.digitaliada.ro/Elemente-de-interfata-specifice-mediului-grafic-interactiv-a1594282570306487
http://www.digitaliada.ro/Elemente-de-interfata-specifice-mediului-grafic-interactiv-a1594282570306487
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-liniara-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-grafic-a1594282848702037
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-liniara-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-grafic-a1594282848702037
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-alternativa-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-grafic-a1594283096036873
http://www.digitaliada.ro/Notiunea-de-structura-alternativa-forma-de-reprezentare-intr-un-mediu-grafic-a1594283096036873
http://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-structurilor.-Miscarea-personajelor-a1594283304880148
http://www.digitaliada.ro/Recapitulare-Algoritmi-a1594283515599472

