
PROIECT DIDACTIC 
 

 

Unitatea de invatamant: Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, Tecuci, jud. Galaţi 

Disciplina: TIC 

Clasa: IX 

Profesor: Apostu Vasile 

Unitatea de invatare: Editorul de texte-Word 

Tema:  Operaţii de bază în procesarea textului 

Tipul lectiei: Mixta 

Locul de desfasurare: laboratorul de informatica 

Durata lectiei: 50 min, proiectul de lectie se va desfasura pe mai multe saptamani 

Obiective operationale: 

O1) Sa defineasca conceptul de formatare; 

O2) Sa enumere entitatile unui document ce pot fi formatate; 

O3) Sa enumere operatiile de formatare asupra unei pagini; 

O4) Sa exemplifice caractere; 

O5) Sa enumere ce marimi putem modifica la un caracter; 

O6) Sa recunoasca butoanele de pe bara de Formatare; 

O7) Sa formateze documentele dupa instructiunile primite; 

O8) Sa tiparesca documentele indicate; 

Strategii didactice: 
 Principii didactice:  

 principiul participarii si invatarii active 

 principiul conexiunii inverse 

 Metode de invatamant:  

 Expunerea, conversatia 

 Problematizarea, exercitiul, invatarea prin descoperire 

 Procedee de instruire: 

 expunerea in etapa de invatare; 

 invatarea prin descoperire, prin lucrul la calculator; 

 problematizarea prin crearea situatiilor problema; 

    Forme de organizare: frontala si individuală; 
    Resurse materiale: calculatoare, fise de lucru, fisiere imagine 
    Metode de evaluare: intrebari orale, aplicatii practice; 

 
 



Desfasurarea lectiei 
 

1. Moment organizatoric: 

Organizarea si pregatirea clasei: verificarea frecventei elevilor 

Captarea atentiei elevilor:  

 anuntarea temei lectiei curente; 

 anuntarea modului de desfasurare a activitatii;. 

 

2. Comunicarea noilor cunostinte: 

a. Elevii primesc FISA DE DOCUMENTARE, asculta explicatiile profesorului si noteaza in caiete  

3. Fixarea cunostintelor :Elevii primesc  si rezolva FISA DE LUCRU 1 

4. Retinerea informatiei : FISA DE LUCRU 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISA DE DOCUMENTARE    -  FORMATAREA UNUI DOCUMENT 
 

Conceptul de formatare se referă la schimbările care se fac în aspectul documentului. 
 
Într-un document se identifică următoarele entităţi care pot fi supuse formatării: 

 Caracterul 
 Paragraful 
 Pagina utilă . 

 
Formatarea paginilor presupune următoarele operaţii: 

 Stabilirea dimensiunii paginii fizice (meniul File(Fisier) – opţiunea Page Setup    (Iniţializare  pagină) - 
eticheta Paper (Hartie) – secţiunea Paper Size (Dimensiune hârtie) :A4 

 Stabilirea dimensiunii paginii utile (meniul File(Fisier) – optiunea Page Setup (Iniţializare  pagină)- eticheta 
Margins( Margini) – Secţiunea Margins: Top(sus), Bottom(jos), Left(stânga), Right(dreapta ) 

 Stabilirea orientării paginii (meniul File(Fişier) – optiunea Pge Setup(Iniţializare  pagină) - eticheta 
Margins (Margini)- secţiunea Orientation(Orientare):tip Portrait/Landscape (portret/tip vedere) 

 Numerotarea paginilor (meniul Insert(Inserare) – opţiunea Bullets and Numbering(Numere de  pagina ) 
 Crearea anteturilor şi subsolurilor de pagină (meniul View( Vizualizare) – Header and Footer( Antet şi 

Subsol) 
 

Formatarea caracterelor 
 
Caracterele sunt reprezentate de litere, numere, simboluri (&,*), semne de punctuaţie şi spaţii. Termenul de 

formatare al caracterelor se referă la atributele pe care le au caracterele individuale dintr-un document.  
În cadrul unui text, caracterele utilizate sunt bine definite de anumite mărimi cum ar fi : 

 tipul fontului (Arial, Times New Roman, Comis Sans, Verdana) 
 culoarea fontului 
 stilul (B-bold (aldin), I-Italic(cursiv), U-underline (subliniat)) 
 dimensiunea acestuia (12,14,16,18,...,72). 
 

Pentru formatarea caracterelor unui text se folosesc două metode: 
 

 Cu ajutorul comenzii Font din meniul Format 
 

 

 

 

 

 

 

ANTET 

SUBSOL 

 

 

 

 

PAGINA UTILĂ PAGINA 

FIZICĂ Marginea dreaptă 

Marginea stângă 

Marginea superioară 

Marginea inferioară 

Marginea subsolului 

Marginea antetului 



 
 
Cu ajutorul BAREI DE INSTRUMENTE DE FORMATARE 

 

    
 

 
 

      1                                  2                       3          4    5   6     7     8    9   10  11  12     13  14 15  16 17 18  19   20     21 
 
 
1 – stiluri si formatare 
2 – font 
3 – dimensiune 
4 – ingrosat (aldin, bold) 
5 – inclinat (cursiv, italic) 
6 – subliniat (underline) 
7 – editor de ecuatii 
8 – aliniere la stanga 
9 – aliniere la centru 
10 – aliniere la dreapta 
11 – aliniere stanga - dreapta 

12 – interlinie 
13 – numerotare 
14 – marcatori 
15 – micsorare indent 
16 – marire indent 
17 – exponent 
18 – indice 
19 – bordura exterioara 
20 – evidentiere 
21 – culoare font 

 
Combinatii de taste                             Operatia 

Ctrl+B  stil ingrosat 
Ctrl+I                                             stil inclinat 
Ctrl+U  stil subiliniat 
Ctrl+L  aliniere la stanga 
Ctrl+E  aliniere la centru 
Ctrl+J  aliniere la stanga-dreapta 
Ctrl+R  aliniere la dreapta 
Ctrl+M                                                  indentarea la stanga a paragrafelor 
Ctrl+T     indentarea la dreapta a paragrafelor 
Ctrl + 1  spatiere la 1 rand 
Ctrl+2  spatiere la 1,5 randuri 
Ctrl+5                                            spatiere la 2 randuri 
 



 
 
FISA DE LUCRU 1 
 
1. Salvati FISA DE DOCUMENTARE in folderul vostru. 
2. Realizati urmatoarele operatii: 
 

a) Modificati stilul textului sa fie „Arial” ; 

b) Dimensiunea textului sa fie de 14; 

c) Culoarea textului sa fie rosie; 

d) Culoarea fundalului textului sa fie galbena; 

e) Textul sa fie aliniat stanga-dreapta; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISA DE LUCRU 2 - INITIALIZAREA PAGINII 
 

 
1) Lansati in excutie aplicatia Microsoft Word; 

2) Introduceti urmatorul text :  

Somnoroase pasarele - Numele vostru 

„Somnoroase pasarele  

Pe la cuiburi se aduna,  

Se ascund in ramurele  

Noapte buna!  

Doar izvoarele suspina,  

Pe cand codrul negru tace;  

Dorm si florile-n gradina   

Dormi in pace!  

Trece lebada pe ape  

Intre trestii sa se culce 

Fie-ti ingerii aproape,  

Somnul dulce!  

Peste-a noptii feerie  

Se ridica mandra luna,  

Totu-i vis si armonie   

Noapte buna!” 

                                                        Mihai Eminescu 

  3)  Stabiliti urmatoarele margini pentru pagina voasta: 

            Top: 2’’ 

 Bottom: 2’’ 

 Left: 4” 

 Right: 4” 

 Paper size: Letter 

  4) Dimensiunea textului sa fie 14; 

  5) Stilul textului sa fie  Lucinda Handwriting; 

  6) Centrati textul in pagina; 

  7) Salvati documentul cu numele” Somnoroase pasarele- numele vostru”; 

  8) Printati documentul la imprimanta din laborator; 


