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Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, Tecuci, jud. Galaţi 

Clasa: a XI-a  

Profesor: Apostu Vasile 

Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 

 

PROIECT DIDACTIC 
 

Unitatea de învăţare: Utilizarea calculatorului pentru prelucrarea  informaţiei 

Tema: Utilizarea informatiei - Transferul obiectelor între aplicaţii 

Tipul lecţiei: lecţie mixtă (comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi);   

Competenţe generale: Utilizarea mijloacelor TIC pentru documentare 

Competenţe specifice: 1. Utilizează informaţii de pe Internet. 

Obiective operaţionale. 

Obiective cognitive: 

  O1: să cunoască metodele prin care pot tranfera date între aplicaţii 

O2: să descrie metodele prin care se pot transfera date 

Obiective afective: 

  O3: să prezinte avantajele utilizării metodelor de transfer între aplicaţii 

Obiective psihomotorii: 

  O4: să transfere date între aplicaţii utilizând metodele cunoscute 

Resurse: 

 Timp: 100 minute 

 Materiale: cretă, tablă, caiet de notiţe, calculatoare 

 Procedurale: 

 Metode de comunicare orală 

 Expunere 

 Conversaţie 

 Metode de acţiune 

 Exerciţiul (aplicaţii de laborator) 

 Procedee de instruire 

 Explicaţia în etapa de comunicare 

 Conversaţia în etapa de fixare a cunoştinţelor 

 Învăţarea prin descoperire dirijată 

 Forme de organizare a activităţii 

 Frontală 

 Pe grupe mici / individuală 

 Metode de evaluare 

 Probe orale / practice 

Material bibliografic de specialitate: 

 Manualul „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor” pentru clasa a 11 –a filiera tehnologică, Mariana 

Miloşescu., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 

 Dicţionar Enciclopedic Britannica 

 www.google.com 

 http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-practic/word/5-5.htm 

 http://ebooks.unibuc.ro/informatica/info/Capitolul%209.htm 

 “Metode de învăţământ”, Cerghit I., Editura Polirom, 2006. 

http://www.google.com/
http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-practic/word/5-5.htm
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Desfăşurarea activităţii - Structura lecţiei pe secvenţe de instruire 

Ob 

op 
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor 

Metoda de 

învăţămân

t 

Evaluare 

 

15 ’ 

Momentul organizatoric (2 min) 

Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt 

asigurate condiţiile didactico-materiale utile 

desfăşurării lecţiei. 

Raportează absenţii. Conversaţia 

 

Reactualizarea cunoştinţelor dobândite 

anterior (12 min) 

Profesorul adresează clasei întrebări: 

a) Ce este o enciclopedie? 

b) Ce tipuri de enciclopedii putem folosi 

pentru documentare? 

c) Care din enciclopedii oferă cele mai 

multe avantaje? Motivaţi răspunsul. 

d) Ce sunt drepturile de autor? 

 

 

Profesorul notează elevii care au răspuns la 

întrebări. 

Răspund la întrebări 

1. Lucrare de referinţă care conţine 

informaţii din toate domeniile 

cunoaşterii sau care se ocupă pe larg de 

o anumită ramură a cunoaşterii. Este o 

lucrare autonomă, iar explicaţiile sunt 

mai amănunţite decât cele oferite de un 

dicţionar.  

2. Enciclopedii tipărite, online, pe 

CD/DVD. 

3. Enciclopediile de pe CD/DVD. 

- informatiile pot fi accesate mai rapid 

decat pe Internet; 

- nu toti utilizatorii au o legatura la retea 

de mare viteza; 

- pe CD sau DVD gasim versiunea 

integrala a enciclopediei, pe cand pe 

Internet va exista numai o parte din 

informatii; 

- toate informatiile de pe CD sau DVD sunt 

avizate de o echipa de specialisti in fiecare 

domeniu.  

4. Dreptul exlusiv de a reproduce, publica 

sau vinde o lucrare originală a unui autor. 

Protejează împotriva copierii neautorizate a 

oricărei lucrări publicate sau nepublicate 

care este fixată într-o carte sau un 

manuscris. Protecţia se extinde pe perioada 

vieţii creatorului şi încă 70 de ani după 

moartea acestuia. 

Dialogul Orală 

Captarea atenţiei clasei şi enunţarea 

obiectivelor (1 min) 

Profesorul anunţă titlul lecţiei, obiectivele 

operaţionale şi modul de desfăşurare  a 

activităţii. 

Ascultă profesorul. Conversaţia 

 

O1 

O2 

O3 

25 ’ 

Comunicarea noilor cunoştinţe 

Profesorul enumeră metodele prin care se pot 

transfera date între aplicaţii. Descrie fiecare 

metodă. 

Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi 

intervin în cazul în care au întrebări. 

Notează în caiete explicaţiile oferite de 

profesor.  

Expunerea 

Conversaţia 
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Ob 

op 
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor 

Metoda de 

învăţământ 
Evaluare 

O4 50’ 

Fixarea, retenţia şi transferul 

noţiunilor predate prin aplicaţii: 
Elevii primesc fişe de lucru. 

Profesorul urmăreşte: 

- efectuarea sarcinilor de lucru şi 

corectitudinea rezolvării acestora; 

- capacitatea elevilor de a realiza 

sarcinile trasate şi ajută acolo unde 

este cazul;  

- conduita elevilor la lecţie.  

Efectuează sarcinile de lucru. Exerciţiul Practică 

 

8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

Recapitularea şi sistematizarea 

conţinuturilor – rezumatul lecţiei 

Se adresează clasei întrebări: 

a) Ce metode putem utiliza 

pentru a transfera date între 

aplicaţii? 

b) Cum putem transfera date 

utilizând metoda importului / 

exportului? Care sunt 

dezavantajele acestei metode? 

c) Ce este Clipboard? 

d) Cum transferăm date utilizând 

Clipboard? 

e) Ce reprezintă OLE? 

f) Ce opţiuni putem folosi pentru 

a insera obiecte prin metoda 

OLE? 

g) Descrieţi aplicaţiile Microsoft 

Graph, MS Equation Editor, 

Bitmap Image. 

 

Se vor face aprecieri individuale şi 

colective asupra activităţii 

desfăşurate, elevii care au activat în 

timpul orei sunt notaţi. 

Elevii răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi la aprecieri şi 

la recomandările făcute de 

profesor. 

 

Dialogul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Orală 
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FISA DE DOCUMENTARE -  Transferul datelor între aplicaţii 

Aplicaţiile care lucrează sub sistemul de operare Windows, permit schimbul de informaţii între diverse aplicaţii. 

Transferul  între aplicaţii se poate efectua prin trei metode: 

 importul şi exportul fişierelor; 

 prin intermediul zonei de memorie Clipboard; 

 prin intermediul protocolului OLE.  

1. Transferul prin importul şi exportul de fişiere 

Operaţiile de import/export nu se pot realiza între orice aplicaţii. Putem exporta, de exemplu, un tabel creat în 

Microsoft Word în MS Excel, sau text/imagini etc între MS Word şi MS PowerPoint. Utilizând aceste operaţii de cele 

mai multe ori sunt pierdute informaţiile despre formatare. 

FIŞIER  IMPORT / EXPORT 

 

2. Transferul prin intermediul Clipboard 

Clipboard-ul este o zonă a memoriei RAM în care sunt păstrate temporar datele utilizând tehnica 

CUT/COPY/PASTE 

Datele plasate în memoria Clipboard rămânân acolo până când sunt transferate în altă aplicaţie. Pentru a realiza 

decuparea şi lipirea datelor sau copierea lor prin acest mecanism se realizează următoarele operaţii: 

a) Selectarea obiectului 

b) EDITARE  COPIERE / DECUPARE (sau clic dreapta pe selecţie  COPIERE/DECUPARE); 

c) Selectăm aplicaţia în care vrem să depunem selecţia 

d) EDITARE  LIPIRE (sau clic dreapta în locul în care vrem să depunem  LIPIRE); 

 

3. Transferul utilizând protocolul OLE               

Object Linking and Embedding (OLE)  permite inserarea  sau legarea de componente din alte fişiere într-un 

document. 

Această tehnica permite nu doar transferul obiectelor create de anumite aplicaţii în alte aplicaţii prin 

încorporarea obiectelor respective, ci şi posibilitatea modificării lor în documentul sau fişierul destinaţie. 

             

Mecanismul inserării: 

a) Se plasează cursorul în locul în care trebuie să apară obiectul ce se va insera; 

b) În cadrul meniului INSERARE se alege una din opţiunile: 

 Imagine 

 Fişier 

 Obiect 

Opţiunea INSERARE  FIŞIER (MS WORD) poate fi folosită pentru inserarea datelor dintr-un fişier de 

acelaşi tip ca şi destinaţia. 

În PowerPoint putem folosi INSERARE  DIAPOZITIVE DIN FIŞIER. 

Obiect 

Aplicaţia Graph 

Inserare  Obiect  Microsoft Graph Chart 
Este folosită în scopul realizarii unor grafice simple de diferite forme. După lansarea în execuţie a aplicaţiei 

Graph, se afişează un tabel de tip foaie de lucru în care utilizatorul va introduce informaţiile numerice necesare 

realizării graficului. Alăturat, datele din tabel se vor reprezenta grafic. Închiderea aplicaţiei şi revenirea la Word se 

poate realiza prin executarea unui clic cu mouse-ul în fereastra documentului. Pentru editarea unei diagrame existente se 

va executa un dublu clic asupra acesteia. 

 Inserarea şi editarea formulelor 

Inserare  Obiect  Microsoft Equation Editor 
Aplicaţia Microsoft Equation Editor permite utilizatorilor să insereze formule matematice. În urma lansării în 

execuţie a editorului de ecuaţii apare o bară de instrumente care asigură crearea formulelor matematice. 

Editarea unei formule existente se realizează cu dublu clic pe obiectul care o conţine (se va lansa din nou 

aplicatia MS Equation Editor). 

Aplicaţia Bitmap Image 

Inserare  Obiect  Imagine Bitmap 

Imagine Bitmap este folosită pentru crearea desenelor. Apare fereastra aplicaţiei Paint. 
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FISA DE LUCRU – TRANSFERUL DATELOR INTRE APLICATII 

 

1. Deschideţi aplicaţia Microsoft Word. 

2. Deschideţi Internet Explorer şi accesaţi www.google.com. Căutaţi imagini legate de toamna. Salvaţi 2-

3 imagini în folder-ul clasei (deschideţi imaginea în Internet Explore la dimensiunea completă  clic 

dreapta pe imagine  Salvează îmaginea ca / Save picture as ... selectaţi folder-ul clasei). 

3. Reveniţi la MS Word. Inseraţi 2 din imaginile salvate la punctul 2. 

4. Sub fiecare imagine, scrieţi un text care să descrie imaginea. 

5. Închideţi documentul curent, salvându-l cu numele “Poze primavara”. Creaţi un nou document. 

Inseraţi în acest document date din fişierul închis anterior (Inserare  Fişier … căutaţi fişierul) 

6. La sfârşitul documentului inseraţi inecuaţia (Inserare  Obiect  MS Equation Editor) 

 
0

43

2
2

3 2
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7. Creaţi un grafic după datele din următorul tabel (Inserare  Obiect  MS Graph) 

 

Utilitatea Ianuarie Februarie Martie 

Apă 189 190 238 

Gaz 423,5 400 354 

Electricitate 215 200 198 

 

8. Creaţi următorul desen bitmap (Inserare  Obiect  Bitmap Image) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Căutaţi pe Internet informaţii despre tradiţiile de iarna. Utilizând tehnica COPY / PASTE, transferaţi 

aceste informaţii în document. 

10. Salvaţi fişierul cu numele “utilizarea informatiei” în folder-ul clasei. 

http://www.google.com/

