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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Prezentul document conţine programa şcolară pentru disciplina Tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor, studiată în clasa a XII-a, în trunchiul comun  şi curriculum diferenţiat, cu 

un număr de ore pe săptămână conform planului cadru în vigoare. Curriculumul diferenţiat 

este structurat pe patru module optându-se numai pentru unul dintre ele în funcţie de 

specialitate. Modulul studiat în clasa a XII – a trebuie să corespundă celui ales în clasa a XI – 

a. 

Modulele propuse în cadrul curriculumului diferenţiat sunt: 

M1. Administrarea reţelelor de calculatoare 

M2. Tehnoredactare avansată şi documentare 

M3. Prelucrare imagini, audio, video 

M4. Medii vizuale de dezvoltare a aplicaţiilor 

Programa şcolară este parte componentă a curriculumului naţional. Aceasta reprezintă 

documentul şcolar de tip reglator – instrument de lucru al profesorului – care stabileşte, pentru 

fiecare disciplină, oferta educaţională care urmează să fie realizată în bugetul de timp alocat 

pentru un parcurs şcolar determinat, în conformitate cu statutul şi locul disciplinei în planul-

cadru de învăţământ. 

Programa şcolară pentru învăţământul liceal are următoarele componente: 

 notă de prezentare; 

 competenţe cheie europene vizate prin studiul disciplinei; 

 competenţe generale; 

 valori şi atitudini; 

 competenţe specifice şi conţinuturi; 

 sugestii metodologice. 

Nota de prezentare a programei şcolare descrie parcursul disciplinei de studiu, argumentează 

structura didactică adoptată şi sintetizează o serie de recomandări considerate semnificative 

din punct de vedere al finalităţilor studierii disciplinei respective. 
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Competenţele cheie europene sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene în vederea dezvoltării 

sistemelor educaţionale şi de formare profesională. 

Competenţele generale se definesc pentru fiecare disciplină de studiu şi au un grad ridicat de 

generalitate şi complexitate. 

Valorile şi atitudinile orientează dimensiunile axiologică şi afectiv-atitudinală aferente 

formării personalităţii elevului din perspectiva fiecărei discipline. Realizarea lor concretă 

derivă din activitatea didactică permanentă a profesorului, constituind un element implicit al 

acesteia. 

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din com-

petenţele generale şi sunt etape în formarea acestora. Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin 

care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi implicit a competenţelor generale propuse. 

Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. 

Sugestiile metodologice propun modalităţi de organizare a procesului de predare-învăţare-

evaluare. Pentru formarea competenţelor specifice pot fi organizate diferite tipuri de activităţi 

de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la 

experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor 

variate de învăţare. 

 

COMPETENŢE CHEIE EUROPENE VIZATE PRIN STUDIUL DISCIPLINEI 

 

Pe baza rezultatelor studiilor efectuate la nivelul Comisiei Europene au fost stabilite 

opt competenţe cheie, fiind precizate, pentru fiecare competenţă cheie, cunoştinţele, 

deprinderile şi atitudinile care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor în procesul 

educaţional. 

Aceste competenţe cheie răspund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor 

educaţionale şi de formare profesională în Uniunea Europeană şi, ca urmare, stau la baza 

stabilirii curriculumului pentru educaţia de bază. 

Principalele competenţe cheie europene vizate prin studiul disciplinei sunt: 
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 Competenţe digitale 

 Competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie 

 

COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 

2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor. 

2. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de 

lucru. 

3. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului. 

4. Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea 

sarcinilor de lucru. 

5. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general. 

6. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice. 

7. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate. 

8. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice. 

9. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui 

sistem informaţional. 

10. Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor 

dintre tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu. 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 

TRUNCHIUL COMUN 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea elementelor sistemelor 

informatice în contexte specifice 

XHTML 

 Noţiuni introductive privind XHTML   

Foi de stil în cascadă - CSS  

 Noţiunea de CSS 

1.2. Identificarea principiilor de utilizare 

avansată a aplicaţiilor pentru editarea 

profesională a hipertextelor 

XHTML 

 XHTML / HTML– asemănări şi diferenţe 

 Reguli de bază pentru redactarea etichetelor 

XHTML. 

  Definire tip de document. Eticheta 

DOCTYPE 

 Etichete: <head>, <body>, <div> 

 Etichete singulare în XHTML 

Foi de stil în cascadă - CSS  

 Structură CSS 

 Modalităţi de implementare ale codului CSS 

 Regulă CSS. Selector, proprietate, valoare 

 Selectorii id şi class.  

 Reguli derivate 

 Proprietăţi fundal 

 Modelul casetă (Box): margine exterioară, 

bordură, margine interioară, conţinut 

 Proprietăţi paragraf. Alinieri 

 Proprietăţi legate de stilul textului 
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 Proprietăţi hiperlegături 

 Proprietăţi liste şi tabele 

 Proprietăţi imagini 

1.3. Cunoaşterea normelor specifice din 

punct de vedere social şi legislativ 

Legislaţie şi conduită 

 Legislaţie referitoare la drepturile de autor, 

aferentă conţinuturilor studiate 

 Legislaţie referitoare la licenţe software şi 

drepturi de utilizare aferente conţinuturilor 

studiate 

 Cybercrime  

 Reguli de comportare pe Internet. Netichetă 

 Măsuri de siguranţă în reţele sociale 

2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Aplicarea operaţiilor pentru editarea 

avansată a hipertextelor 

XHTML 

 Formatare text 

 Inserare şi formatare imagini 

 Hiperlegături (Hyperlink) 

 Tabele şi liste 

Foi de stil în cascadă - CSS  

 Modificare aspect pagini web:  fundal, 

casetă, paragraf, stil, hiperlegături, liste şi 

tabele, imagini 

2.2. Selectarea şi organizarea datelor în 

vederea realizării de proiecte 

Foi de stil în cascadă - CSS  

 Pregătire conţinuturi multimedia pentru 

realizarea paginilor web 

 Pregătire spaţiu de lucru 



Investeşte în oameni 
 

 
Pagina 7 din 23 

 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi 

creativitatea 

Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1. Elaborarea de pagini web prin tehnici 

avansate, conform unor specificaţii date 

XHTML 

 Pagini web formatate conform unor specificaţii 

privind: formatul textului,  caracteristicile 

imaginilor, a hiperlegăturilor, tabelelor şi 

listelor  etc. 

Foi de stil în cascadă - CSS  

 Pagini web formatate conform unor specificaţii 

privind următoarele elemente: fundal, casetă, 

paragraf, stil, hiperlegături, liste şi tabele, 

imagini 

3.2. Elaborarea de proiecte Foi de stil în cascadă - CSS  

 Proiecte realizate conform unor teme date: 

etape de lucru, responsabilităţi, materiale 

utilizate, prezentare rezultate etc. 

3.3. Aplicarea normelor privind drepturile 

de autor 

Legislaţie şi conduită 

 Elaborare de produse respectând drepturile de 

autor 

 

CURRICULUM DIFERENŢIAT 

M1. Modulul Administrarea reţelelor de calculatoare 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice  

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea componentelor hardware 

şi software necesare realizării unei maşini 

Linux funcţionale 

Sistem de operare - Linux 

  Componente hardware 

  Componente software 
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1.2. Cunoaşterea interfeţei sistemului de 

operare 

Sistem de operare - Linux 

 Elemente generale de interfaţă X Window 

System şi consolă  

 Comenzi de bază  

 Opţiuni de administrare generală a 

sistemului. 

2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Configurarea sistemului de operare 

 

Sistem de operare - Linux 

 Instalare sistem de operare Linux 

 Aplicaţii de bază -accesorii ale sistemului de 

operare 

2.2.Utilizarea aplicaţiilor de bază ale  unui 

sistem de operare 

Sistem de operare - Linux 

 Utilizatori şi grupuri de utilizatori - noţiuni 

de bază 

 Sistem de permisiuni 

 Administrare discuri şi fişiere 

 Montare dispozitive (mounting) 

2.3.Descrierea unor aplicaţii sub sistemul 

de operare Linux 

 

Sistem de operare - Linux 

 Pachetul Open Office: editor de texte,  

prezentări,  calcul tabelar, baze de date, editor 

grafic 

2.4.Configurarea unei reţele cu staţii 

Windows şi server Linux 

Server Linux 

 Opţiuni de configurare a serverului  

 Opţiuni de configurare a staţiilor 

2.5.Aplicarea strategiei de securitate a 

reţelei  

 

Server Linux 

 Politici de  securitate: drepturi utilizatori, 

securitate web, acces neautorizat etc. 
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 Protecţie antivirus şi anti-malware 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi 

creativitatea 

Competenţe specifice Conţinuturi 

 

3.1.  Realizarea unui proiect conform 

unor specificaţii date 

 Server Linux 

 Proiecte realizate conform unor teme date: 

etape de lucru, responsabilităţi, materiale 

utilizate, prezentare rezultate etc. 

3.2.  Aplicarea normelor privind 

securitatea muncii 

Legislaţie şi conduită 

  Realizare mini-reţea de calculatoare 

respectând normele de securitate a muncii în 

laboratoarele de informatică şi tehnică de 

calcul conform legislaţiei în vigoare 

 

M2. Modulul Tehnoredactare avansată şi documentare 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1.Identificarea surselor de informaţii 

specializate pentru documentare 

Tehnici de documentare 

 Catalogare şi clasificare informaţii 

 Căutare avansată a informaţiilor 

 Biblioteci on-line 

1.2.Identificarea modalităţilor de organizare 

a informaţiilor într-un document complex 

Tehnoredactare avansată 

 Elemente generale de structură a 

documentului: secţiuni, cuprins, bibliografie, 

index, casete de text, coloane, imagini, obiecte 

 Câmpuri variabile 

1.3.Cunoaşterea principiilor privind 

tehnoredactarea computerizată 

Tehnoredactare avansată 

 Reguli privind organizarea şi structura 
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documentului folosind editoare profesionale, 

organizarea textului multipagină, fragmentarea 

textului 

 Reguli de ergonomie şi estetică a 

documentului de tip carte sau articol ştiinţific 

1.4.Corelarea aplicaţiilor specializate cu 

tipurile de documente 

Tehnoredactare avansată 

 Tipuri de articole, modelul unei cărţi 

 Aplicaţii de tehnoredactare avansată 

 Medii principale de lucru (procesor de texte, 

prezentare PPT, editor grafic, editor pentru 

publicaţii, editoare profesionale) 

 Transfer de informaţii între aplicaţii 

1.5.Cunoaşterea principiilor de utilizare 

avansată a unui procesor de texte 

profesional 

Tehnoredactare avansată 

 Tehnici de tehnoredactare rapidă folosind 

macrocomenzi. 

1.6. Cunoaşterea normelor specifice din 

punct de vedere social şi legislativ 

Legislaţie şi conduită 

 Legislaţie referitoare la drepturile de autor, 

aferentă conţinuturilor studiate 

 Norme privind precizarea surselor de 

documentare 

 Reguli privind publicarea documentelor, 

înregistrare 

2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Organizarea modulară a unei cărţi, a 

unui referat sau articol ştiinţific 

Tehnoredactare avansată 

 Secţiuni ale documentelor de tip carte, referat 

sau articol ştiinţific: titlu, autori, referinţe, 

rezumat, prefaţă, capitole, cuprins, 
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bibliografie, dicţionar, index 

2.2. Documentarea şi pregătirea 

materialelor 

Tehnici de documentare 

 Organizare şi structurare materiale selectate 

 Identificare şi căutare surse bibliografice 

folosind cuvinte cheie şi căutare avansată 

 Transfer de obiecte între aplicaţii: imagini, 

text, tabele, link-uri, arhive 

2.3. Aplicarea modalităţilor avansate de 

formatare şi standardizare a documentelor 

Tehnoredactare avansată 

 Meniuri particularizate pentru acces rapid la 

funcţii importante 

 Scurtături particularizate pentru operaţii 

frecvente 

 Formate standard pentru publicarea 

articolelor şi cărţilor: formatare pagină,  text, 

reguli de inserare a obiectelor 

 Câmpuri variabile la nivelul documentului 

 Note de subsol, citări, referinţe bibliografice 

 Corecţie automată în funcţie de limbă 

 Generare automată a indexului de figuri şi 

tabele, a glosarului de termeni 

2.4. Utilizarea obiectelor şi a 

elementelor grafice în documente 

Tehnoredactare avansată 

 Import obiecte 

 Formatare obiect în conformitate cu 

standardul de redactare al lucrării 

 Conversii între tipuri de obiecte 

2.5. Prelucrarea integrată a informaţiilor 

folosind aplicaţii profesionale de 

Tehnici de documentare 

 Tipuri de publicaţii 
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tehnoredactare  Obiecte din cadrul publicaţiei  

 Şabloane 

 Formate pentru imprimare 

 Salvare publicaţii în diverse formate protejate 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi 

creativitatea 

Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1. Realizarea unei cărţi de format mic, 

a unui referat sau articol ştiinţific 

Tehnoredactare avansată 

 Etape: tema, titlul temei, analiza domeniilor 

de aplicabilitate şi a domeniilor din care 

derivă tema 

 Organizare document (articol, carte): 

structură generală, tematică, organizare 

grafică, coperţi, surse bibliografice 

 Organizare colectiv de autori şi distribuire a 

sarcinilor, grafic de lucru 

 Întocmire fişe de lucru, organizare materiale  

 Tehnoredactare modulară, stabilire formate 

de lucru, şabloane 

 Asamblare publicaţie 

3.2. Crearea unei biblioteci de 

documentare pentru articole şi cărţi 

Tehnici de documentare 

 Structură bibliotecă de documentare pentru 

articole şi cărţi 

 Opis de documente 

3.3. Prezentarea publică a produselor  

realizate 

Tehnoredactare avansată 

 Salvare document în format protejat 

 Realizare referate şi  sinteze de prezentare 

 Transmitere lucrare în vederea recenziei 
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 Prezentare şi publicare materiale 

 Realizare expoziţii, publicare pe site 

3.4. Aplicarea normelor privind 

drepturile de autor 

Legislaţie şi conduită 

 Elaborare de documente respectând 

drepturile de autor 

 Evidenţiere contribuţii personale,  materiale 

bibliografice şi surse de documentare 

 Personalizare documente: titlu, autori, 

cuvinte cheie etc. 

 

 

M3. Modulul Prelucrare grafică, audio, video 

1. Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea formatelor audio - video Formate audio - video 

 Fişiere audio: identificare formate audio în 

funcţie de calitate, identificare posturi radio 

online 

 Fişiere video: identificare formate video în 

funcţie de calitate 

1.2.Cunoaşterea principiilor de utilizare a 

aplicaţiilor specializate pentru 

prelucrare audio – video 

Operaţii de prelucrare audio - video 

 Comprimare date cu ajutorul codecurilor 

 Codecuri instalate pe computer. 

 Redare fişier audio – video (playere audio – 

video) 

1.3.Identificarea componentelor hardware 

utilizate în achiziţia şi redarea fişierelor 

audio - video 

Componente hardware pentru 

achiziţia şi redarea fişierelor audio – video 

 Placă de sunet. Caracteristici 
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 Placă video. Caracteristici 

 Microfon, căşti, difuzoare, camere web, 

camere video digitale 

1.4.Cunoaşterea normelor specifice din 

punct de vedere social şi legislativ 

Legislaţie şi conduită 

 Legislaţie referitoare la drepturile de autor, 

aferentă conţinuturilor studiate 

 Legislaţie referitoare la licenţe software şi 

drepturi de utilizare aferente conţinuturilor 

studiate 

2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1.Utilizarea aplicaţiilor specializate 

pentru prelucrări audio  

Editarea şi prelucrarea fişierelor 

audio 

 Înregistrare fişiere audio şi adăugare de 

efecte 

 Editare fişiere audio: operaţii de tăiere, 

lipire, copiere, eliminarea zgomotelor şi a 

spaţiilor 

 Schimbare frecvenţă şi număr de biţi 

 Conversie între formate 

 Editare etichete: artist, album, an apariţie, 

copyright etc. 

 Semne de carte. Marcare porţiuni 

 Vizualizare 

 Compresie 

 Personalizare player 

 Extragere linie audio din formate video 

 Gestionare calitate audio 
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2.2.Utilizarea aplicaţiilor pentru prelucrarea 

fişierelor video  

Editarea şi prelucrarea fişierelor 

video 

 Înregistrare: editare şi formatare titlu, 

comprimare imagini, adăugare imagini în 

fişier video, animaţii, editare şi formatare 

generic, efecte şi tranziţii 

 Importare: fişiere audio, videoclipuri (de pe  

casetă video şi camera video digitală) 

 Ascundere parţială, rearanjare şi copiere 

clipuri audio şi video 

 Publicare filme pentru partajare 

 Prelucrări şi montaje video 

 Managementul bibliotecilor media 

 Tehnici de captură sunet şi imagine: 

selecţii, decupări, mutări şi copieri de 

secvenţe 

 Compresie fişiere video 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi 

creativitatea 

Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1.Realizarea unor aplicaţii practice Operaţii de prelucrare audio - video 

 Elaborare de produse audio-video cu 

specificaţii şi teme date 

3.2.Aplicarea normelor privind drepturile 

de autor 

Legislaţie şi conduită 

 Elaborare de produse audio-video 

respectând drepturile de autor 
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M4. Modulul Medii vizuale de dezvoltare a aplicaţiilor 

1. Identificarea sistemelor informatice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Identificarea elementelor mediului de 

dezvoltare Visual Web Developer 

Platforma .NET 

 Mediul de dezvoltare Visual Web 

Developer: ferestre, bara de meniuri, 

bare de unelte 

1.2. Identificarea tipurilor şi 

caracteristicilor aplicaţiilor web 

Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Principii generale ale proiectării 

interfeţelor web 

 Modelul client-server. Protocoale de 

comunicaţie 

1.3. Identificarea etapelor în proiectarea 

unei baze de date 

Baze de date web 

 Model conceptual: entităţi, instanţe, 

atribute, identificator unic, relaţii între 

entităţi 

1.4. Identificarea etapelor în interacţiunea 

cu baze de date web 

Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Obiecte ADO.NET 

 Modalităţi de conectare 

 Interogări SQL 

1.5. Cunoaşterea normelor specifice din 

punct de vedere social şi legislativ 

Legislaţie şi conduită 

 Legislaţie referitoare la drepturile de 

autor, aferentă conţinuturilor studiate 

 Legislaţie referitoare la licenţe software 

şi drepturi de utilizare aferente 

conţinuturilor studiate 
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2. Prelucrarea informaţiei în format digital 

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Organizarea şi prelucrarea datelor 

folosind medii vizuale 

Platforma .NET 

 Elemente de bază ASP 

 Elemente de bază ale 

limbajului 

 Instrucţiuni 

 Funcţii 

 Structuri de date 

 Clase: atribute, metode, încapsulare, 

moştenire, polimorfism 

2.2. Utilizarea elementelor de interfaţă ale  

mediului de dezvoltare Visual Web 

Developer 

Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Elemente de interfaţă: fereastră 

(Default), unelte (Toolbox), fereastra de 

proprietăţi (Properties), fereastra de 

proiect (Solution Explorer), fereastra de 

explorare a surselor de date (Database 

Explorer), fereastra de vizualizare 

(Output), fereastra de erori (Error List) 

 Meniuri contextuale 

2.3. Prelucrarea datelor utilizând baze de 

date 

Baze de date web 

 Tabele: definire structură  

 Relaţii între tabele 

 Interogări 

 Vizualizări 

2.4. Prelucrarea şi accesarea bazelor de 

date folosind mediile vizuale 

Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Elemente de bază SQL 

 Configurare bază de date 
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 Acces la date prin intermediul 

obiectelor ADO.NET 

 Controale .NET legate la date 

3. Elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv şi 

creativitatea 

Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1.Realizarea  unor aplicaţii practice web Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Etape de realizare: analiză, structură, 

design, implementare 

3.2.Realizarea  unor aplicaţii practice web 

cu baze de date 

 

 

Baze de date web 

 Etape de realizare ale aplicaţiilor web cu 

baze de date: analiză, structură aplicaţie, 

structură bază de date, interacţiune cu 

baza de date, design, implementare 

3.3.Realizarea unor aplicaţii practice web 

interdisciplinare 

 

 

Aplicaţii vizuale cu ASP.NET 

 Aplicaţii web interdisciplinare: 

proiectare pagini, implementare 

controale, interacţiune cu baza de date 

(dacă aplicaţia lucrează cu o bază de 

date), verificare şi testare funcţionalitate 

3.4.Aplicarea normelor privind drepturile 

de autor 

Legislaţie şi conduită  

 Elaborare de aplicaţii web respectând 

drepturile de autor 

 Personalizare aplicaţii (titlu, autori, 

cuvinte cheie etc.) 

 Elemente de securitate 

 Surse de documentare 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

Predarea-învăţarea disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor va fi orientată 

pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării 

deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se 

accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru. Realizarea 

proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. 

Modelul curricular centrat pe competenţe presupune că un anumit conţinut poate 

conduce la formarea mai multor competenţe şi o competenţă poate fi atinsă prin parcurgerea 

mai multor conţinuturi.  

Fiecare profesor stabileşte unităţile de învăţare, succesiunea logică de parcurgere a 

acestora şi bugetul de timp alocat, într-o manieră flexibilă, având în vedere în primul rând 

nivelul de achiziţii ale elevilor şi punând în valoare experienţa şi creativitatea acestuia. 

Pentru trunchiul comun 

Pentru parcurgerea conţinuturilor şi realizarea proiectelor la clasa a XII-a, se recomandă 

utilizarea următoarelor resurse web complementare disponibile prin programul Live@edu: 

Moviemaker, OneNote, Photogalery, precum şi suita Expression Studio disponibilă prin 

programul DreamSpark (www.dreamspark.com).  

Pentru crearea elementelor media se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii: 

Photosynth, DeepZoom Composer, precum şi a hărţilor din suita BingMaps. De asemenea, se 

recomandă studierea comparativă a standardelor XHTML şi HTML 5 precum şi studierea 

facilităţilor introduse de programul plug-in Silverlight. 

Activităţi de învăţare recomandate: 

- modelarea, simularea evenimentelor 

- documentarea şi realizarea unor pagini web specifice domeniului de pregătire  

- crearea de pagini web unitare ca aspect şi stil 

- întocmirea unei pagini web personale 

http://www.dreamspark.com/
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- realizarea paginii clasei utilizând paginile personale 

- realizarea de pagini web cu conţinut educaţional 

- realizarea de pagini web cu conţinut interdisciplinar 

- realizarea de pagini web specifice unor evenimente 

- realizarea unor pagini web cu conţinut ştiinţific incluzând elemente multimedia 

- realizarea de galerii foto 

 

În cazul organizării de echipe pentru realizarea proiectelor se recomandă: 

- discuţii preliminare şi analiza problemei; 

- formularea întrebărilor de tipul “Ce s-ar întâmpla dacă…?”; 

- dezbateri pe tema fixării rolurilor în echipă în funcţie de interesele şi aptitudinile 

individuale; 

- educarea elevilor privind finalitatea activităţii: respectarea cerinţelor impuse asupra 

produsului realizat, întocmirea documentaţiei, verificarea şi testarea produsului; 

- prezentarea, dezbaterea şi evaluarea/ evaluarea reciprocă/ autoevaluarea aplicaţiilor 

realizate. 

Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de 

exemplu: ThinkQuest, Moodle, Google Docs, Live@Edu). 

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea 

de a rezolva o situaţie - problemă cu ajutorul calculatorului.  

 

Pentru curriculumul diferenţiat 

M1. Modulul Administrarea reţelelor de calculatoare  

Acest modul începe în clasa a XI-a cu noţiuni fundamentale de infrastructură şi noţiuni 

avansate de reţelistică. După parcurgerea acestui modul elevul va fi capabil să înţeleagă 

complexitatea oricărei infrastructuri, să gestioneze un server şi să realizeze o mini-reţea de 

calculatoare. 
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 Pentru o mai bună înţelegere a modulului de administrare a  reţelelor, elevul va învăţa 

noţiuni teoretice şi practice de reţele hardware şi software. Se recomandă parcurgerea 

capitolului Maşini virtuale înaintea capitolelor ce vizează aplicaţii practice.  

Pentru desfăşurarea activităţilor practice corespunzătoare modulului Administrarea 

reţelelor de calculatoare sunt necesare următoarele resurse: staţii de lucru cu o memorie de 

minimum 2 GB RAM, software pentru instalarea unei  maşini virtuale (ex. Microsoft Virtual 

PC pentru maşini Windows, VM VirtualBox, VM Ware – pentru maşini Linux), software 

licenţiat Microsoft Windows Server şi client (versiunea disponibilă în laboratoarele şcolare 

prin programul de licenţiere oferit de MECTS), distribuţie Linux, acces la Internet. Se 

recomandă utilizarea componentelor software  reprezentate de sisteme de operare de tip server 

şi sisteme de operare de tip client pentru staţii tip desktop, laptop, telefon mobil, tablete.  

Activităţi de învăţare recomandate: 

- prezentarea echipamentelor hardware necesare în reţelistică; 

- instalare, dezinstalare software pentru reţeaua de calculatoare; 

- exerciţii practice de creare, modificare, ştergere a conturilor de utilizatori; 

- exerciţii practice de organizare a directoarelor şi fişierelor partajate; 

- exerciţii practice de instalare şi utilizare a imprimantelor partajate; 

- conectare la reţeaua locală şi Internet; 

- exerciţii practice de salvare şi restaurare a informaţiilor (date, fişiere, starea sistemului); 

- aplicarea procedurilor de supraveghere şi apărare faţă de atacurile interne şi externe; 

- aplicarea procedurilor de securizare a reţelelor; 

- modelarea unei mini-reţele de calculatoare; 

- discuţii cu elevii asupra necesităţii respectării normelor de protecţia muncii; 

- dezbateri pe tema fixării rolurilor în echipă în funcţie de interesele şi aptitudinile 

individuale; 

- prezentarea aplicaţiilor realizate; 

- educarea elevilor în ideea că orice activitate se finalizează cu un produs care trebuie să 

funcţioneze conform condiţiilor impuse de beneficiar, să fie însoţit de o documentaţie, să fie 

verificat, testat şi evaluat. 
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Evaluarea elevilor se poate realiza prin aplicarea de teste, realizarea unor lucrări 

practice, proiecte, portofolii etc. 

M2. Modulul Tehnoredactare avansată şi documentare 

Finalitatea aşteptată ca urmare a studierii modulului Tehnoredactare avansată şi 

documentare este crearea cadrului prin care elevul poate combina ideile proprii cu surse de 

documentare pentru a publica în format digital, conform standardelor de tehnoredactare, 

referate ştiinţifice, articole ştiinţifice sau cărţi elaborate individual sau în cadrul unor colective 

de autori. 

 În tehnoredactarea avansată se pot folosi atât aplicaţii de uz general (pachetul 

Microsoft Office sau Open Office) prin utilizarea uneltelor specializate sau aplicaţii 

profesionale (Page Maker, QXPress). 

Temele abordate vor fi de preferinţă din domeniile de specializare a clasei de studiu şi 

adecvate cunoştinţelor elevilor, precum şi modului sau disponibilităţilor de documentare ale 

acestora (posibilitatea de a obţine fotografii, materiale scrise, surse de documentare). Se 

recomandă alegerea atât a unor teme individuale cât şi a unor proiecte de echipă (referate 

ştiinţifice, articole ştiinţifice, literare, artistice sau tehnice, cărţi). 

Standardele privind redactarea cărţilor, referatelor sau a articolelor ştiinţifice sunt 

stabilite de către edituri sau instituţiile care vor publica articolele. Aceste standarde sunt 

făcute publice sau sunt integrate ca şabloane în aplicaţii. 

Noţiunile elementare prezentate în clasele anterioare şi reluate în această programă vor 

fi prezentate în mod sintetic şi structural, în funcţie de rolul şi proprietăţile lor în ansamblul 

documentului. 

Evaluarea elevilor se poate realiza prin aplicarea de teste, realizarea unor lucrări 

practice, proiecte, portofolii etc. 

M3. Modulul Prelucrare imagini, audio, video 

Finalitatea aşteptată ca urmare a studierii acestui modul este crearea cadrului prin care 

elevul poate combina creativ ideile proprii cu instrumentele oferite de aplicaţiile dedicate 

pentru a realiza produse grafice, audio, video în format digital, individual sau în cadrul unor 

colective de autori. 
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Profesorii vor alege aplicaţii adecvate, accesibile local sau online.  

Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea audio - video pot fi utilizate: 

Movie Maker, Media Cope, Any Audio Converter, Audacity, Windows Media Player, 

aplicaţii disponibile online (de exemplu aviary.com) etc. 

Se recomandă realizarea de produse informatice precum: CD audio – video, album 

foto animat, gif-uri animate, tutorial pe o temă aleasă, film educaţional. 

Evaluarea elevilor se poate realiza prin aplicarea de teste, realizarea unor lucrări 

practice, proiecte, portofolii etc. 

M4. Modulul Medii vizuale de dezvoltare a aplicaţiilor 

Finalitatea aşteptată ca urmare a studierii acestui modul este crearea cadrului prin care 

elevul poate combina creativ ideile proprii cu instrumentele oferite de aplicaţiile dedicate 

pentru a realiza aplicaţii vizuale, aplicaţii şi servicii web, aplicaţii cu o funcţionalitate sporită 

în lucrul cu bazele de date, individual sau în cadrul unor colective de autori. 

Pentru tratarea conţinuturilor specifice acestui modul se recomandă utilizarea 

pachetelor: Microsoft Visual Studio Express Edition, Microsoft Web Developer Express 

Edition, Microsoft SQL Server. 

Se recomandă realizarea de produse informatice precum: magazin online, catalog 

online, portofoliu online, site de socializare, blog, reviste online, site de prezentare, platformă 

e-learning. 

Evaluarea elevilor se poate realiza prin aplicarea de teste, realizarea unor lucrări 

practice, proiecte, portofolii etc. 

 

 

 

 

 

 


