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CONCURS INFO-TIC 

cuprins în  Calendarul simpozioanelor  / sesiunilor de comunicări științifice al ISJ Timiș 

 

EDIȚIA a III-a 

31 martie 2020 

 

Motto: “Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor 

putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că învăţând pe alţii ne învăţăm pe 

noi înşine.”  

Jan Amos Comenius 

 

 

ARGUMENT: 

În învăţământ, o condiţie de bază a succesului şcolar o reprezintă creativitatea, atât în 

activităţile de predare cât şi în cele de evaluare. Având în vedere faptul că predarea centrată 

pe elev se află în directă relaţionare cu creativitatea şi reprezintă o condiție pentru înfăptuirea 

reformei în educație, am ales această temă pentru a împărtăși exemple de bune practici care să 

ne ajute să le asigurăm elevilor noștri o formare de calitate într-un mediu educaţional modern 

și motivant, corespunzător exigențelor cerute de evoluţia realităţii care ne înconjoară, apropiat 

de viziunea și așteptările elevilor zilelor noastre. 

Astăzi, mai mult ca oricând, școala trebuie să devină o instituţie formativă în care 

primordiale sunt nevoile copilului şi nu structuri rigide, la care acesta ar trebui să se adapteze. 

De aceea, realizarea unui schimb de exemple de bună practică este necesar atât în rândul 

elevilor, pentru a ne da seama de ceea ce-i preocupă, de ceea ce le captează atenţia şi de ceea 

ce le place cu adevărat; cât şi în rândul cadrelor didactice pentru a putea folosi cele mai bune 

metode de comunicare a informaţiei într-un mod atractiv. În acelaşi timp urmărim promovarea 

iniţiativelor privind abordările originale, care sporesc eficienţa didactică. 

 

SCOP:  

- afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului copiilor de ciclul gimnazial. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor şi cadrelor didactice; 

- atragerea în competiţii specifice vârstei a unui număr cât mai mare de elevi; 

- valorificarea interesului elevilor pentru folosirea calculatorului în vederea asigurării 

progresului şcolar;  

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între diferite unităţi şcolare; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbajul atât de complex al informaticii. 

 

SECŢIUNE  

- concurs pentru elevi: ”Expert în INFO-TIC” 

 

GRUP ŢINTĂ:  

– elevi din clasa a V-a, a VI-a și a VII-a de la școli din județul Timiș (maxim 5 elevi / 

nivel pe școală) 

 

 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NAȚIONALE  
                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 
                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

             TIMIŞOARA  300397 
             TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 
             www.scoala19avramiancu-tm.ro 
             E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

ORGANIZATOR:  

Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” Timișoara, prin: 

 

COORDONATORI: 

Prof. dr. Muntean Claudia-Tatiana 

Prof. ing. Circu Camelia 

Persoană de contact: informatician – prof. Focșan Corina 

 

PARTENERI: 

-Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș, prin:  

      Prof. Stancov Jelco – inspector școlar de specialitate 

      Prof. Ladislau Domolki – inspector școlar 

Prof. Orăvițan Sanda – Școala Gimnazială nr. 16 Take Ionescu Timișoara 

Prof. Crăciun Ileana – Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara 

Prof. Jitărașu Daniela – Liceul Teoretic Jean-Louis Calderon Timișoara 

 

DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  

31 martie 2020; Școala Gimnazială nr. 19 ”Avram Iancu” Timișoara 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

- concursul se va desfășura în data de 31 martie 2020; 

- se pot înscrie la concurs elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, care au studiat 

disciplina Informatică și TIC. 

Înscrierea elevilor se va face până în perioada 16 – 23 martie 2020, pe baza 

formularului tip anexat, centralizat la nivelul unității școlare (maxim 5 elevi / nivel pe școală). 

Formularul va cuprinde numele complet al elevilor, va fi completat cu majuscule și cu 

diacritice și va fi trimis în format Excel editabil și scanat, semnat de directorul școlii și 

înregistrat,  la adresa info_tic@yahoo.com 

- timpul de lucru: 60 minute;  

- lucrările elevilor vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice de 

specialitate; 

- rezultatele vor fi afișate în ziua concursului, după ora 19; 

- festivitatea de premiere va avea loc ulterior, la o dată care va fi comunicată în timp 

util; 

- se vor acorda premii şi menţiuni; toți elevii participanţi şi cadrele didactice 

îndrumătoare vor primi diplome de participare;  

- subiectele vor fi atât teoretice cât și practice, în conformitate cu programa în vigoare, 

după cum urmează: 
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Clasa a V - a: 

 

Structura unui sistem de 

calcul 

Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de 

informatică. Elemente de ergonomie.  

Structura generală a unui sistem de calcul. Istoric. 

Hardware, software. 

Placa bază, CPU, RAM, ROM.  

Memorie externă: HDD, SSD, DVD, BR, stick, capacitate, 

viteză 

Dispozitive de intrare: exemple, rol, utilizare 

Dispozitive de ieșire: exemple, rol, utilizare 

Dispozitive de intrare-ieșire: exemple, rol, utilizare 

Software: aplicații de bază 

Sistem de operare: rol, exemple 

Elemente de interfață 

Organizarea informației, noțiunea de folder, fișier, operații cu 

fișiere și directoare 

Internet 

Ce este Internetul, Structură, Servicii 

Elemente de securitate pe internet, drepturi de autor 

Navigarea pe internet, Căutare de informații, salvarea acestora 

Editoare grafice 

Rolul unui editor, exemple de editoare, elemente de interfață 

Creare, deschidere, salvare fișiere 

Comenzi pentru selectare, copiere, ștergere, mutare 

Redimensionare imagini, trunchiere, rotație, panoramare 

Instrumente de desenare, culori, hașuri 

Inserare și formatare text 

  

 

 

 

Clasa a VI - a 

Comunicare prin Internet 

Măsuri de siguranță în utilizarea Internetului 

Protecția datelor personale în comunicarea prin Internet 

Poșta electronică (email): conturi, adresă de poștă electronică, 

structura unui mesaj transmis prin poșta electronică 

Dosare cu mesaje, agendă de utilizatori 

Operații specifice cu mesaje electronice: deschidere, compunere, 

trimitere, răspuns, redirecționare, atașarea unui fișier 

Reguli de comunicare în mediul online (netichetă): formule de 

adresare, reguli de scriere 
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Prezentări 

 

Elemente de interfață a unei aplicaţii de realizare a prezentărilor 

Instrumente de bază ale aplicației de realizare a prezentărilor 

Operații de gestionare a prezentărilor: creare, deschidere, 

expunere, salvare în diverse formate, închidere 

Structura unei prezentări: diapozitive, obiecte utilizate în 

prezentări (casete de text, imagini importate, forme, sunete, 

tabele, legături) 

Operații de editare a unei prezentări: inserare, copiere, mutare, 

ștergere a unui diapozitiv/obiect 

Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor 

Efecte de animație 

Efecte de tranziție 

Modalități de expunere a unei prezentări 

Reguli elementare de estetică și ergonomie utilizate în realizarea 

unei prezentări 

Reguli elementare de susținere a unei prezentări 

Animaţii grafice 

Elemente de interfață ale unei aplicații de animație grafică 

Instrumente de bază ale unei aplicații de animație grafică 

Operații de gestionare a animațiilor: creare, deschidere, 

expunere, salvare, închidere, testare, depanare 

Scenariul unei animații: compoziție, cadre, obiecte animate 

Operații de editare a unei compoziții: inserare, copiere, mutare, 

ștergere a obiectelor/cadrelor 

Operații de editare a proprietăților unui obiect: dimensionare, 

rotire, transparență, poziționare 

Operații specifice de realizare a unei animații: efecte de mișcare, 

temporizare, efecte sonore 

Controlul animației prin structuri de control sau de la tastatură 
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Clasa a VII – a 

Editor de texte 

 

Interfaţa unei aplicaţii de realizare a documentelor  

Instrumente de bază ale unei aplicații de realizare a documentelor 

Operații pentru gestionarea unui document: creare, deschidere,  

vizualizare, salvare, închidere  

Obiecte într-un document: text, imagini, tabele   

Operaţii de editare într-un document: copiere, mutare, ștergere   

Operaţii de formatare a unui document: text, imagine, tabel, 

pagină  

Reguli generale de tehnoredactare şi estetică a paginii tipărite  

Reguli de lucru în realizarea unui document conform unor 

specificații (dimensiune pagină, dimensiune font, dimensiune 

imagine, format tabel)  

Aplicații de prelucrare audio 

respectiv audio-video 

 

 

Interfaţa unei aplicaţii de prelucrare a fișierelor audio respectiv 

audiovideo  

Operații pentru gestionarea unei aplicații audio, audio-video: 

creare, deschidere, vizualizare, salvare, închidere  

Înregistrarea şi redarea sunetelor  

Mixarea semnalului audio din mai multe surse  

Selecţia unor secvențe audio, audio-video pentru ștergere, copiere 

şi mutare  

Efecte de tranziție între scene  

Suprapunere coloană sonoră peste scene  

Generice – suprapunerea textului peste scene  

Reguli de lucru în realizarea unei aplicații audio, audio-video 

conform unor specificații   

Aplicații colaborative 

Noțiunea de aplicație colaborativă  

Accesare/conectare în aplicația colaborativă  

Facilități ale aplicațiilor de tip colaborativ  

Interfaţa aplicaţiei colaborative   

Instrumente de lucru: documente, prezentări  

Operații permise în aplicație: publicare, modificare conținuturi în 

aplicația colaborativă  

Noțiuni de etică într-un mediu colaborativ  

 

 

 

Vă așteptăm cu drag! 


