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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasa a X-a 

 

Programele şcolare pentru clasa a X-a, documente reglatoare componente ale 
curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor 

sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul 

European de la Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei 

şi formării profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării 

europene în formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la 

Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 

curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii 

învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura 

învăţământului preuniversitar: apartenenţa clasei a X-a deopotrivă la învăţământul 

obligatoriu şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru 

învăţământul liceal pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care 

se asigură accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 

23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasa a X-a pe componentele 

trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul programei 

şcolare, a ofertei educaţionale centrate în competenţe şi conţinuturi ale învăţării prezentate 

distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasa a X-a au următoarea structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele 

şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi 

curriculară pe care acestea se fundamentează: 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul 

specific al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia 
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disciplinei de învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel 

european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o 

disciplină de învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, 

pentru a evidenţia achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului 

obligatoriu şi/ sau pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, 

definite pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice – conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, 

definit pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic 

adecvat competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea in-

formaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice în ţara 

noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Astfel într-o societate 

informatizată este nevoie de o biserică informatizată. Disciplina „Evidenţă bisericească 

automată”, din cadrul Curriculumului Diferenţiat la prof. trebuie să asigure dobândirea unor 

cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia informaţiei şi 

comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter aplicativ utile în 

mediul în care îşi vor desfăşura activitatea. 

Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu 

se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm 

că azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii 

care asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional.  

Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât 

să poată beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi avantajele ştiinţei 

calculatorului, trebuie să stea în atenţia învăţământului preuniversitar. 

Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe care o 

va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu siguranţă va avea nevoie de 

cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic. Este nevoie ca iniţierea 

tinerilor din toate şcolile în utilizarea calculatoarelor să se facă la un nivel pe care îl numim azi nivel 

de cultură generală.  

Tehnologia informaţiei, prin specificul ei, este esenţial legată de lucrul individual pe un 

calculator, deci dezvoltă deprinderea de a lucra individual. Pe de altă parte, prin inter-

mediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de informaţii între mai mulţi utilizatori 

de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă metodă clasică.  

Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare se 

finalizează prin predarea informaticii orientată pe proiecte. Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, 

cu răspunderea privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în 

paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni 

în viitor.   

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului 

inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi 
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şi în viitor. Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce realizează elevul, trebuie să fie 

utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile unui produs. 

Datorită implicaţiei pe care tehnologia informaţiei o are azi în toate profesiile, rezultă 

caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre tehnologia informaţiei pur şi 

simplu. Ea nu poate fi privită ca o disciplină independentă şi nu poate fi ţinută între bariere 

create artificial. 

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia informaţiei/utilizarea 

calculatorului şi societate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate 

de aceste conexiuni. 

Actualul plan de învăţământ cuprinde în trunchiul comun disciplina „Evidenţă 

bisericească automată”. Avantajele pe care le prezintă actuala programă pentru disciplina “ 

Evidenţă bisericească automată” sunt următoarele: 

- curriculum centrat pe raţionalizarea activităţilor de învăţare, în funcţie de 

competenţele generale şi de competenţele specifice 

- încurajarea cooperării între elevi prin activităţi de grup cu asumarea de roluri 

individuale pentru realizarea unor sarcini de lucru 

- conţinuturile sunt adaptabile resurselor locale 

Prezentul curriculum şcolar cuprinde programa pentru disciplina Evidenţă bisericească 

automată, studiată în curriculumul diferenţiat, la profilul teologic, specializarea teologie 

unitariană, cu o oră/ săptămână în clasa a X-a. 

Programa are următoarele componente: 

- Notă de prezentare 

- Competenţe generale 

- Competenţe specifice şi conţinuturi 

- Valori şi atitudini 

- Sugestii metodologice. 

În elaborarea programei de faţă au fost luate în consideraţie atât cercetările în domeniul 

curricular, standardele pe plan internaţional, cât şi opiniile unor profesori cu o bogată 

experienţă didactică. Programa actuală trebuie înţeleasă ca o etapă necesară pentru crearea 

unei expertize adecvate revizuirilor ulterioare. Ţinând cont de noutatea formei de prezentare, 

sunt necesare următoarele completări: 

- competenţele generale sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi; ele 

se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata învăţământului liceal; 
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- competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui 

an de studiu. Ele sunt deduse din competenţele generale. 

Crearea imaginii a devenit un element incontestabil într-o societate modernă. 

Computerul poate face şi el minuni la acest capitol prin editarea celor mai diferite pancarte, 

trebuie numai sa ştii de unde să porneşti şi cum să atingi punctul final. Adobe PhotoShop 

reprezintă un redactor puternic de imagini cu ajutorul căruia putem crea ilustrate de calitate. 

Pentru a atinge culminantul în acest program nu este necesar să fii un talent declarat, sau să 

aştepţi muza artistică, sau să ai exces de imaginaţie, e necesar doar să poţi lucra bine cu 

uneltele propuse de Adobe PhotoShop şi să studiezi atent câteva exemple. Aici vei putea să 

îmbini şi una şi alta.  

 

COMPETENŢE GENERALE 

 
 

1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui program de 

prelucrare de imagini 

2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui program de 

creare de publicaţie 
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VALORI ŞI ATITUDINI 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei 

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 comunicaţiei şi alte obiecte de studiu.   

 



 

Evidenţă bisericească informatizată – clasa a X-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea Teologie unitariană 8 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui program de prelucrare de 
imagini 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1.  enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază 

necesare prelucrării unei imagini 

•  Explorarea interfeţei programului PHOTOSHOP 

•  Crearea, deschiderea, închiderea fişierelor de 

imagini 

•  Prezentarea straturilor 

•  Tipărirea lucrărilor 

•  Utilizarea „Ajutor”-ului 

1.2.  utilizarea instrumentelor de pictură şi de 

editare 

•  Selectarea zonelor 

•  Prelucrarea şi selectarea culorii 

•  Pictarea şi desenarea 

•  Crearea textului 

•  Redimensionarea şi schimbarea formei 

imaginilor 

1.3. lucrul cu zone selectate dintr-o imagine •  Crearea căilor pentru definirea unei regiuni de 

decupare 

•  Utilizarea măştilor 

•  Utilizarea straturilor 

•  Utilizarea canalelor 

1.4. utilizarea filtrelor şi crearea efectelor 

speciale  

•  Aplicarea filtrelor native ale programului 

Photoshop 

•  Găsirea şi instalarea altor filtre 

•  Crearea efectelor speciale de imagin 

•  Crearea efectelor speciale de text 

1.5. repararea, retuşarea şi îmbunătăţirea 

imaginilor 

•  Corecţia culoriolor de iamgini 

•  Colorarea imaginilor 

•  Utilizarea luminii şi a umbrelor 

•  Crearea vinietelor, a chenarelor şi a fundalurilor 

•  Retuşarea şi repararea 

•  Combinarea elemetelor de imagine 
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1.6. realizarea unor aplicaţii practice •  Redactarea de pliante, materiale promoţionale 

 
 

2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui program de creare de 
publicaţie 

 
Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1.  enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază 

necesare prelucrării unei publicaţii 

•  Lansarea şi închiderea aplicaţiei PUBLISHER 

•  Elementele din fereastra Publisher 

•  Deschiderea unei publicaţii existente – 

modificarea şi salvarea ei 

•  Crearea unei  publicaţii noi 

•  Închiderea unei  publicaţii 

•  Prezentarea straturilor şi chenarelor 

2.2.  utilizarea operaţiilor de bază în crearea unei 

publicaţii  
•  Iniţializarea paginii de lucru 

•  Adăugarea şi ştergerea paginilor 

•  Introducerea informaţiilor în text, funcţia 

„Anulare” 

•  Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea 

comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare” 

2.3. utilizarea obiectelor •  Crearea, selectare şi modificarea chenarelor 

•  Folosirea chenarelor suprapuse 

•  Mişcarea între straturi 

•  Conturul, umplerea obiectelor 

•  Rotirea chenarelor 

•  Gruparea obiectelor 

2.4. utilizarea textelor  •  Crearea blocurilor de text 

•  Modificarea textului 

•  Formatarea caracterelor 

•  Formatarea paragrafelor 

•  Stabilirea tabulatoarelor 

•  Utilizarea stilurilor 

•  Numerotarea paginilor, introducrea caracterelor 

speciale 
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2.5. utilizare avansată •  Inserarea şi formatarea tabelelor într-o 

publicaţie, operaţii în tabele 

•  Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor 

•  Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, 

fişierelor  

•  Corectarea greşelilor de ortografie  

•  Înpachetarea publicaţiei 

2.6. realizarea unor aplicaţii practice •  Sugestii: redactarea unui ziar, de broşuri, 

realizarea de invitaţii pentru ocazii festive 

•  Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură 

de directoare proprie 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

Predarea-învăţarea disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei 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. 

Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică în care – 

pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care 

presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din clasă, conectate în reţea şi 

cu acces la toate serviciile INTERNET. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită 

rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. 

În laborator trebuie să existe de asemenea, o imprimantă şi dispozitive periferice şi de 

memorare externă. Prezenţa unui videoproiector va îmbunătăţi instruirea interactivă. 

Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandând cu precădere 

aplicaţiile practice individuale, metoda descoperirii, a demonstraţiei, conversaţia euristică. 

Dinamica acestui domeniu, extrem de rapidă, determină actualizarea permanentă a 

produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni, astfel încât absolvenţilor să le fie mai 

uşor să se adapteze evoluţiilor ulterioare din activitatea productivă. 

Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul 

instruirii, este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev, ceea ce presupune 

recurgerea la un sistem ordonat de prezentare, pas cu pas, în ritm impus, a facilităţilor unui 
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program. După aceea, ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui 

elev. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează, în principal, 

pe realizarea etapă cu etapă, de către fiecare elev, a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea 

acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite pentru a realiza reconstituirea simultaneităţii 

acţiunilor. 

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

de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. 

Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie şi la conştientizarea faptului 

că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare 

socio-profesională. 

Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea programei, profesorul trebuie să adapteze 

conţinutul instruirii la conţinutul disciplinelor tehnice de specialitate şi să colaboreze cu 

profesorii de la disciplinele de specialitate pentru realizarea de activităţi specifice domeniului. 

Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea programei se sugerează următoarele 

activităţi de învăţare specifice tuturor liceelor şi şcolilor de arte şi meserii: 

- realizarea unor documente specifice domeniului: redactarea unui ziar, de broşuri, 

realizarea de invitaţii pentru ocazii festive, redactarea de pliante, materiale promoţionale 

etc. 

 


