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3. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
înainte de întâlnirea 1
3.1. Gestiunea și personalizarea spaţiului de lucru.
Setări Google. Lucrul cu ﬁșiere.

Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.
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3.1. Gestiunea și personalizarea spaţiului de
lucru. Setări Google. Lucrul cu ﬁșiere.
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica următoarele:
• personalizarea spațiului de lucru;
• identificarea și utilizarea browserelor Web și a motoarelor de căutare;
• crearea unui cont Google, setarea Google ca motor de căutare prestabilit, setarea Google ca
pagina de pornire;
• recunoașterea tipurilor de fișiere și realizarea de operații cu acestea;
• funcția Print Screen;
• instalarea WinRAR;
• instalarea limbii române și tastarea cu diacritice.

Teorie

3.1.1. Noțiuni teoretice
Sursele de informare on-line și resursele Web pot fi accesate cu ajutorul calculatoarelor, care
pot avea numeroase forme și prezentări [1]: calculator personal (desktop sau laptop), tabletă,
telefon de tip smartphone sau chiar televizor Smart.
Gestionarea și coordonarea activităților unui calculator se face prin intermediul sistemului de
operare care joacă și rolul de gazdă pentru aplicațiile care rulează pe acesta [2].

Figura 1 – Poziţia sistemului de operare într-un sistem computaţional
Dintre sistemele de operare cele mai cunoscute amintim: Android, Windows, iOS, Mac OS, RIM, sau
Linux. În figura de mai jos putem vedea ponderea sistemelor de operare pentru aparatele produse în anul
2013 [3]:

Figura 2 – Ponderea sistemelor de operare pentru aparatele produse în anul 2013 (mii de unități)
Un browser Web este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afișeze text, grafică, video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web, dar și să comunice cu furnizorul de informații
și chiar și ei între ei. Cele mai cunoscute aplicații browser sunt Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Apple Safari, Google Chrome și Opera [4].
Un motor de căutare este un apelabil program căutător, care accesează Internetul în mod automat și
frecvent și care stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor web într-o bază de date. În
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momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi o informație, o anumită frază sau
un cuvânt, motorul de căutare se va uita în această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate,
va crea și afișa o listă de rezultate. Cele mai utilizate motoare de căutare sunt: Google, Yahoo, Baidu și Bing [5].
Principalele tipuri de fișiere sunt: text, Word, Excel, PowerPoint, imagini, audio, video, arhive, documente
Google, iar operațiile care pot fi făcute cu acestea sunt creare, modificare, copiere, mutare sau ștergere.
a) personalizarea spațiului de lucru
În continuare vom personaliza spațiul de lucru, în cazul nostru fiind vorba despre sistemul de operare
Windows 8.1.. Ecranul Start este locul unde puteți deschide aplicații și programe pentru desktop, vedea ce fac
prietenii dumneavoastră și ajunge la site-urile web și fișierele preferate [6].

Figura 3 – Ecranul Start în Windows 8.1.
Datele de pe ecranul Start pot afișa actualizări de la prieteni, e-mailuri noi, notificări de aplicații și
următoarea rezervare din calendar dintr-o privire, fără a deschide nicio aplicație. Și pentru că toată lumea
care utilizează calculatorul se poate conecta cu propriul cont Microsoft, fiecare persoană își poate personaliza
datele, culorile și fundalurile.
Ecranul Start poate fi accesat prin intermediul butonului Start
din colțul din stânga jos al ecranului sau apăsând tasta siglă Windows
pe tastatură. Pentru a vedea toate aplicațiile instalate pe calculator se
face clic pe săgeata (modul de vizualizare Aplicații).
Pentru a accesa rapid aplicațiile utilizate frecvent acestea se pot fixa pe ecranul Start și pe bara de activități de pe Desktop. În modul de vizualizare Aplicații se face clic dreapta pe aplicația pe care doriți să o fixați
și se alege Pin to Start pentru a o fixa pe ecranul Start sau Pin to taskbar pentru a o fixa pe bara de activități
de pe Desktop.

Figura 4 – Butoanele pentru fixarea aplicațiilor
Ecranul start poate fi organizat și aranjat, iar dalele pot fi redimensionate și mutate în funcție de preferințe. Pentru a le redimensiona de face clic dreapta pe ele și de la butonul Resize de alege dimensiunea dorită,
iar pentru a le muta se face clic stânga pe ele se mută cu drag-and-drop în locul dorit.
Pentru a schimba rezoluția sau orientarea imaginii de pe Desktop, pentru a afișa imaginea pe un alt
monitor sau pentru a face textul sau pictogramele de pe Desktop mai mari se face clic dreapta pe Desktop și se
alege Screen resolution.

Figura 5 – Fereastra Screen Resolution
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Dacă se dorește schimbarea temei, imaginii de fundal, a sunetelor sau a screen saver-ului se face clic
dreapta pe Desktop și se alege Personalize. Pentru a schimba imaginea de fundal se face clic pe Desktop Background, iar din lista Picture location se selectează locul din care se va alege imaginea, sau se alege ca imagine
de fundal o culoare (Solid Colors).

Figura 6 – Fereastra Personalization
b) Crearea unui cont de utilizator Google, setarea Google ca motor de căutare prestabilit, setarea Google
ca pagină de pornire
Contul Google include o adresă Gmail și un profil Google și vă permite să accesaţi o varietate de
produse Google, cum ar fi Gmail, Google+, Google Sites, YouTube și multe altele. Pentru a crea un cont de
utilizator Google se deschide într-un browser Web pagina principală Google (www.google.com) și se face clic
pe butonul
. În pagina care se deschide se face clic pe Creaţi un cont și se introduc datele în formularul pentru crearea contului [7].

Figura 7 – Formularul pentru crearea contului Google
Este important să introduceți numărul de telefon al telefonului pe care îl aveți asupra dumneavoastră
pentru că pe acel număr de telefon sau pe adresa de e-mail actuală veți primi mesajul de confirmare pentru
crearea contului, iar în cazul în care veți uita parola veți primi un mesaj text pe telefon pentru a putea accesa
, se confirmă contul Google și se
contul. După completarea formularului se face clic pe butonul
poate începe utilizarea contului.
Pentru a seta Google ca motor de căutare prestabilit în Internet Explorer 11, se face clic pe pictograma
roată în colțul din dreapta sus al ferestrei de browser și se alege Manage add-ons. La Search Providers faceți
clic pe Find more search providers, selectați Google și apoi apăsați butonul Add to Internet Explorer. În fereastra apărută se face clic dreapta pe Google și se alege Set as default [8].
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Figura 8 – Setarea Google ca motor de căutare prestabilit în Internet Explorer 11
Pentru a seta Google ca pagina de pornire în Internet Explorer 11, faceți clic pe Tools în meniul din
partea de sus a browserului, alegeți Internet options, dați clic pe fila General, iar în secțiunea Home page introduceți www.google.com în caseta text și apăsați butonul OK.

Figura 9 – Setarea Google ca pagină de pornire în Internet Explorer 11
Pentru a seta Google ca motor de căutare prestabilit în Mozilla Firefox, se face clic pe săgeata în jos
aflată pe bara de căutare mică din partea dreaptă sus a browserului și se selectează Google.

Figura 10 – Setarea Google ca motor de căutare prestabilit în Mozilla Firefox
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Pentru a seta Google ca pagină de pornire în Mozilla Firefox, se deschide pagina www.google.ro, apoi
se trage și se plasează fila peste butonul acasă
.

Figura 11 – Setarea unei pagini de pornire în Mozilla Firefox
Accesând butonul Open menu
– Options – General sunt disponibile și alte setări referitoare la
pagina de pornire.
c) recunoașterea tipurilor de fișiere și realizarea de operații cu acestea
Cele mai utilizate tipuri de fișiere sunt: text, Word, Excel, PowerPoint, imagini, audio, video, arhive, iar
operațiile care pot fi făcute cu acestea sunt creare, modificare, copiere, mutare sau ștergere.
Cel mai simplu mod de a crea un fișier este făcând clic dreapta pe Desktop și alegând tipul de fișier dorit.

Figura 12 – Crearea unui fișier nou
Pentru a selecta un fișier se face un clic stânga pe el. Dacă se dorește selectarea anumitor fișiere dintr-un director se ține apăsată tasta Ctrl și se face clic pe fișierele care se doresc a fi selectate. Pentru a selecta
toate fișierele dintr-un director se acționează combinația de taste Ctrl+A. Copierea sau mutarea fișierelor se poate face fie selectând fișierele și apoi făcând un clic dreapta pe unul dintre ele și alegând Copy (sau Ctrl+C pentru
copiere) sau Cut (sau Ctrl+X pentru tăiere), apoi clic în directorul de destinație și alegând Paste (sau Ctrl+V).
d) funcția Print Screen
Windows permite crearea unei capturi de ecran pentru a putea salva ceea ce vedeți. Pentru realizarea
capturii de ecran se apasă tasta Print Screen (Prnt Scrn) de pe tastatură (unele laptopuri pot utiliza o combinație de taste pentru a crea capturi de ecran, de exemplu Fn+Prnt Scrn). Pentru lipirea capturii în Paint,
se deschide Paint și se acționează combinația de taste Ctrl+V sau se alege opțiunea Paste din meniul Edit.
Similar se procedează și pentru lipirea capturii într-un document Word [9].
e) instalarea și utilizarea aplicației WinRAR
Se dorește crearea unei arhive protejate cu o parolă care să conțină un director cu următoarele tipuri
de fișiere: text, Word, Excel, PowerPoint și bitmap.
Pentru rezolvarea acestei cerințe vom descărca și instala aplicația WinRAR disponibilă la adresa www.rarlab.
com [10]:
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Figura 13 – Instalarea WinRAR
Se creează un director nou cu fișierele de tip: text, Word, Excel, PowerPoint și bitmap:

Figura 14 – Crearea directorului
Se face un clic dreapta pe director și se alege Add to archive… apoi se acționează butonul Set password…
pentru a introduce parola.

Figura 15 – Opțiunile pentru arhivare
f) instalarea limbii române și tastarea cu diacritice
Structura tastaturii, denumită și „limbă de tastatură” sau „limbă de intrare”, controlează ce caractere
apar pe ecranul când apăsați tastele de pe tastatură. Structurile de tastatură vă permit să tastați toate caracterele pentru acea limbă, inclusiv semnele diacritice precum â din limba română sau tilda (ñ) din limba spaniolă
+X pentru a vedea o listă de comenzi și opțiuni și se face clic pe Control Panel. La
[11]. Se apasă tasta
Clock, Language and Region se face clic pe Change input methods apoi pe butonul Add a language. Se alege
limba română – Romanian (Romania):

Figura 16 – Alegerea limbii române ca limbă de intrare
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Practică

8

3.1.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza câte o captură de ecran pentru următoarele cerințe:
• se va înlocui imaginea de fundal cu o culoare;
• se va seta Google ca pagina de pornire în Mozilla Firefox (dacă browserul nu este instalat
se va descărca de la adresa www.mozilla.org/en-US apoi se va instala);
• se va crea o arhivă protejată cu parolă ce va conține trei tipuri de fișiere imagine;
• se va instala tastatura în limba franceză.
Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca pe
platformă.
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Căutări Google. Instrumente de căutare.
Căutări avansate Google
În cadrul acestei secvenţe, se fac referiri concrete la exemple de căutare cu motorul de căutare Google.

Teorie

Noțiuni teoretice
O scurtă istorie a tehnologiilor de căutare on-line și a site-urile web specializate în căutări
este disponibilă la adresa: http://www.searchenginehistory.com [12] iar printre câteva exemple
de referinţă a acestor tehnologii, amintim: Yahoo, WebCrawlwer, Lycos, AltaVista, Google, Bing, etc.
În cadrul acestei secvenţe se va realiza un set de căutări folosind motorul de căutare Google în
ideea construirii unui folder cu fișiere suport pentru un curs personal din anul școlar.

Vor fi urmărite câteva elemente concrete:
A. filtrarea rezultatelor unei căutări după țară, limbă sau dată;
B. lucrul cu semne de punctuație, operatori de căutare și simboluri;
C. găsirea de conținut reutilizabil;
D. setări pentru o căutare sigură (fără conținut pentru adulţi, respectiv Incognito - Chrome);
E. setări pentru căutări după tipuri de fișiere, pe site-uri și/sau pe domenii (.ro, .edu, .org);
F. setări pentru căutare vocală și acțiunile vocale (Chrome);
G. căutare de imagini și videoclipuri pe Google.
A. Primul set de exerciţii de căutare va ţine cont de următoarele restricţii: căutare iniţială după expresia exactă “tic în religie” (1 rezultat – prima figură de mai jos) apoi după toate cuvintele din aceeași expresie
(243.000 rezultate – a doua figură de mai jos). Pentru acest exemplu, am ales să deschidem browser-ul web
Google Chrome, am accesat pagina motorului de căutare Google, la adresa: www.google.ro, după care am
căutat conţinut, tastând expresia exactă “tic în religie” (cu ghilimele inclusiv).

Figura 17 – Căutări după o expresie exactă folosind motorul de căutare Google

Figura 18 – Căutări după mai multe cuvinte folosind motorul de căutare Google
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Acţionând pe butonul Instrumente de căutare, vom obţine bara de opţiuni de configurare aferentă.

Figura 19 – Butonul pentru activarea barei de instrumente de căutare
Ne vom concentra pe primele trei opţiuni (de la stânga la dreapta). Rezultatele căutării se vor diminua
cantitativ.

Figura 20 – Aplicarea de filtre de căutare folosind opţiunile din bara de instrumente specific
Astfel, se poate observa un total de 2220 rezultate ale căutării, după dezactivarea barei cu instrumente
de căutare – al doilea clic pe opţiunea cu același nume.

Figura 21 – Rezultatul aplicării de filtre de căutare cu opţiunile din bara de instrumente specifice
Pentru completarea folder-ului cu resurse pentru suportul de curs se pot lua în calcul resursele disponibile la adresa: http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-gimnazial/religie [13] (primul
rezultat al ultimei configurări de căutare – figura de mai sus), respectiv fișierul .pdf (TIC) pentru discipline
socio-umane disponibil la adresa: http://www.danubius.info/TIC/suport_curs_tic.pdf [14] (al treilea rezultat
al penultimei configurări de căutare, chiar înainte de selectarea opţiunii de afișare a rezultatelor din luna trecuta). Similar se poate încerca pornind de la expresia “ITC in religion”.
B. Al doilea set de exerciţii de căutare este documentat cu ajutorul resurselor de la adresele:
• https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=ro [15];
• https://support.google.com/websearch/answer/2466433 [16].
Se va pleca de la următoarele cerinţe: a) căutare după expresia “exemple de religii” excluzând cuvântul
“referat”; b) căutare de materiale de religie, iniţial doar din resurse ale site-ului www.edu.ro, apoi din orice
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resurse mai puţin orice site wikipedia; c) căutare după variaţii ale unei expresii care să conţină succesiv cuvintele ”Dumnezeu” “biserică” “religie”; d) din considerente de verificare a originalităţii unor teme, încercăm
să găsim site-uri similare cu www.referat.ro; e) căutare de informaţii despre concursurile de religie din anul
curent; f) încercăm apoi pentru ultimii 2 și apoi 3 ani; g) încercăm să găsim apoi informaţii disponibile despre
www.olimpiade.ro; h) vizualizăm cum arată site-ul www.religieortodoxa.ro la ultima accesare de către Google;
i) căutăm surse care conţin informatii despre taxa de botez la biserică cuprinsă în intervalul 100-500 RON și
apoi încercăm pentru 500-1000 RON; j) încercăm să aflăm apoi rezultatul produsului dintre 512 și 1024 folosind doar motorul de căutare Google.
Rezolvări (prin simpla editare în caseta de căutare):
a) “exemple de religii” –referat
b) materiale religie site:www.edu.ro
materiale religie -site:wikipedia
c) ”Dumnezeu * biserică * religie”
d) related:www.referat.ro
e) concurs religie 2014
f) concurs religie 2014 OR 2013
concurs religie 2014 OR 2013 OR 2012
g) info:www.olimpiade.ro
h) cache:www.religieortodoxa.ro
i) taxa botez biserica 100 RON..500 RON
taxa botez biserica 500 RON ..1000 RON
j) 512*1024=
C. Al treilea set de exemple a fost documentat plecând de la sursele disponibile la adresa: https://
support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ro&ref_topic=3180360 [17] și vom ţine cont de următorii
parametri de căutare: a) prezentări cu subiectul Iisus Hristos, în primă fază orice tip de prezentări și b) ulterior doar prezentări cu același subiect dar care pot fi utilizate, distribuite și modificate gratuit chiar și pentru
scopuri comerciale.
Rezolvări:
a) Se începe o căutare obișnuită editând cele 2 cuvinte în fereastra de căutare, după care se acţionează pe
butonul aferent opţiunilor de căutare.

Figura 22 – Accesarea opţiunilor de căutare
Din meniul care apare, se alege opţiunea Căutare avansată. În fereastra de configurare, la rubrica tip
.
de fișier, se alege Microsoft Power Point (.ppt) şi se acţionează butonul

Figura 23 – Filtrarea după fișiere tip prezentare în fereastra de configurare a căutării avansate
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Același rezultat s-ar fi putut obţine doar folosind operatori de căutare și semne de punctuaţie în caseta
de căutare astfel: Iisus Hristos filetype:ppt
b) Pentru a rezolva al doilea exerciţiu din acest set se acţionează în continuare pe opţiunea de căutare avansată.

Figura 24 – Accesarea opţiunii de căutare avansata
Apoi, la secţiunea care privește Drepturile de utilizare, se va alege opţiunea:
și se vizualizează rezultatele obţinute (aici în număr de 3).

după care se acţionează butonul

Figura 25 – Rezultatele filtrării căutării după drepturile de utilizare
D. Pentru punctul al patrulea propunem două exerciţii de căutare care vor porni de la următoarele
cerinţe: conţinut de orice tip, respectiv conţinut sigur la o căutare după cuvinte din expresia “virgin Mary”
(fecioara Maria). Al doilea exerciţiu vizează o căutare după aceleași cuvinte, cu activarea modului Incongnito,
din considerente de securitate (istoricul căutărilor nedezactivat poate fi exploatat de o serie de atacatori informatici).
Căutarea implicită este cea nesigură. Pentru activarea căutării sigure se alege opţiunea cu același nume
din meniul corespunzător (zona din dreapta-sus).
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Figura 26 – Accesarea opţiunii de căutare sigură
Rezultatul va fi imediat vizibil printr-un mesaj explicit urmat de două opţiuni sub formă de link (“Rezultatele explicite au fost filtrate de căutarea sigură.” Aflați mai multe. Anulați) și prin modificarea numărului
de rezultate afișate.

Figura 27 – Rezultatele căutării sigure
Pentru aceiași căutare, însă în modul securizat Incognito al browser-ului Google Chrome, se apasă
combinaţia de taste CTRL+SHIFT+N imediat după deschiderea programului. Ulterior, se accesează motorul
de căutare Google și se execută o căutare după aceleași 2 cuvinte. Diferenţa care apare este sesizabilă la nivelul
istoricului (acţionarea butonului

din dreapta barei de adrese și alegerea opţiunii Istoric/History).

CTRL+SHIFT+N

Figura 28 – Diferenţe între căutarea în modul normal de lucru cu browser-ul Chrome și căutarea Incognito
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E. Al cincilea set de exerciţii va respecta următoarele condiţii: a) căutare de fișiere .pdf cu subiectul predare religie pe domenii .edu, b) căutare de fișiere .rtf cu subiectul religie in gimnaziu pe site-uri din Republica
Moldova, c) căutare de fișiere tip foaie de calcul cu adrese de e-mail ale secretariatelor de licee pe domenii românești, respectiv d) căutare de numere de telefon de școli gimnaziale care figurează în foi de calcul încărcate
pe site-uri care sunt înregistrate pe domenii edu.ro.
Rezolvări:
a) După editarea cuvintelor de căutare (predare religie) și comutarea pe căutare avansată (click
pe butonul cu pictograma
şi alegerea opţiunii Căutare avansată din meniul aferent), la secţiunea tip de fișier se alege formatul Adobe Acrobat PDF (.pdf) iar la secţiunea site sau domeniu
se editează .edu. Aceleași rezultate se obţin dacă în fereastra de căutare a Google se editează
expresia: predare religie site:.edu filetype:pdf
b) Similar se procedează și în cazul acestui exemplu sau se editează direct expresia
religie in gimnaziu site: .md filetype:rtf în caseta de căutare;
c) Se acţionează similar sau se editează direct expresia de căutare:
e-mail secretariat liceu site: .ro filetype:xls
d) Se procedează similar sau se editează direct tel scoala gimnaziala site: .edu.ro filetype:xls
F. Vom ţine cont de următoarele cerinţe: căutare vocala după expresia icoane pictate autentice.
Rezolvare:
Mai întâi vom verifica existenţa unui microfon în Panoul de Control (Control Panel) secţiunea Hardware și Sunet (Hardware and Sound).

Figura 29 – Verificare existenţei unui microfon la nivelul panoului de control din sistemul de operare Windows 7
Ulterior, vom verifica nivelul sonor al microfonului (cel puțin 50% din nivelul maxim), folosind opţiunea Proprietăţi (Properties).

Figura 30 – Verificarea nivelului sonor al microfonului
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În continuare, în browser (Google Chrome) vom acţiona cu clic pe pictograma
de căutare, ca în figura de mai jos.

din dreapta casetei

Figura 31 – Activarea căutării vocale
Imediat după, vom răspunde afirmativ la întrebarea legată de permisiunea folosirii microfonului de
către aplicaţia on-line de la Google.

Figura 32 – Confirmarea utilizării microfonului local de către aplicaţia on-line
Apoi, vom începe să rostim expresia de căutare, timp în care Google va transmite un feed-back constant al interpretării cuvintelor prin afișarea lor progresivă, respectiv printr-o animaţie care folosește o pictogramă cu un microfon.

Figura 33 – Recunoașterea în timp real a cuvintelor în timpul rostirii lor folosind Google Chrome
La finalul rostirii expresiei, Google Chrome va arăta rezultatele căutării vocale ca în figura următoare:

Figura 34 – Rezultatele căutării vocale folosind browser-ul Google Chrome
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G. Ultimul set de exemple are în vedere a) căutări de imagini tip fotografii în alb, negru și nuanţe de
gri, cu extensia .jpg, de rezoluţie mai mare decât VGA (640x480), cu subiectul icoane pe sticla, respectiv b)
căutări de videoclipuri cu tema slujba religioasa cu o durată de peste 20 minute, de calitate înaltă, în limba
română.
Rezolvări:
a) După editarea cuvintelor de căutare, se acţionează butonul Opţiuni asociat pictogramei
stabilesc parametrii de căutare.

și ulterior se

Figura 35 – Diferite filtre la o căutare avansată de imagini
Sau, mai simplu, se poate acţiona butonul Instrumente de căutare, situat imediat sub caseta de căutare,
în partea dreaptă, activându-se astfel bara corespunzătoare, care simplifică accesul la aceste opţiuni.

Figura 36 – Aceleași filtre la o căutare de imagini dar folosind bara de instrumente de căutare
Rezultatele configurării acestei căutări apar după acţionarea butonului
(în cazul
căutării avansate), sau după simpla filtrare prin clic pe o opţiune, pentru orice criteriu (în cazul căutării folosind Instrumente de căutare).
b) Similar vom putea proceda și în acest caz. Pentru situaţia în care vom alege o căutare avansată, stabilirea
parametrilor de căutare se va face ca în figura de mai jos:

Figura 37 – Diferite filtre la o căutare avansata de videoclipuri
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Folosind Instrumentele de căutare, prin activarea barei corespunzătoare, se va putea personaliza
căutarea în mod asemănător.

Figura 38 – Aceleași filtre la o căutare de videoclipuri dar folosind bara de instrumente de căutare
Verificând calitatea primului material video afișat după căutarea anterioară, se constată că cea mai bună
rezoluţie disponibilă pentru videoclip este 480p (640x480 sau 864x480, funcţie de aspect 4/3 sau 16/9), care
nu reprezintă însă una de definiţie înaltă (HDT).

Figura 39 – Verificare proprietăţilor unui videoclip afișat ca rezultat al căutării anterioare
3.2.2. Aplicaţii practice
Pentru acest exercițiu, cursanţii vor încărca pe platformă documente Word care vor conţine capturi
de ecran pentru prima pagină cu rezultate ale fiecărei căutări cu Google, făcute pentru a găsi text, documente,
imagini sau videoclipuri pe teme religioase. Lista de căutări cu Google va răspunde la următoarele probleme
specifice de rezolvat:
• căutare după expresia exactă “Vechiul Testament” excluzând site-uri wikipedia;
• căutare surse care conţin informatii despre taxa de cununie religioasa între 500-1000 RON;
• căutare după variaţii ale unei expresii care să conțină succesiv cuvintele ”Duhul” “Vistierul”
“Bunule”;
• căutare surse despre admiterea la facultatea de teologie din ultimii 3 ani;
• căutare după cuvintele “Tatăl” si “Fiul” care să excludă cuvintele “Sfântul” şi “Duh”;
• aﬁşarea folosind Chrome a rezultatului expresiei: (2 la puterea 10) totul divizat cu 512;
• căutare de ﬁşiere .pdf cu subiectul “credinţa în Dumnezeu” care pot ﬁ utilizate, distribuite şi
Practică
modiﬁcate gratuit chiar şi pentru scopuri comerciale;
• ştergere istoric Chrome, realizarea aceleaşi căutări în modul Incognito şi demonstrarea (captură
de ecran suplimentară) faptului că istoricul nu va reţine nimic;
• căutare de adrese de licee care apar în ﬁşiere .doc încărcate pe site-uri care sunt înregistrate pe
domenii tip .md;
• căutare vocală după toate cuvintele expresiei “credinţa în mai multe divinităţi”, cu aﬁşarea prealabilă (captură de ecran suplimentară) a microfonului recunoscut de sistemul de operare şi demonstrarea (captură de ecran suplimentară) a recunoaşterii progresive a cuvintelor de către Chrome;
• căutare de imagini cu cea mai mică rezoluţie pentru subiectul pictograma biblia on-line;
• căutări de videoclipuri cu tema slujba botez cu o durată de peste 4 minute, de calitate înaltă, în
limba română.
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3.3. Google Traducere. Google Trends.
Calculatorul și convertorul de unităţi.
Dicţionare și enciclopedii online
În cadrul acestui exercițiu vom exemplifica următoarele:
• traducerea textului, a paginilor Web și a documentelor folosind Google Traducere;
• utilizarea Google Trends pentru a explora subiectele de căutare în tendințe;
• utilizarea Google pentru calcule și conversia dintr-o unitate de măsura în alta – unități de măsură
utilizate în Sfânta Scriptură;
• utilizarea unor site-uri specializate ca http://dexonline.ro (dicționar online al limbii române) sau
http://ro.wikipedia.org (enciclopedie online în limba română);
• cum putem face să “dispară” anumite rezultate din căutările Google.
Noțiuni teoretice
Google Traducere este un instrument gratuit de traducere automată ce acceptă traducerea în
și din zeci de limbi [18]. Cu ajutorul acestuia se pot traduce texte, pagini Web sau documente.
Google Traducere și alte programe de traducere automată statistică (de exemplu Bing TranslaTeorie
tor - www.bing.com/translator) funcţionează prin detectarea modelelor în sute de milioane de
documente, care au fost în prealabil traduse de oameni, și făcând presupuneri inteligente bazate pe rezultate.
În general, cu cât documentele disponibile sunt mai uman-traduse într-o anumită limbă, cu atât mai probabil
este că traducerea va fi de bună calitate [19]. Traducerea automată poate fi utilă pentru vorbitorii non-nativi,
pentru a obține esența informațiilor de pe un site web, însă computerul nu este vorbitor nativ, iar textul tradus
automat nu este de obicei 100% precis [20].
Pentru a traduce un text se accesează pagina https://translate.google.com, se selectează limbile (din și
în) pentru traducere (dacă nu se știe exact în ce limbă este textul se apasă butonul Selectați limba, iar Google
o va detecta automat) și se adaugă textul.

Figura 40 – Traducerea unui text cu Google Traducere
Sub traducere apar câteva butoane care au următoarele funcții:
- salvarea cuvântului în vocabular (este necesară conectarea la contul Google);
- selectarea textului tradus;
- se pot aduce contribuții pentru a îmbunătăți calitatea traducerii;
- ascultarea textului tradus;
- citire fonetică;
- evaluarea traducerii.
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Când se realizează traducerea unui cuvânt sau a unei expresii obișnuite apar sub traducere rezultate
din dicționar care indică părțile de vorbire și traduceri alternative posibile. Bara de lângă fiecare cuvânt arată
frecvența cu care este folosită pe Web acea traducere.

Figura 41 – Traducerea cuvântului ”credință” din limba română în limba engleză
Pentru a traduce o pagină Web se introduce adresa acesteia în caseta de introducere a textului și se
apasă butonul Traduceți.
Google Traducere poate fi folosit și pentru a traduce documente în format *.doc/x, *.xls/x, *.ppt/x,
*.txt, *.rtf sau *.pdf. Pentru a traduce un document se face clic pe linkul pentru traducerea documentelor ”traduceţi un document”, se alege documentul care se dorește a fi tradus și se face clic pe butonul Traduceți.
Google Trends (Tendințe) este o unealtă Google disponibilă la adresa http://www.google.ro/trends/ [21] cu
care se poate studia cât de des au fost căutate pe Google anumite subiecte de-a lungul timpului.

Figura 42 – Pagina principală Google Trends
Cu ajutorul Google Trends se pot compara până la cinci subiecte, utilizatorul putând vedea cât de des
au apărut în căutări acele subiecte și în ce regiuni geografice au fost căutate cel mai des.
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Figura 43 – Compararea unor subiecte în Google Trends
Primul grafic ilustrează nivelul de interes de-a lungul unei perioade, valorile reprezentând interesul de
căutare relativ la cel mai înalt punct din grafic.

Figura 44 – Nivelul de interes de-a lungul unei perioade
Următorul grafic prezintă interesul regional pentru fiecare din subiectele comparate. Numerele reprezintă volumul căutărilor în raport cu cel mai înalt punct de pe hartă, care este întotdeauna 100.

Figura 45 – Interes regional
Ultimul grafic prezintă clasamentul căutărilor similare și căutările în creștere.

Figura 46 – Căutări similare
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Utilizând calculatorul și convertorul de unități Google se pot efectua diferite tipuri de calcule [22]:
• operațiuni aritmetice elementare;
• funcții matematice;
• conversia unităților;
• valoarea constantelor fizice;
• conversia în bază.

Figura 47 – Tipuri de calcule ce pot fi realizate cu ajutorul Google [44]
Spre exemplu, pentru a afla câți metri reprezintă cele două mile din versetul ”Iar de te va sili cineva să
mergi o milă, mergi cu el două.” (Matei 5, 41) se tastează în caseta de căutare ”2 mile in m”.

Figura 48 – Conversia unităților de măsură
Unitățile de măsură ce apar în Sfânta Scriptură pot fi găsite la adresa: http://www.crestinortodox.ro/
biblia/Unitati-masura-monede-mentionate-Sfanta-Scriptura [23].
Un alt instrument util este DEX online - dicționar explicativ al limbii române, ce poate fi găsit la adresa
http://dexonline.ro [24]. DEX online este un proiect început în anul 2001 ce constă în transpunerea pe Internet a unor dicționare de prestigiu ale limbii române: DEX-ul, patru dicționare de la Editura Litera (de sinonime, de antonime, ortografic și Noul Dicționar Explicativ) și MDN (Marele dicționar de neologisme, Editura
Saeculum) [25].
Avantajele DEX online față de un dicționar pe hârtie sunt:
• căutarea mai simplă a cuvintelor;
• căutări aproximative;
• trimiterile;
• căutarea mai multor definiții simultan;
• căutarea în mai multe dicționare simultan;

• corectarea erorilor;
• extensibilitatea;
• aplicațiile externe;
• generator de flexiuni.

5

În căutări se pot folosi și expresii regulate, ca de exemplu:
• ? înlocuiește orice caracter, de exemplu ?a va găsi toate cuvintele din două litere în care a doua
literă este a;
• * se potrivește cu orice șir de caractere, de exemplu, a* va găsi toate cuvintele care încep cu a;
• [set] se potrivește cu oricare literă din set, de exemplu, ma[ms]* va găsi cuvintele care încep cu
mam sau mas.
Alte instrumente utile sunt site-urile de tip wiki (enciclopedii colaborative): http://ro.wikipedia.org
(enciclopedie online în limba română) [26] sau http://ro.orthodoxwiki.org (enciclopedie colaborativă ortodoxă) [27] ce fac parte din fenomenul recent numit Web 2.0. Acestea permit utilizatorilor să adauge conținut
și să păstreze propriile lor versiuni succesive, la fel ca pe un forum Internet, dar permite și oricui altcuiva să
modifice conținutul.

Figura 49 – Pagina principală http://ro.orthodoxwiki.org
În cazul în care Google afișează link-uri către știri, decizii judecătorești sau alte documente care conțin
informații inadecvate, irelevante sau care încalcă dreptul la viața privată se poate cere înlăturarea acestora din
rezultatele căutărilor folosind serviciul https://forget.me/ [28].

Figura 50 – Pagina principală a serviciului https://forget.me/

Practică
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3.3.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza câte o captură de ecran pentru următoarele cerințe:
• traducerea unui text cu Google traducere din limba română în limba franceză;
• traducerea unei pagini Web din limba germană în limba română;
• utilizarea Google Trends pentru a compara 5 subiectele la alegere.
Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca
pe platformă.
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3.1. Pregătirea mediului de lucru și a instrumentelor necesare
pentru redactarea materialelor de prezentare și promovare
În cele ce urmează, vom discuta despre configurarea mediului de lucru, tipurile de formatări,
numerotarea paginilor, antete, inserarea de simboluri specifice în Word, după care vom realiza o scurtă
descriere a celorlalte aplicaţii pe care le vom utiliza.
3.1.1. Noțiuni teoretice
Microsoft Word este o componentă a pachetului Microsoft Office. Este un procesor de text
mai generalist, destinat editărilor comune pentru o categorie largă de utilizatori și pentru o
varietate de domenii și chiar avansate în anumite privinţe. Este un produs ușor de utilizat,
având o interfaţă grafică intuitivă.
Teorie
Înainte de redactarea unui document mai lung și/sau complex trebuie să ne acomodăm cu
mediul de lucru, adică în afară de a avea instalate toate aplicaţiile necesare demarării editării și o eventuală
conexiune la Internet, trebuie făcute o serie de configurări care să ne permită un acces cât mai confortabil
la resursele de care dispunem.
Mai întâi, trebuie să vedem dacă așezarea tastelor este conformă cu etichetarea lor, sau dacă sunt
dispuse în poziţiile cu care suntem obișnuiţi. La fel de bine putem lucra cu o tastatură „americană” sau una
„românească”, dacă în timp am dobândit unele abilităţi de tastare mai rapidă pe un anumit tip de tastatură.
Schimbarea/comutarea tastaturilor se realizează cu ajutorul butonului
din bara de activități (task bar)
a sistemului de operare Windows. Căutăm tastatura dorită și o selectăm, iar dacă nu o găsim trebuie s-o
instalăm din Control Panel.
În Word, utilizarea limbii corecte este un aspect deosebit de important. Limba declarată sau stabilită implicit de către Word trebuie să fie în concordanţă cu limba în care se efectuează scrierea. Declararea
pentru un document sau paragraf a unei anumite limbi presupune și anumite verificări lexicale și uneori
sintactice – acestea se fac implicit dacă există dicţionarul limbii respective instalat – dacă utilizatorul sau sistemul nu le-a dezactivat. Setarea unei astfel de limbi se realizează din REVIEW – Language – Set Proofing
Language… Se va alege apoi limba de scriere, precum în Figura 123.

Figura 123 – Declararea limbii de verificare
Verificările automate de care vorbeam presupun uneori și modificări automate ale textului scris, iar
dacă nu există corespondenţă între limba de verificare și cea de scriere, e foarte posibil ca rezultatul să fie
unul nedorit, și anume o combinaţie de cuvinte din mai multe limbi. Limba curentă de verificare se obser. Un dublu-clic pe această
vă în bara de stare a aplicaţiei Word, spre exemplu aici cea română
zonă va produce același efect ca REVIEW – Language – Set Proofing Language… În timpul editării trebuie
urmărit și acest indicator lingvistic, deoarece e foarte posibil ca la trecerea la un paragraf nou sau copierea
unui text dintr-o altă sursă să schimbe limba definită.
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Afișarea riglei și modul de vizualizare ne dau de multe ori indicii asupra aspectului general al paginii, unor dimensiuni, poziţii relative sau absolute în pagină ale unor obiecte, alinieri. Pentru aceasta accesăm fila View – bifăm Ruler, respectiv View – Print Layout, modul de vizualizare cel mai apropiat de versiunea tipărită.
Încadrarea în pagină, sau formatarea la nivel de pagină se realizează din fila PAGE LAYOUT. Există butoane tip listă ascunsă care se adresează unei configurări mai specifice: margine, orientare, dimensiune pagină,
scriere pe coloane tip ziar – după cum se observă în cadrul imaginii din
dreapta – însă pentru a gestiona toate opţiunile de formatare a paginii de lucru, se dă clic pe colţul dreapta-jos al grupului Page Setup, ce va avea ca efect afișarea ferestrei din Figura 124. O importanţă deosebită
trebuie acordată rubricii Apply to, care reglementează porţiunea din document căreia îi sunt aplicate aceste
setări. Dacă e un document nou alegem Whole Document, urmând ca pe parcurs să schimbăm eventual
parametrii pentru anumite capitole (secţiuni) sau pagini. O atenţie aparte trebuie acordată trecerii de la o
secţiune la alta a unui document – de obicei capitol – atunci când se dorește ca începutul noii secţiuni să se
facă întotdeauna la început de pagină, indiferent câte operaţii de modificare vor surveni ulterior, în loc de
Enter-uri repetate vom folosi PAGE LAYOUT – Breaks – Next Page. Această operaţiune are ca efect crearea
unei noi secţiuni.
Observaţie: În cadrul unui document NU putem avea setări la nivel de pagină – margini, dimensiuni
de pagină, orientări, antete, subsoluri, numerotări etc – diferite decât dacă se realizează în secţiuni diferite.
Având dimensiunea paginii și a marginilor pregătite, precum și un mod fidel de vizualizare, vom avea în permanenţă o măsură exactă a ceea ce am realizat până în momentul de faţă. La documente mai mari, doar schimbarea
cu 1 cm a unei margini poate avea repercusiuni asupra numărului de pagini, aranjării documentului.

Figura 124 – Fereastra Page Setup
Paginile documentelor se numerotează, excepţie făcând în general cele de titlu principal sau de
capitol. Se poate stabili poziţia numărului de pagină, stilul numerotării (1, 2, 3…; I, II, III… etc) și chiar
modul de numerotare: iniţial, secvenţial sau arbitrar (a se vedea Figura 125). Optăm, așadar, pentru una din
opţiunile de la INSERT – Page Number, din care Format Page Number … fiind pentru configurări avansate.

Figura 125 – Introducere număr de pagină personalizat
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Introducerea de antete de pagină înlocuiește activităţile repetitive de editare sau multiplicare, care ar trebui
executate pe fiecare început de pagină al documentului sau secţiunii. Ceea ce plasăm în antet, se va reflecta
pe fiecare pagină, în funcţie de nivelul de aplicativitate reglat în Apply to din configurarea paginii de lucru
(a se vedea Figura 124 – Fereastra Page Setup). Un antet poate conţine date de identificare personală/organizaţie, sigle etc. Se folosește de obicei în corespondenţa oficială sau a celor care respectă anumite cutume sau
norme scrise. Pentru introducerea de antete noi, accesăm INSERT – Header – Blank, sau unul predefinit.
În cazul subsolurilor – partea de jos a fiecărei pagini – alegem INSERT – Footer. Odată cu acţionarea unei
astfel de opţiuni, în cadrul paginii se rezervă loc și se plasează cursorul în zona de antet/subsol, făcându-și
apariţia fila contextuală HEADER & FOOTER TOOLS.

Figura 126 – Filă contextuală pentru gestiunea antetelor și subsolurilor
Diversele butoane din cadrul acestei file facilitează navigarea între antet/subsol, respectiv antet/subsol precedent/anterior, configurarea de antete și subsoluri pe pagini pare/impare, tratament diferit aplicat
primei pagini din cadrul secţiunii. Dacă se intenţionează utilizarea de antete/subsoluri diferite pentru capitole, o atenţie sporită se va acorda opţiunii Link to Previous, în sensul să fie dezactivată, altfel antetele/
subsolurile se vor suprascrie, rămânând valabil doar ultimul definit.
Până acum am discutat de macroaspectul documentului, urmează să ne îndreptăm atenţia către cel
micro. Trecem la editarea efectivă a conţinutului documentului. Formatarea la nivel de caracter dă o notă
aparte fiecărei litere, cuvânt, propoziţii sau fraze pe care le scriem. Acest tip de formatare se realizează cel
mai adesea cu butoanele de formatare rapidă din grupul Font al filei HOME. Aspectul pictogramelor atașate
lor este destul de sugestiv. Lista întreagă de opţiuni referitoare la formatarea la nivel de caracter se regăsește
la acţionarea butonului din colţul dreapta-jos al grupului Font.

Figura 127 – Fereastra Font
De aici se alege sau schimbă corpul fontului, stilul de formatare, dimensiunea, culoarea, culoarea și tipul
sublinierii, o serie de efecte adiţionale precum indice, exponent, umbriri și multe altele.
Observaţie: Nu în toate fonturile se regăsesc însă corespondenţe și pentru simbolurile speciale, Word-ul înlocuindu-le cu alte fonturi, ceea ce nu conferă un aspect profesional.
Am amintit adineauri de simbolurile speciale. Ne referim aici la caracterele de bază ale unor limbi,
cărora le adăugăm diacritice, obţinând ă, â, ţ, ș, î, ä, å, ç, è, é, ê, ë etc, sau la utilizarea unor simboluri din alte
alfabete, de exemplu cel grecesc (Θ, Ξ, Π, Σ, Φ etc). Introducerea acestora în text sau definirea unei combi4

naţii de taste pentru acele simboluri utilizate mai des este o operaţiune care ţine tot de pregătirea mediului
de lucru, deci nu se face continuu, ci doar la început, sau când apar noi semne. Se efectuează din cadrul filei
INSERT – Symbol – More Symbols...
Observaţii:
• Atunci când definim combinaţii de taste, acestea trebuie să fie cât mai sugestive, în sensul că
trebuie să aibă o legătură fie cu caracterul de bază (spre exemplu la „ș” folosim tasta „S” în combinaţie), fie cu dispunerea fizică, pe tastatură a caracterului de bază, atunci când pentru o tastă
ar trebui să avem mai multe caractere speciale (de exemplu „ă” și „â” pentru tasta „A”).
• Folosiţi reguli consecvente în utilizarea tastelor auxiliare (Alt, Ctrl) pentru litere mari/mici.
Astfel, întotdeauna pentru majuscule folosiţi Ctrl, iar pentru minuscule Alt, sau invers.
• Încercaţi să nu suprascrieţi combinaţiile uzuale pe care le folosiţi frecvent în activitatea de editare: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+F.
În continuare, vom prezenta pe scurt și aplicațiile Microsoft Publisher, Paint și Windows Movie Maker.
Microsoft Publisher face parte tot din Microsoft Office, însă nu este inclus în pachetele de bază.
În funcţie de necesităţi, se poate achiziţiona și ca produs separat. Spre deosebire de Word, este un produs
mai specializat, destinat realizării de prezentări, reviste în format electronic, cataloage, broșuri și fluturași
publicitari etc. Variantele recente asigură suport pentru tipărire profesională. Microsoft Publisher se poate
descărca gratuit de la adresa http://office.microsoft.com/ro-ro/publisher/redir/XT103927624.aspx ca versiune de testare, pentru o perioadă de o lună. Ca și alternative la Publisher se pot utiliza sugestiile oferite la
adresele http://features.en.softonic.com/4-alternatives-to-microsoft-publisher sau https://www.lucidpress.
com/pages/tour/free-microsoft-publisher-alternative.
Paint este o aplicaţie care se instalează odată cu sistemul de operare Windows. Este orientat către
prelucrări elementare de imagini, departe de a fi un produs care să se adreseze pretenţiilor unui grafician
profesionist. Permite editarea capturilor de ecran, a imaginilor preluate, sau realizări personale, salvarea lor
în câteva formate portabile de fișiere, în vederea comunicării cu aplicaţiile sistemului de operare. Spre exemplu, o imagine editată în Paint poate fi utilizată în cadrul unui document sau al unei prezentări, sau poate
constitui un punct de pornire pentru realizarea de filmuleţe de promovare. Nu necesită instalare separată,
Paint-ul apărând automat la o instalare implicită a sistemului de operare.
Windows Movie Maker este un program de editare video realizat de către Microsoft, și care alături
de alte câteva, face parte din suita de aplicaţii gratuite distribuite sub numele generic de Windows Essentials,
mai precis Windows Essentials 2012. Rezultatul procesului de editare se poate valorifica direct pe cele mai
cunoscute reţele de socializare, email, dispozitive mobile, salvare în cloud-ul Microsoft (OneDrive), încărcare pe YouTube etc. Programul de instalare al acestei aplicaţii se regăsește la adresa http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker. Nu se instalează individual, ci împreună cu întreaga platformă
Windows Essentials 2012. E posibil ca procesul de instalare să dureze chiar zeci de minute.

Practică

Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line:
• Cursanţii trebuie să se documenteze asupra produselor software utilizabile în acest scop
și să le descrie succint (1-2 propoziţii generale, apoi câte un paragraf despre fiecare
aplicaţie). În materialul de faţă se discută doar despre: Microsoft Word, Microsoft Publisher, Paint, Windows Movie Maker, propunerea noastră pentru scopul amintit.
o Recomandare: pentru rezolvarea temei se pot utiliza: cunoștinţele proprii, suportul de curs, bibliografia specifică, căutări pe internet, alte surse.
• Cursanţii trebuie să-și pregătească documentul de lucru la nivelul formatării de pagină,
să demareze numerotarea paginilor și să aplice un antet, să depisteze și testeze fonturi și
formatări întâlnite în scrierile vechi și să definească diacriticele pentru limba română.
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3.2. Redactarea materialelor de
prezentare și promovare
În cele ce urmează vor fi prezentate anumite facilităţi Word și Paint referitoare la redactarea unor
materiale de prezentare și promovare. Acestea sunt: listele, căutarea și înlocuirea, introducere automată
formule de adresare și expresii/formulări stereotipe în Word, respectiv trecerea în revistă a operaţiunilor ce
se pot efectua în Paint.
3.2.1. Noțiuni teoretice
Liste. Atunci când se dorește enumerarea unor elemente, termeni, ordinea unor pași de execuţie a unor procese/activităţi, pentru o evidenţă sistematizată se utilizează așa-numitele liste.
Acestea pot fi neordonate sau cu marcatori, respectiv ordonate sau cu numărare. Ambele pot fi
Teorie
gestionate pe mai multe niveluri și combinate (Exemplu: în primul nivel numerotarea va fi cu
1., 2., 3. etc; nivelul 2 cu A., B., C. etc, iar nivelul 3 cu liniuţe sau buline ). Pentru aplicarea unui anumit stil
de listă se alege din cadrul filei HOME, grupul Paragraph unul din subelementele următoarelor butoane:
1. Comanda Bullets

pentru liste neordonate;

2. Comanda Numbering
3. Comanda Multilevel List

pentru liste ordonate;
pentru liste ierarhizate pe mai multe niveluri.

Elementele unei liste se separă cu Enter. În cadrul listelor ordonate numerotarea se face automat,
indiferent dacă ștergem sau inserăm noi elemente. Ieșirea de pe ultimul element al listei, indiferent de tipul
ei, se realizează cu două acţionări consecutive ale aceleiași taste, Enter.
Căutarea și înlocuirea. Acestea sunt activităţi comune în cadrul editoarelor de texte, oricare ar fi
ele și nu numai. Având un text, o pagină web etc., dorim să vedem dacă anumite lucruri de care suntem interesaţi se regăsesc descrise acolo. Spre exemplu, dacă în lista de obiective turistice ecumenice din Bucovina
figurează o anumită mănăstire (Voroneţ, Moldoviţa, Dragomirna etc). Aceasta este căutarea și se va realiza
din fila HOME – Find – Find (Ctrl + F)/Advanced Find… În prima variantă căutarea se va face în panoul de
navigare din partea stângă, în timp ce la căutarea avansată va afișa o fereastră, fereastra Find and Replace,
ambele variante regăsindu-se în Figura 128.

Figura 128 – Efectuarea căutărilor și înlocuirilor avansate în Word 2013
Căutarea apariţie cu apariţie se efectuează prin intermediul butonului Find Next. Opțional, se pot
specifica parametri suplimentari de realizare a căutării – în tot documentul, doar cuvinte întregi, cuvinte
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care corespund unui șablon definit cu caractere de înlocuire (ex. cuvinte care încep cu literele „drag” și
se termină cu „e” va fi căutat drept „drag*e”) etc. De aceste opţiuni se va ţine cont în special la înlocuire.
Înlocuirea se va iniţia atunci când utilizăm combinaţia Ctrl + H, butonul
din fila HOME, sau
din fereastra de căutare avansată se dă clic pe fila Replace. Se trece în rubrica Replace with cuvântul sau
combinaţia de litere/cuvinte cu care va fi înlocuit rezultatul sau rezultatele – identice sau aproximative (dacă
bifăm Sounds like) – găsite. Apoi, butonul Replace va efectua înlocuiri pas cu pas, în timp ce Replace All
va face toate înlocuirile din document. Spre exemplu, în toate apariţiile din text am folosit în mod eronat
denumirea unei mănăstiri, spre exemplu „Drogomira”, în loc de „Dragomirna”. Putem corecta automat cu
Find and Replace...
Obser vaţie: Nu se recomandă utilizarea înlocuirilor totale pentru combinaţii de caractere uzuale și
care pot fi găsite cu ușurinţă în interiorul cuvintelor.
Formulele de adresare, corectări automate. Atunci când în cadrul corespondenţei scrise sau în
documentele redactate uzual avem formule de adresare/încheiere – gen Preafericitul Părinte Patriarh, Înaltpreasfinția Voastră, Preacucernice Părinte1, Preacuvioase Părinte – termeni mai lungi, formulări stereotipe
care se pot întinde chiar pe fraze întregi, formatate sau nu, tipărirea lor pentru fiecare apariţie nu este chiar
o variantă productivă. Astfel, putem introduce textul ce se repetă, o singură dată, îl selectăm, iar apoi alegem
INSERT – Quick Parts – AutoText – Save Selection to AutoText Gallery (a se vedea Figura 129).

Figura 129 – Definirea unei formule de adresare utilizabilă repetat
Când se vrea reutilizarea ei alegem intrarea potrivită – aici cu numele „Preacucernice” – din lista
INSERT – Quick Parts – AutoText. Astfel de blocuri de text – formatate sau nu – se pot salva într-o galerie
mai amplă cu o serie de categorii predefinite sau personalizate, dacă alegem Save Selection to Quick Part
Gallery în loc de Save Selection to AutoText Gallery, unde AutoText este o categorie predefinită Quick Part.
Dacă nu suntem constrânși să memorăm formatările, iar textul repetitiv nu se întinde pe rânduri
separate cu Enter-uri, se poate profita de corectorul automat de erori al Word-ului. Aceasta este o facilitate
avansată în cadrul editoarelor de text și realizează modificarea automată a textului scris, conform celei mai
apropiate intrări din dicţionarul limbii de verificare. Astfel, se elimină greșelile comune de tastare, uneori
generate de apariţia unor noi norme de ortografiere dictate de către Academia Română. Noi însă vom utiliza
abrevieri sugestive, care atunci când vor fi tastate se vor înlocui automat. Spre exemplu, dacă tastăm „PF;”
să se introducă în text „Preafericitul Părinte Patriarh”, ca în Figura 130:

Figura 130 – Introducere abrevieri „active”
1

http://ro.orthodoxwiki.org/Cler(formule_de_adresare) – Cler (formule de adresare)
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Din fila FILE – Options – Proofing – AutoCorrect Options – fila AutoCorrect, după care tastăm/
copiem expresiile corespondente în rubricile Replace și With Plain text, apoi Add – OK. Întotdeauna în
text când va interveni combinaţia „PF;” se va face înlocuirea cu varianta desfășurată. Se poate folosi și text
formatat, dar textul de înlocuit gata formatat se selectează, iar apoi se va alege Formatted text de la With.
Observaţie: Recomandăm ca abrevierile să fie cât mai sugestive și să nu se întâlnească în mod natural în text.
Acesta este motivul pentru care am adăugat „;”.
Editări elementare de imagini în Paint. După cum aminteam la începutul temei, programul Paint
se folosește pentru prelucrări de imagini destinate utilizatorilor obișnuiţi. Prin intermediul acestuia este
posibilă deschiderea și salvarea de fișiere grafice de tip Bitmap, JPEG, GIF, TIFF, PNG și ICO. o imagine
poate ajunge în Paint pentru a fi editată nu doar prin deschidere, dar și prin operaţiuni de Copy – Paste,
sau PrintScreen – Paste, respectiv prindere și tragere de obiecte grafice în fereastra Paint. Menţionăm în
continuare operaţiunile de bază pe care le putem realiza:
Reprezentare grafică instrument

Denumire
Select

Efect/Utilizare
Instrumente de realizare a diverselor selectări în cadrul imaginii. Pot fi selecţii
dreptunghiulare, libere, totale, transparente,
inversarea elementelor selectate etc.

Crop

Realizează decuparea, adică vor rămâne în
cadrul imaginii doar selecţiile active.
Resize and Redimensionarea elementelor selectare
skew
relativ la dimensiunea curentă, respectiv
acordarea unei înclinaţii pe orizontală și/sau
verticală
Rotate and Rotirea sau răsturnarea obiectelor selectate
flip
Pencil
Selectarea creionului pentru scrierea de
mână în cadrul imaginii
Fill with
color

Text
Eraser
Color
Picker
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După alegerea acestui instrument și efectuarea unui clic pe desen, o zonă continuă
și constantă cromatic începând cu poziţia
curentă va fi umplută automat cu culoarea
prim-planului
Se va introduce text formatat, cu un anumit
corp de font și de dimensiunea dorită
Se efectuează ștergeri în cadrul imaginii,
adică pe unde se trece cu această radieră, se
va colora în culoarea fundalului
Pentru culorile de prim-plan și fundal se
va seta o culoare identică cu cea a zonei în
care efectuăm clic. Deci, practic prelevăm o
mostră de culoare

Reprezentare grafică instrument

Denumire Efect/Utilizare
Magnifier O zonă dreptunghiulară va fi mărită
Brushes

Se alege tipul pensulei de desenare

Shapes

Ni se pune la dispoziţie lista cu forme geometrice ce pot fi plasate în desen

Size

De aici se reglează grosimea „minei creionului”

Color 1

Selectarea prim-planului

Color 2

Selectarea fundalului

Colors

Alegerea unei culori pentru fundal/primplan. Culoarea aleasă va fi culoarea fundalului sau prim-planului, în funcţie de care din
butoanele Color 1/Color 2 este activ
Edit colors Permite alegerea unei nuanţe cromatice dintr-o paletă de culori completă, atunci când
nuanţa dorită nu se regăsește printre culorile
de la Colors. Dacă și această variantă eșuează, se recomandă folosirea instrumentului
Color picker.
Figura 131 – Lista operaţiunilor efectuabile în Paint
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Figura 132 – Imagine editată în Paint
Desenul din Figura 132 reprezintă o mostră privind o parte din procesările de imagine admise de
către aplicaţia Paint, pornind de la o imagine din biblioteca Windows implicită. Rezultatul poate fi salvat pe
disc sub forma unui fișier ce se poate insera în cadrul altor aplicaţii, spre exemplu documente Word (INSERT – Pictures).
Toate operaţiunile amintite se realizează prin intermediul filei HOME. În fila VIEW există câteva
setări cu privire la panoramarea imaginii și afișarea unor elemente auxiliare și de ghidaj, precum: bara de
stare, riglă și caroiaje.

Figura 133 – Fila VIEW și butonul Paint
Butonul-meniu Paint – evidenţiat în Figura 133 – se utilizează în activităţi legate de gestiunea fișierelor (creare, deschidere, salvare), dar și imprimare, preluare directă imagini de la aparate foto/camere
digitale sau de la scanere. Opţiunea Exit realizează părăsirea mediului Paint.

Practică

6

3.2.1. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line:
• Cursanţii vor face o listă de 10 termeni și formule de adresare/încheiere utilizate cel
mai frecvent.
• Se va adapta un material de prezentare pentru un locaș de cult/loc de pelerinaj pentru
un altul, prin modificarea automată a denumirii acestuia.
• Se vor culege de pe internet sau din alte surse 5 imagini. Se vor face prelucrările necesare pentru comasarea în cadrul unei singure imagini a unor elemente din fiecare
imagine, apoi imaginea procesată va fi plasată într-un document.
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3.3. Finalizarea/Distribuţia
materialelor de prezentare și promovare
În cadrul acestui exercițiu, se vor prezenta aspecte care țin de finalizarea și distribuția materialelor
de prezentare și promovare cu conținut religios. În această categorie sunt incluse notele de subsol/final,
utilizate pentru specificarea surselor bibliografice sau introducerea de explicaţii suplimentare, respectiv
şabloanele speciale de documente din Word.
Noțiuni teoretice
Citare sursă bibliografică în subsol. În cadrul textelor întâlnim uneori o serie de cifre romane sau arabe, sau simboluri aparte gen steluţe sau cruciuliţe trecute la exponent, după un
cuvânt, secvenţă de cuvinte, propoziţii sau fraze, iar în dedesubtul paginii apare din nou acest
Teorie
însemn urmat de o serie de explicaţii, note. Acestea sunt notele de subsol și se folosesc în
general pentru a furniza explicaţii suplimentare, conexe subiectului general al materialului, note ale autorului sau provenienţa sursei de inspiraţie. Ele sunt elemente destul de discrete care nu trebuie să împiedice
lecturarea normală a materialului pentru cunoscători, dar care pot să ofere informaţiile necesare celor mai
puţin iniţiaţi. Funcţionează pe principiul trimiterilor, referinţelor din cadrul manualelor, paginilor web,
neexistând obligativitatea folosirii lor de către utilizator/cititor. Un exemplu de utilizare a notelor de subsol
ar fi următorul: într-o carte adresată elevilor (clasele V – VIII) există un personaj care este de religie adventistă. Subiectul cărţii nu este însă unul religios, fiind o carte de drumeţie, aventură. Totuși, autorul, ţinând
cont de publicul-ţintă, elevii, se simte dator să facă o paranteză, de fapt să furnizeze o explicaţie mai pe larg
referitoare la acea religie, termenul putând fi nou pentru 95% din audienţă. „John, tânărul adventist1 de 18
ani, care împreună cu prietenul său Willy și-a pregătit rucsacul și ghetele …”
De cele mai multe ori, în redactarea materialelor de clasă sau publicistice (articole știinţifice, cărţi etc) există o fază de documentare preliminară și posibil și una continuă, derulată în
paralel cu redactarea propriu-zisă. Documentarea ne furnizează idei – convergente sau divergente
cu ale noastre – și teme sau subiecte de discuţie punctuale sau mai generale. Așadar, rezultatul finit
nu va fi în totalitate rodul muncii sau concepţia noastră. De aceea, este obligatorie menţionarea
sursei ideii sau citatului folosit. Ca urmare a acestui fapt, ne conformăm Poruncii a VII/VIII-a, „Să nu furi”,
realizând menţiunea sursei bibliografice, spre exemplu la subsolul paginii. Realizarea notelor de subsol se
face din cadrul filei REFERENCES – grupul Footnotes – Insert Footnote. Cea mai întâlnită referinţă de
acest gen este nota de subsol, cu numerotare secvenţială arabă, însă pot exista și note de final, iar simbolul
care le însoţește poate fi și unul grafic (sau mai multe, valorile repetitive însemnând numărul de ordine al
notei în text). Din grupul Footnotes se gestionează aceste trimiteri, varianta cu toţi parametrii pentru introducerea notelor o avem dacă dăm clic pe colţul dreapta-jos al grupului.

Care ţine de adventism. „Adventism - Secta crestina, intemeiata in anii 1830-1831 de predicatorul baptist american
William Miller, care invata ca sensul vietii si datoria omului pe pamant sunt sa astepte a doua venire a lui Iisus Hristos,
care ar. fi trebuit sa aiba loc in 1843, cand s-ar fi intemeiat imparatia de 1000 de ani. Neimplinindu-se profetia, adeptii
sai s-au divizat in numeroase grupari: Adventistii Evangheliei, Crestinii adventului, Uniunea adventului s. a. Astazi
exista doua ramuri importante: de ziua a saptea si reformisti (sau rowenisti). Prima ramura a fost intemeiata de Ellen
White in 1860 in America, la prima sesiune a Conferintei lor generale. Sunt milenaristi, serbeaza sambata, practica
zeciuiala si resping ierarhia, icoanele, sfintii si toate practicile Bis. crestine. Cultul se desfasoara in casele de rugaciune.
In Romania au patruns in 1890 si s-au consolidat dupa 1906, sub conducerea lui Petre Paulini. A doua ramura, reformisti, intemeiata de Margareta Rowen din Los Angeles, succesoarea „profetesei” E. White, refuza orice munca in zi
de sambata, precum si serviciul militar. In Romania au patruns in 1917-1918, dar au fost interzisi din cauza atitudinii
lor ostile fata de stat.” (sursa http://www.crestinortodox.ro/dictionar-religios/adventism-84812.html)
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Figura 134 – Introducere notă de subsol/final
Un exemplu de text preluat de o pagină web și sursa acestuia menționată în cadrul unei note de subsol, îl reprezintă exemplul de mai jos:
„SFINTELE TAINE
Eleva SZABO VIVIEN-ANDREA din clasa a V-a B de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Satu Mare,
adresează profesorului următoarea
ÎNTREBARE: De ce se spovedesc oamenii?
RĂSPUNS: Pentru că prin SPOVEDANIE sau POCĂINȚĂ (în sensul ortodox al cuvântului) creștinul care se
căiește de păcatele săvârșite și le mărturisește înaintea preotului, primește de la Dumnezeu, prin acesta (adică
prin preot), iertarea păcatelor mărturisite, fiind reașezat în starea harică din care a căzut din pricina păcatelor.
Necesitatea și importanța acestei Taine pentru viața creștină este mai presus de orice îndoială, deoarece Botezul
nemaiputându-se repeta, e necesară o altă Taină prin care să i se ierte creștinului păcatele săvârșite după Botez,
deci să se însănătoșească sufletește de această boală care este păcatul. Necesitatea acestei Taine apare cu atât
mai evidentă, cu cât prin Taina Botezului i se iartă celui botezat numai vina și pedeapsa păcatului strămoșesc,
dar urmările lui rămân: înclinarea spre păcat sau concupiscența. Datorită acestui fapt, creștinul păcătuiește și
după Botez, făcând nu numai păcate ușoare, ci și de moarte, prin care pierde harul dumnezeiesc. De aici necesitatea pentru creștin de a se folosi de această Taină ori de câte ori a săvârșit păcate grele și deci a rupt legătura
cu Dumnezeu, decăzând din starea harică (adică pierde harul Duhului Sfânt), fiindcă numai prin Pocăință
sau Spovedanie el poate restabili această legătură, redobândind harul divin pierdut, ajungând iarăși capabil de
a săvârși fapte bune pentru propria sa mântuire. De aceea Pocăința sau Spovedania este TAINA ÎNSĂNĂTO
ȘIRII SUFLETEȘTI a omului.
Pocăința sau Spovedania este necesară chiar și pentru cei progresați în vârtute, mai întâi pentru că
nimenea nu poate fi sigur dacă n-a săvârșit vreun păcat greu, iar apoi fiindcă ea necesită din partea celui ce se
spovedește părere de rău, căință și dorință de îndreptare, iar prin aceasta se întărește în el dorința și voința de a
nu mai păcătui. De aceea, Sfântul Ciprian zice: -,,Sunt mai mari prin credință și mai buni prin frică păcătoșii
care, nesăvârșind păcate grele, se întorc îndată ce gândesc la ea, o mărturisesc cu inimă înfrântă și zdrobită
înaintea preoților Domnului și caută leacul ranelor lor, deși ușoare neprimejdioase”.
Desigur, importanța Spovedaniei nu constă numai în efectele ei harice: iertarea păcatelor, ci și în faptul
că presupune și pretinde căință și convertire din partea celor ce s-au hotărât să vină în scaunul mărturisirii
(spovedaniei). Cel ce regretă cu adevărat păcatele pe care le-a făcut manifestând încredre în mila și bunătatea
lui Dumnezeu și arată o hotărâre puternică de a se desface de ele, de a nu le mai săvârși, acela a făcut primii
pași pe calea pocăinței adevărate.
Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, orice mărturisire înseamnă o ușurare, căci o greutate
sau suferință pe care o împărtășești altuia, prin însuși acest fapt se micșorează. Dar oricât de binefăcătoare ar
fi efectele psihologice ale mărturisirii asupra sufletului omenesc, nu trebuie să uităm că numai dezlegarea preotului dă mărturisirii caracterul de Sfântă Taină; de aceea, cel ce a făcut o mărturisire sinceră în fața preotului,
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s-a căit de păcatele sale și a făgăduit că nu le va mai repeta, după ce a primit dezlegarea de la duhovnic, se
simte ușurat în suflet de povara acestora, eliberat acum de robia lor și capabil să pornească de acum pe o altă
cale, pe calea virtuții. Astfel, prin Taina Spovedaniei se manifestă cu adevărat pedagogia dumnezeiască pentru
întoarcerea fiului rătăcit și primirea acestuia cu bucurie de către Părintele ceresc (LUCA 15,14).”2
Notele de final sunt diferite de cele de subsol prin poziţia lor în cadrul documentului. Dacă ultimele
se vor afla la subsolul paginii curente – sau și al următoarelor, dacă textul este mai lung – primele se vor
plasa la sfârșit de document sau capitol (secţiune). Există posibilitatea de a face conversie în ambele sensuri
între cele două tipuri de note. Atât trimiterea, cât și destinaţia (locul cu explicaţiile) sunt „active”, căci cu un
clic dublu de mouse se realizează saltul dinspre sursă spre destinaţie și vice versa.
Totuși, utilizarea notelor de subsol pentru referirea tuturor surselor bibliografice este o modalitate
modestă de ţinerea evidenţei acestor titluri. Există o serie de programe, sau module (și Word-ul începând cu
varianta 2007 are un astfel de modul inclus, ce va fi studiat în cadrul activităţilor faţă în faţă) care se ocupă
cu gestiunea bibliografiei. Notele de subsol se folosesc mai mult pentru citarea paginilor web. Există însă și
stiluri de citare – precum Chicago – specifice unor domenii, bazate pe note de subsol.
Şabloane de documente Word. Atunci când se realizează un document Word – FILE – New – se
poate opta pentru unul gol, necompletat și fără indicii privind editarea, sau se poate alege modificarea unui
șablon precompletat din miile de șabloane disponibile local sau online. Există o serie de categorii predefinite care dictează oarecum formatul de pagină și propun o combinaţie de elemente grafice și text, care pot fi
ulterior înlocuite sau modificate. Utilizatorul poate efectua căutări tematice sau în ceea ce privește tipul de
document: revistă digitală, poster, fluturaș, catalog, invitaţie etc. Word-ul propune la rândul său o serie de
sugestii de căutare implicită:
.

Figura 135 – Șabloane în funcţie de cuvinte cheie
În Figura 135 s-a realizat o căutare după fluturași de promovare. Pentru a avea o imagine mai clară
asupra șabloanelor, se pot selecta unul câte unul spre vizualizare, sau după selectarea unuia se va naviga
secvenţial (a se vedea Figura 136). Anumite șabloane pun la dispoziţie și o gamă de imagini alternative sau
existente pe diferite pagini ale șablonului, acest lucru observându-se în partea inferioară a șablonului vizualizat, existând posibilitatea de navigare și în cadrul acestor imagini
.

Figura 136 – Previzualizarea șabloanelor
Text preluat integral de la adresa http://www.calauzaortodoxa.ro/credinta/dialog-profesor-elev-la-disciplina-religie-ortodoxa-p-67/
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Dacă se consideră că șablonul curent este potrivit scopului urmărit, vom efectua clic pe butonul Create, care
va avea ca efect transpunerea șablonului în cadrul unui document Word, de regulă în urma unei operaţiuni
de descărcare via Internet.

Figura 137 – Creare document conform șablonului selectat
Se va trece apoi la personalizarea șablonului în funcţie de specificul evenimentului ce se dorește a se
promova.

Practică

3.3.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line legată de adăugarea unor elemente de finisare pentru documente și crearea de broșuri:
• Cursanţii vor adăuga 5 surse bibliografice în subsolul unui document redactat de ei,
ca urmare a conspectării unor materiale de informare;
• Se va realiza și salva o broșură pentru prezentarea unui eveniment religios/sau loc de
pelerinaj, pe baza unui șablon Word.
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Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie”
Contract POSDRU/157/1.3/S/134267

TEMA 3
3. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
înainte de întâlnirea 1
3.1. Instrumente TIC
de realizare a prezentărilor multimedia

Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.
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3.1. Instrumente TIC
de realizare a prezentărilor multimedia
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principalele caracteristici ale unei prezentări Microsoft PowerPoint, tipurile de diapozitive precum și utilizarea diferitelor obiecte în cadrul acestora.
3.1.1. Noțiuni teoretice
Începând cu cele mai vechi timpuri, oamenii au fost nevoiți să comunice anumite informații unor
grupuri de persoane sau să țină discursuri. Nu degeaba, în Grecia antică metodele de retorică au
fost considerate ca fiind o știință separată.
Teorie
De multe ori, trebuie să ne prezentăm activitatea desfășurată în fața conducerii unității sau a șefului ierarhic. Acest lucru poate fi realizat utilizând discuții directe, sub forma unui raport sau sub forma unei
prezentări profesionale multimedia, pentru un grup mai mic sau mai mare de auditori.
În ultimii zece-cinsprezece ani s-au răspândit rapid prezentările realizate cu calculatorul. Dintre avantajele prezentărilor realizate cu ajutorul calculatorului, putem aminti:
• multiple posibilități de prezentare;
• timp scurt de realizare a prezentării (față de alte tipuri de prezentare);
• realizarea unor prezentări interesante, atractive pentru auditoriu;
• sublinierea celor mai importante informații din prezentare;
• caracterul de rezumat al unei prezentări;
• mijloc de comunicare eficient.
Folosirea unei prezentări poate fi foarte utilă în cazul în care dorim să prezentăm o lecție de Religie pentru elevi, să prezentăm un plan al disciplinei, rezultatele elevilor din anul școlar curent, un plan de dezvoltare
zonal sau chiar o istorie scurtă a unei biserici, monument etc.
Majoritatea prezentărilor realizate cu calculatorul sunt utilizate pentru sprijin în cadrul unui discurs,
prelegeri etc., dar există și prezentări care funcționează automat și nu necesită intervenție umană (de exemplu
o prezentare care conține poze despre un oraș și se rulează automat).
În cadrul acestui exercițiu ne vom ocupa de realizarea unor prezentări personale, deoarece acestea sunt
mai des întâlnite și sunt mai răspândite.
Înainte să începem discutarea realizării unei prezentări multimedia, să vedem care sunt principalele
recomandări pe care trebuie să le avem în vedere dacă dorim să realizăm o prezentare profesională:
• stilul utilizat în prezentare să fie în concordanță cu tema aleasă;
• fonturile să fie destul de mari, pentru a fi vizibile la videoproiecție;
• să nu introducem mai mult de 5–6 idei pe un diapozitiv;
• să folosim des caracterele îngroșate, astfel cuvintele cheie vor fi evidențiate;
• să încercă să prezentăm ideile într-o formă succintă (dacă există deja un document din care
realiză prezentarea să nu copiem toată fraza);
• prezentarea să fie structurată pe părți mai mari dacă este cazul;
• prezentare să fie construită logic și într-o formă ierarhică, astfel încât ascultătorul să știe de
fiecare dată în timpul prezentării unde ne aflăm în cadrul temei;
• să folosim animații și efecte audio-video speciale, care ajută auditorii să rețină mai ușor ideile
prezentate (de exemplu ideile prezentate pe o pagină să apară una câte una) ;
• să nu folosim efecte de sunete care nu sunt în concordanță cu tema aleasă.
Realizare unei prezentări multimedia are două momente importante:
• proiectarea prezentării și
• reprezentaţia (rularea prezentării realizate, showul).
O prezentare este alcătuită dintro succesiune de „pagini” (numite diapozitive), care se derulează pe ecranul calculatorului. Dacă dorim să alegem o modalitate eficientă pentru realizarea unei prezentări multimedia,
este necesară utilizarea unei aplicații informatice specializate. O astfel de aplicaţie specializată este Microsoft
PowerPoint din pachetul Microsoft Office. Aceasta se bucură în prezent de o largă răspândire în rândul utiliza2

torilor atât începători, cât și cei avansați. Fiind o aplicație specializată, Microsoft PowerPoint dispune de o serie
de facilităţi care ușurează realizarea unei prezentări multimedia. Prezentarea realizată poate avea diverse forme
de finalizare:
• prin videoproiecţie – prin proiectarea prezentării obţinute cu ajutorul unui videoproiector;
• prin retroproiecţie – prin tipărirea prezentării obţinute pe folii transparente sau diapozitive;
• direct pe ecranul monitorului;
• prezentare pe Internet;
• sub forma unui proiect – prin tipărirea pe suport de hârtie a prezentării și altele;
O prezentare Microsoft PowerPoint este o colecție de diapozitive, numite în engleză slide, prezentate
într-o anumită ordine și pot fi prevăzute cu efecte de animație și tranziție. O prezentare multimedia poate avea
oricâte diapozitive, de diferite grade de complexitate.
Pentru a putea fi utilizată, aplicația Microsoft PowerPoint trebuie să fie instalată pe calculator din pachetul Microsoft Office. Dacă acest pachet este instalat, pentru a lansa aplicația se procedează conform următoarei figuri, adică se alege din meniul Start al sistemului de operare Windows, apoi Microsoft PowerPoint.

Figura 244 – Lansarea aplicației Microsoft PowerPoint 2013
Modul de organizare al acestui mediu este specific tuturor componentelor pachetului Office. După selectare și lansare în execuție, apare fereastra din aplicația Microsoft PowerPoint 2013.

Figura 245 – Fereastra de pornire a aplicației Microsoft PowerPoint 2013
Putem alege dintre prezentare goală, numit Blank Presentation, sau dintre anumite teme predefinite
existente în aplicație. Dacă selectăm opțiunea Blank Presentation, apare o prezentare goală, adică o prezentare
care nu are până în momentul de față nici un conținut.
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Figura 246 – O prezentare goală în Microsoft PowerPoint
Majoritatea prezentărilor încep cu un diapozitiv introductiv, care conţine un titlu, numele exponentului, detalii informative despre subiectul ce urmează a fi expus, după care urmează restul diapozitivelor, care se
concentrează asupra temei de prezentare.
Un diapozitiv complet încărcat poate avea cel mult cinci părţi:
• Titlul – care se aﬂă, de obicei, în partea de sus a diapozitivului. Majoritatea prezentărilor încep cu un

diapozitiv ce cuprinde titlul prezentării (lucrării prezentate), numele vorbitorului şi alte elemente introductive;
• Corpul diapozitivului – care reprezintă partea principală a diapozitivului. Frecvent textul dintr-un diapozitiv apare ca o serie de expresii marcate sau numerotate. De asemenea, într-un diapozitiv pot să apară
o mulţime de obiecte: tabele, ecuaţii, desene, graﬁce, imaginii etc., care sunt plasate tot în casete de text;
• Data şi ora – care, dacă sunt aﬁşate în diapozitiv, apar în general în colţul din stânga jos;
• Subsolul – care apare, de regulă, în mijlocul părţii de jos a diapozitivului;
• Număr – este numărul diapozitivului și care ar putea ﬁ plasat în colţul din dreapta jos.

Figura de mai jos ilustrează un diapozitiv „complet”.

Figura 247 – Un diapozitiv „complet” în Microsoft PowerPoint
Prezența elementelor de mai sus depinde de opțiunea utilizatorului și de tipul de diapozitiv ales. Pentru
a seta tipul diapozitivului alegem de pe panglica Home, opțiune New Slide. După alegerea opțiunii, putem alege
dintre nouă tipuri de diapozitive.

Figura 248 – Tipuri de diapozitive în Microsoft PowerPoint
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După alegerea tipului de diapozitiv dorit, utilizatorul le poate adapta conform dorințelor sale. Tipurile
de diapozitive disponibile în Microsoft PowerPoint sunt următoarele:
• TitleSlide – diapozitiv pentru editarea titlurilor și subtitlurilor;
• Title and Content – diapozitiv pentru editarea unui titlu și a unui conținut;
• Section Header – diapozitiv pentru editarea unui titlu și a unui antet;
• Two Content – diapozitiv pentru editarea unui titlu și a două conținuturi;
• Comparison – diapozitiv pentru editarea unui titlu și a prezentării prin comparare a două conținuturi;
• Title Only – diapozitiv pentru editarea unui titlu;
• Blank – diapozitiv gol pentru editarea propriilor obiecte;
• Content with Caption – diapozitiv cu conținut și text;
• Picture with Caption – diapozitiv cu imagine și conținut aferent.
Aplicația Microsoft PowerPoint permite utilizarea mai multor tipuri de vizualizări ale unei prezentări.
Ideea centrală este aceea că diapozitivele prezentării se creează secvenţial. Fiecare diapozitiv poate să conţină
diferite obiecte. Ordinea diapozitivelor, element de bază al reprezentaţiei, se poate modifica oricând în timpul
proiectării sau poate fi fixată dinamic în timpul rulării prin introducerea unor controale. Pentru a vizualiza
prezentarea curentă în diferite feluri se alege panglica View, conform figurii de mai jos.

Figura 249 – Diferite moduri de vizualizare în Microsoft PowerPoint
Tipurile de vizualizare dintre care putem alege sunt următoarele:
• Normal – vizualizează diapozitivele unul câte unul și este folosit în timpul creării unei prezentări;
• Outline View – vizualizează atât textul, cât și diapozitivul aferent acestuia în miniatură;
• Slide Sorter – vizualizează în miniatură diapozitivele din prezentare, cu scopul de a putea fi
reorganizate sau reordonate;
• Notes Page – vizualizează diapozitivele cu o zonă care permite adăugarea de notițe necesare
vorbitorului sau auditoriului;
• Reading View – vizualizează prezentarea unui utilizator cu scopul de a rula prezentarea pe propriul calculator. Acesta poate naviga între diapozitive.
Asupra diapozitivelor, pe lângă creare, putem realiza a serie de operații. Cele mai uzuale sunt:
• editarea conținutului;
• stabilirea poziției în cadrul prezentării;
• ștergerea definitivă (se selectează și se alege din meniul contextual opțiunea Delete Slide, acest
meniu apare, dacă executăm clic dreapta pe diapozitivul selectat) și
• duplicarea diapozitivului (se selectează și se alege din meniul contextual opțiunea Duplicate
Slide).

Figura 250 – Meniul contextual în cazul unui diapozitiv selectat
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Pentru a putea avea o prezentare cu un aspect unitar se poate apela la o temă deja existentă, sau se poate
defini un șablon pentru întreaga prezentare, numit master. Masterul pus la dispoziție de către Microsoft PowerPoint conține o schemă de culori și formatul general al diapozitivelor din prezentare. Pe elementele master se
pot poziţiona și elemente grafice, care vor fi prezente pe toate diapozitivele din prezentare, iar orice modificare
a masterului se va reflecta în celelalte diapozitive. Editarea masterului se poate realiza cu opțiunea Slide Master
din panglica View.

Figura 251 – Diapozitivul master în Microsoft PowerPoint
Elementele formatate prin diapozitivul master sunt texte, tipul de numerotare pentru liste, fundalul,
umbririle, etc. Diapozitivul master conţine rezervări pentru text, anteturi și subsoluri de diapozitive: data, ora,
numărul diapozitivului. Modificările de format ale textelor din rezervările dedicate se vor reflecta pe toate celelalte diapozitive.
Diapozitivul master îl utilizăm pentru formatări globale cum ar fi: adăugarea unei imagini (de exemplu,
logo-ul școlii), modificarea fundalului, redimensionarea rezervărilor, modificarea fonturilor, etc. Se pot adăuga
și casete noi de text, acestea vor apărea pe fiecare slide, dar nu vor fi gestionate precum o rezervare de text.
de pe panglica Slide master.
Pentru a părăsi zona de master se apasă clic pe
După crearea unei prezentări, aceasta trebuie salvată. După cum am putut vedea și în figurile de mai sus, deoarece nu am salvat încă prezentarea, acesta are un nume implicit atașat, cel de Presentation1, fiind în prima
sesiune de lucru. Pentru a salva prezentarea alegem opțiunea Save As din meniul File. Fișierul salvat va avea
implicit extensia .pptx. Dacă dorim ca prezentarea să se deruleze fără a mai intra inițial în Microsoft PowerPoint, alegem din lista derulantă tipul de fișier PowerPoint Show. Astfel fișierul va avea extensia .ppsx.

Figura 252 – Salvarea unui fișier în format ppsx Microsoft PowerPoint
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Spre deosebire de un document static, prezentarea multimedia realizată în Microsoft PowerPoint poate
fi rulată în orice moment. Pentru a oferi publicului toate caracteristicile unei prezentări multimedia, aceasta
trebuie rulată.
Rularea unei prezentări reprezintă acțiunea prin care prezentarea creată în Microsoft PowerPoint este
arătată publicului, prin care se trece automat sau la comanda prezentatorului la un alt diapozitiv, afișând totodată toate efectele de tranziție și animație cuprinse în prezentare.
de pe panglica Slide
Lansarea (rularea) unei prezentări se poate realizat prin selectarea opțiunii
Show. Dacă dorim să rulăm prezentarea de la diapozitivul curent, alegem opțiunea From Current Slide tot de
pe panglica Slide Show.
Derularea unei prezentării poate fi controlată prin intermediul mouse-ului, tastaturii, pointer-ului sau
poate fi lăsată pe modul derulare automată, care va folosi un set de timpi de expunere stabiliţi de utilizator pentru afișarea fiecărui diapozitiv.
Controlul derulării prezentării o putem realiza și prin stabilirea timpilor de afișare al fiecărui diapozitiv
și al efectelor de animaţie asociate elementelor de pe fiecărui diapozitiv. Pentru acest lucru, trebuie să alegem
de pe panglica Slide Show. Aceasta pornește derularea prezentării, utilizatorul având control asupra
derulării prin mouse (un clic permite avansarea derulării cu un diapozitiv) și prin comenzi de la tastatură.
Utilizatorul execută un clic, sau o apăsare a tastei Spaţiu sau Enter, după ce a trecut intervalul de timp dorit
pentru afișarea diapozitivului curent. Timpii de afișare sunt înregistraţi automat pentru fiecare diapozitiv, la
sfârșitul operaţiei de înregistrare a timpilor, Microsoft PowerPoint va afișa un mesaj prin care cere să se confirme aplicarea acestor timpi înregistraţi pentru viitoarele derulări ale prezentării, precum și un alt mesaj prin
care utilizatorul este întrebat dacă dorește ca timpii înregistraţi să fie afișaţi pentru fiecare diapozitiv, în modul
de vizualizare Slide Sorter.
Aplicație practică
În această parte o să realizăm o prezentare concretă, urmând pașii cei mai importanți, începând cu
alegerea temei, până a realizarea prezentării propriu zise.
Tema pe care am ales-o este prezentarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun. De ce tocmai această
Practică temă? Deoarece această sărbătoare este cunoscută de toate lumea, pe de altă parte tradițiile și obiceiurile care preced sau urmează după Crăciun sunt numeroase și interesante.
După ce am ales tematica este important să ne documentăm foarte bine și să realizăm prezentarea cu multă
conștiință. Pentru a ne documenta foarte bine în temă, putem utiliza surse de pe Internet, surse din biblioteca
personală, școlară etc. Desigur, alegerea unei teme de prezentare nu presupune neapărat cunoașterea foarte
profundă a temei, dar dacă tema este deja bine aprofundată, acesta va crește cu siguranță nivelul prezentării.
Pentru pregătirea temei este foarte important să pregătim:
1. Bibliografia de parcurs pentru realizarea prezentării și
2. Schița prezentării.
În cazul în cazul în care utilizăm ca și sursă Internetul, putem porni de la motorul de căutare Google,
unde introducem cuvintele cheie, spre exemplu: „tradiții și obiceiuri de Crăciun”, „tradiții de Crăciun” sau „obiceiuri de Crăciun”.
Motorul de căutare va indexa mai multe pagini. Dacă introducem „tradiții și obiceiuri de Crăciun” putem obține un rezultat asemănător celui din figura de mai jos.

Figura 253 – Rezultatul căutării în Google pentru „tradiții și obiceiuri de Crăciun”
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Dacă alegem primul rezultat al căutării din acest exemplu, o să fim redirecționați spre pagina web
http://ro.wikipedia.org/wiki/Crăciun_în_România. După ce am identificat mai multe surse bibliografice (în
cazul nostru ne rezumăm la această pagină), o să realizăm pas cu pas schița prezentării, adică ceea ce dorim sa
prezentăm auditoriului. Astfel, putem să ne axăm pe anumite curiozități cum ar fi:
• Ce fel de sărbătoare este Crăciunul?
• Pe ce dată se sărbătorește Crăciunul în România?
• Obiceiul colindatului.
• Împodobirea bradului.
• etc.
Tema trebuie să se lege de auditoriu. În cazul nostru, pe lângă prezentare putem pregăti și filmulețe
video sau materiale audio (colinde), pentru a capta mai mult atenția ascultătorilor.
Primul pas în realizarea prezentării pe tema aleasă, este alegere unei teme sau a unui șablon. În Microsoft
PowerPoint există teme predefinite, o putem defini noi cu ajutorul masterului sau o putem descărca de pe Internet (unele teme în mod gratuit).
Pentru tema de față trebuie să avem în vedere două criterii importante: în primul rând faptul că prezentarea va fi proiectată cu videoproiectorul auditoriului, deci este indicat să folosim o temă de culoare deschisă și
să folosim caractere potrivite pentru a sublinia importanța temei.
După lansarea aplicației Microsoft PowerPoint, o să alegem o temă existentă, care are o culoare mai deschisă. Tema aleasă este Droplet în cazul de față (se poate alege orice altă temă). După alegere temei o să setăm
prima pagină din prezentare, care va conține titlul și autorul prezentării.

Figura 254 – Alegerea temei și setarea primului diapozitiv
Opțional, poate fi trecut pe primul diapozitiv și anul sau chiar data completă. Dacă prezentarea este
folosit la o conferință, se trec și datele exacte ale conferinței respective.
Pentru a realiza prezentarea, o să setăm efectele de animație rând pe rând pentru fiecare idee din prezentare. Pe pagina de pornire este important să setăm ca sa apară rândurile după un anumit timp fără să fim
nevoiți să intervenim de la tastatură sau cu mouse-ul.
Selectăm panglica Animation, după care selectăm cu mouse-ul numele. Alegem opțiunea
liza animația setată să executăm clic pe opțiunea
cu opțiunile
8

. Pentru a vizua-

. Setarea apariției textului după un anumit timp o realiză

de pe panglica Animation.

Este indicat să efectuăm câteva setări și pe diapozitivul master. Setările efectuate pe master vor fi valabile pentru fiecare diapozitiv. Pentru a vizualiza diapozitivul master alegem opțiunea Slide Master de pe panglica
View. Să setăm efectul de tranziție pe Cover. Pentru a realiza această setare alegem panglica Transitions și
executăm clic pe Cover.

Figura 255 – Setarea efectelor de tranziție pe diapozitivul master

După aceea alegem din Slide Master opțiunea
. Astfel, efectul de tranziție va fi valabil pentru
fiecare diapozitiv nou inserat în prezentare.
Poate fi folositor și realizarea unui diapozitiv, care va conține pe scurt cuprinsul prezentării. Cu acest
diapozitiv putem atrage atenția publicului asupra conținutului care va urma în prezentare. Pe acest diapozitiv
pot fi inserate imagini sau filmulețe sugestive pentru tema respectivă.
Pentru a insera un nou diapozitiv în prezentarea pe care o realizăm, alegem opțiunea New Slide de pe
panglica Home. Tipul de diapozitiv va fi cel de Title and Content. Inserarea textului și a conținutului se realizează în mod obișnuit.

Figura 256 – Conținutul diapozitivului de cuprins al prezentării
Titlul de pe diapozitiv se selectează cu mouse-ul și se îngroașă cu opțiunea
de pe panglica Home. Pentru a mări fontul din conținutul listei de pe slide (diapozitiv), se va selecta acesta și
se aplică fontul cu mărime de 32 pt1. În continuare, o să detaliem fiecare punct prezentat pe diapozitivul de
cuprins. O să inserăm următorul diapozitiv tot de tip Title and Content. Conținutul acestuia va fi cel prezentat
în figura de mai jos.
1

În timp evoluţia tipografiei a cunoscut multe unităţi de măsură: unele dintre acestea sunt încă folosite, în timp ce altele au dispărut.
Faptul că în diverse ţări se folosesc aceleaşi unităţi de măsură, dar cu valori diferite, sporeşte confuzia. Punctul (point), prescurtare
„pt”, este o unitate de măsură ce se referă la înălţimea unui caracter tipărit. Cele mai uzuale valori pentru punct sunt:
• punctul ATA (punctul anglo-saxon), utilizat în Marea Britanie și S.U.A.;
• punctul Didot, folosit în Europa; poartă numele tipografului francez François Ambroise Didot (1730–1804) care a definit
sistemul de măsură tipografic bazat pe punct.

(Sursă: http://blog.it-asistenta.ro/tag/microsoft/page/18/)
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Figura 257 – Conținutul diapozitivului 3
Putem seta efecte de animație pentru fiecare idee de pe diapozitiv prin selectarea cu mouse-ul și alegând apoi opțiunea Shape din Animation.

Figura 258 – Setare opțiunii Shape din Animation
Putem vedea că la fiecare idee apare numărul 1, care semnifică faptul că această animație va fi executată
concomitent la fiecare element din listă. Următoarele două diapozitive le realizăm cu următorul conținut:

Figura 259 – Următoarele diapozitive din prezentare
Ultimul diapozitiv pe care îl introducem în prezentare va conține următorul text: “Vă mulțumim pentru
atenție!” și va fi de tip Title Only. Pentru a efectua inserarea apelăm opțiunea New Slide din panglica Home.
După ce a fost selectat tipul de slide Title Only, o să completăm spațiul pus la dispoziție (căsuța de text) cu textul
menționat. Rezultatul va fi cel din figura următoare.
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Figura 260 – Ultimul diapozitiv din prezentare
Înainte de a rula prezentarea în fața publicului, este bine să o vizualizăm, să putem verifica dacă tranzițiile și efectele de animație apar conform preferințelor. Pentru ca prezentarea în fața publicului să aibă succesul
dorit, înainte de susținerea finală este bine să repetăm de mai multe ori prezentarea realizată.
Prezentarea se poate porni, prin una din următoarele variante:
• prin apelarea opțiunii From Biginning din panglica Slide Show – dacă dorim să prezentăm tot ﬁşierul;
• prin apelarea opțiunii From curent slide din panglica Slide Show – dacă dorim ca prezentarea ﬁşierului
să înceapă cu diapozitivul curent.

Dar, prezentarea o putem lansa și cu ajutorul tastaturii, apăsând tasta F5 – caz în care se rulează tot
fișierul – sau combinaţia de taste Shift+F5 – caz în care se rulează fișierul începând cu diapozitivul curent.
Menționăm faptul că rularea unei prezentării poate fi controlată prin intermediul mouse-ului, tastaturii, a unui pointer sau poate fi lăsată pe modul derulare automată, care va folosi un set de timpi de expunere
stabiliţi de utilizator pentru afișarea fiecărui diapozitiv.
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3. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
înainte de întâlnirea 1
3.2. Prelucrarea imaginilor descărcate de pe
Internet și utilizarea acestora în Prezi

Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.
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3.2. Prelucrarea imaginilor descărcate de pe Internet
și utilizarea acestora în Prezi
În această secvență ne propunem să descărcăm imagini de pe Internet, pe care le prelucrăm în utilitarul
Microsoft Paint și apoi le folosim la realizarea unei prezentări cu aplicația Prezi.
3.2.1. Noțiuni teoretice
De nenumărate ori, suntem nevoiți să descărcăm anumite poze sau imagini de pe Internet, pentru ca ulterior acestea să fie folosite în realizarea unor prezentări, a unor fișe de lucru sau chiar
în cadrul unor pagini web. O întrebare firească este dacă putem sau nu utiliza imaginile existente
Teorie
pe Internet. Dat fiind faptul că Internet-ul este un spațiu public, putem folosi imaginile existente,
dar este important să specificăm sursa de unde au fost descărcate acestea.
Microsoft Paint este o aplicație din Windows care se poate utiliza pentru a crea desene într-o zonă de desenat
goală pusă la dispoziție de aplicație sau în imagini existente [9]. Multe dintre instrumentele pe care le utilizăm
în Microsoft Paint se află pe panglică, situată în partea de sus a ferestrei. Aplicația poate fi accesată din meniul
Start, opțiune All programs și grupul Accessories. După lansarea aplicației apare fereastra de mai jos, care
conține o zonă de desenat goală.

Figura 261 – Fereastra principală Microsoft Paint
Avem posibilitatea să utilizăm mai multe instrumente diferite pentru a desena în Microsoft Paint. Instrumentul pe care îl utilizăm și opțiunile pe care le selectăm vor determina modul în care apar elementele
dorite în desen.
Utilizăm instrumentul (Pencil) pentru a realiza desene cu linii sau curbe subțiri, libere. Instrumentul Brushes ( ) se utilizează pentru a trasa linii cu alt aspect și altă textură – similar cu utilizarea mai multor
pensule diferite în pictură. Cu pensule diferite, este posibil să trasăm linii cu forme libere și curbe cu efecte
diferite.
Utilizăm (Line) pentru a desena o linie dreaptă. Când utilizăm acest instrument, este posibil să alegem grosimea liniei, dar și aspectul acestuia. Instrumentul Curve ( ) este folosit pentru a desena o linie curbă
uniformă.
Avem posibilitatea să utilizăm aplicația Microsoft Paint pentru a adăuga forme
diferite într-o imagine sau poză. Formele gata create sunt de la cele tradiționale
– dreptunghiuri, elipse, triunghiuri și săgeți – până la forme neobișnuite, cum ar
fi o inimă sau un fulger (pentru a numi doar câteva). Dacă dorim să creăm o
formă particularizată proprie, avem posibilitatea să utilizăm instrumentul Polygon ( ) pentru a face acest lucru.
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În Microsoft Paint, este posibil să adăugăm un text sau un mesaj
propriu la imagine sau poză. Pentru acest lucru alegem opțiunea
(Text). Apare în zona de desenat o căsuță de text în care putem
trece textul dorit. Textul odată finalizat, poate fi mutat în orice
parte a imaginii sau pozei cu ajutorulul căsuței de text în care este
insearat. De asemenea, fontul și mărimea textului poate fi modificate conform opțiunilor utilizatorului.
În Microsoft Paint, sunt cazuri în care dorim să modificăm o parte
a unei imagini sau a unui obiect. Pentru aceasta, trebuie să selectăm partea din imagine pe care dorim să o
modificăm, apoi să efectuăm editarea. Printre modificările care se pot efectua se numără următoarele:
• redimensionarea unui obiect;
• mutarea sau copierea unui obiect;
• rotirea unui obiect sau
• trunchierea unei imagini pentru a afișa doar elementul selectat.
Utilizăm instrumentul Select
pentru a selecta o parte a imaginii pe care dorim să o modificăm.
Folosim Crop pentru a trunchia o imagine astfel încât în aceasta să apară numai partea pe care am selectat-o.
Trunchierea ne permite să modificăm imaginea astfel încât să fie vizibil doar partea selectată. Aplicăm Rotate
or flip pentru a roti întreaga imagine sau o parte selectată din aceasta. Folosim opțiunea Eraser pentru a
șterge porțiuni din imagine.
O să utilizăm Resize and skew
pentru a redimensiona întreaga imagine sau pentru a redimensiona
un obiect sau o parte dintr-o imagine. De asemenea, este posibil să înclinăm un obiect în imagine, pentru ca
acesta să apară oblic.
După ce selectăm un obiect, avem posibilitatea să decupăm sau să copiem elementul selectat. Elementul
decupat sau copiat va fi plasat în Clipboard. Acest lucru ne permite să utilizăm un obiect de mai multe ori în imagine, dacă dorim, sau să mutăm un obiect (atunci când este selectat) într-o parte nouă a imaginii actuale. Utilizăm
Cut
pentru a decupa un obiect selectat și a-l lipi în altă parte a imaginii. Folosim Copy
pentru a copia în
Clipboard un obiect selectat în Microsoft Paint. Imaginea salvată în Clipboard se lipește cu opțiunea Paste.
Există o serie de opțiuni sunt care ne ajută să lucrăm cu paleta de culori din Microsoft Paint. Acestea ne
permit să utilizăm culorile pe care le dorim atunci când desenăm și edităm în Microsoft Paint. Casete de culori
arată culorile Color 1 (culoarea din prim plan) și Color 2 (culoare fundal). Modul în care sunt utilizate
acestea depind de ceea ce facem în Microsoft Paint. Aceste color desigur pot fi modificate. Utilizăm Edit colors
pentru a alege o culoare nouă. Amestecul culorilor în Microsoft Paint ne permite să alegem culoarea exactă
pe care dorim să o utilizăm.
Modificarea vizualizării în Microsoft Paint ne permite să alegem cum dorim să lucrăm cu imaginea.
Dacă dorim, este posibil să mărim o anumită parte a imaginii sau întreaga imagine. Pentru acest lucru selectăm
opțiunea Zoom in

de pe panglica View. Pe de altă parte, mai este posibil și să micșorăm dacă imaginea este

prea mare. Pentru acest lucru selectăm opțiunea Zoom out de pe panglica View. În plus, avem posibilitatea
să afișăm rigle și linii de grilă pe măsură ce lucrăm în Microsoft Paint, ceea ce ne va ajuta să lucrăm mai bine în
aplicația Microsoft Paint. Setarea se vede în figura de mai jos.

Figura 262 – Setare rigle și linii de grilă în Microsoft Paint
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Când edităm o imagine sau o poză în Microsoft Paint, trebuie să ne salvăm fișierul frecvent, pentru a
nu-l pierde accidental. După ce salvăm imaginea, avem posibilitatea să o utilizăm pentru realizarea diferitelor
documente sau să o partajăm cu alte persoane prin poșta electronică. Extensiile uzuale care pot fi utilizate în
Microsoft Paint sunt: .png, .bmp, .gif, .jpg, .tif.
În continuare o să vedem cum putem realiza prezentări cu ajutorului utilitarului Prezi. După cum am
văzut la realizarea prezentărilor, de multe ori este o provocare prezentarea unui proiect sau o temă în orice
domeniu. Prezi [6] este o aplicaţie web prin intermediul căreia putem concepe prezentări mult mai atractive și
mai convingătoare decât cele realizate în Microsoft PowerPoint.
Ceea ce face diferenţa este atât grafica prietenoasă, cât și posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre componentele prezentării, fără a le separa pe diapozitive, așa cum se întâmplă în prezentările clasice.
Prezentarea poate fi realizată și accesată on-line oricând și oriunde avem nevoie de ea (avem la dispoziţie un
spaţiu de 100 MB, pentru contul standard, sau 500 MB, pentru contul Edu) pe www.prezi.com sau poate fi descărcată în calculatorul personal, în cazul în care nu avem acces la Internet în momentul prezentării.
O altă modalitate prin care puteţi realiza o prezentare este editorul offline Prezi Desktop, care nu ne mai
impune restricţii în ceea ce privește spaţiul de stocare.
Pentru a crea un cont pentru Prezi, după accesarea paginii www.prezi.com, alegem opțiunea Log in. Va
trebui să specificăm cele cerute în fereastră, adică numele, adresa de e-mail și o parolă. Fereastra de realizare a
unui cont pentru Prezi este vizibil în figura de mai jos.

Figura 263 – Crearea unui cont pe prezi.com
După accesarea platformei puse la dispoziție de aplicația web, putem crea prezentarea noastră personală executând dublu clic pe opțiunea New Prezi. Putem alege dintre șabloanele puse la dispoziție de către
aplicație.

Figura 264 – Alegerea unui șablon pe prezi.com
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Pentru exemplificare o să alegem șablonul Mobility din partea dreaptă a ecranului. Apare zona de lucru
în aplicația web, conform figurii de mai jos.

Figura 265 – Zona de lucru pe prezi.com
Aplicaţia nu oferă suport în limba română, însă are o interfaţă prietenoasă, simplă și oferă informaţii
detaliate despre pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a realiza o prezentare de succes.
La începutul realizării prezentării o să scriem ideile principale pe Frame-urile puse la dispoziție. Din
partea stângă a ferestrei pot fi inserate noi Frame-uri. Pentru acesta executăm dublu clic pe Circle Frame. Alegem Zoom în dreptul fiecăreia și adăugăm detalii, imagini, clipuri video sau chiar fișiere .pdf (cu opţiunea Insert
din Bubble Menu), apoi specificăm ordinea în care doriţi să prezentaţi elementele (storyline-ul) din zona de
lucru (opţiunea Edit Path).

Figura 266 – Adăugare de noi frame-uri pe prezi.com
Putem seta un fundal anume pentru prezentare, dacă alegem opțiunea Customize. Aici putem alege
dintre fundaluri puse la dispoziție, sau putem folosi imagini proprii.
În cazul în care nu avem o structură a prezentării, adăugăm în zona de lucru toate informaţiile de care
dispunem, imaginile, clipurile video și pdf-urile pe care dorim să le includem și la sfârșit le ordonăm cu ajutorul opțiunii Edit Path. După alegerea opțiunii se poate seta ordinea în care vor fi prezentate obiectele din
prezentare.

Figura 267 – Aplicare Edit Path pe prezi.com
5

Pe parcursul prezentării este posibilă evidenţierea oricărui element pe care nu l-am inclus în storyline.
Prezentarea realizată după salvare poate fi partajată cu mai multe persoane, dacă alegem opțiunea Share. De
asemenea, prezentarea poate fi salvată și în format .pdf.

Figura 268 – Partajarea prezentării pe prezi.com
Pentru a începe prezentarea va trebui să alegem opțiunea
aplicația web.

din bara pusă la dispoziție de

3.2.2. Aplicație practică
Cursanții vor descărca de pe Internet cel puțin trei imagini, fiecare dintre ele să conțină un ucenic al lui Iisus. Numele celor doisprezece ucenici/apostoli sunt date în Noul Testament din Sfânta
Scriptură (Matei 10:2–4), „Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, zis Petru, și
Practică
Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu; Simon Cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus.”
Fiecare imagine va fi prelucrată în felul următor cu ajutorul utilitarului Microsoft Paint, prin:
• Operații de decupare și/sau micșorare;
• Adăugarea la fiecare imagine a unei căsuțe de text, care să conțină numele ucenicului lui Iisus;
• Fiecare imagine să fie salvată în format .jpg.
După prelucrarea și salvarea imaginilor, se va realiza o prezentare Prezi on-line, în care se vor folosi
imaginile prelucrate. Cursantul va alege un șablon dorit și prezintă trei ucenici ai lui Iisus, folosind imaginile prelucrate. Prezentarea se va salva în format .pdf, se va încărca pe platformă și se va partaja cu formatorul on-line.
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3.1. Mediul colaborativ on-line în sprijinul comunităţii caracteristici reţele sociale
În cadrul acestui exercițiu, cursanții vor identifica și compara câteva dintre rețele de socializare existente pe piață.

Teorie

3.1.1. Noțiuni teoretice
Mediul on-line oferă diverse și diversificate instrumente pentru consolidarea relațiilor de comunicare în cadrul comunității. Aceste soluții TIC pot fi ușor identificate, personalizate și utilizate
în acest scop, mai ales pentru consolidarea relației și a comunicării dintre cadrul didactic, elevi și
comunitate (în special părinți).

Extinderea și utilizarea tot mai mare a rețelelor de socializare nu este de neglijat, iar mediul on-line
poate, și trebuie, fi utilizat în scop didactic. Spre exemplu, rețelele de socializare pot fi utilizate pentru promovarea anumitor activități curriculare sau extra curriculare, pentru transmiterea de informații, de conținut, de
anunțuri etc. Autorii cu preocupări în acest domeniu [3], identifică șase planuri importante de relaționare,
planuri care pot suferi modificări datorită inovării continue. Planurile de relaționare identificate, folosind
mediul on-line sunt:
• site-urile de socializare – platforme informatice on-line care permit înregistrarea utilizatorilor,
distribuirea de conținut, discuții pe marginea unor subiecte comune în grupuri de discuții, comentarii pe marginea conținutului propriu sau distribuit de ceilalți utilizatori și multe altele;
• blog-urile – care conțin publicații/articole on-line, cel mai adesea grupate pe anumite categorii în
ordine cronologică, cunoscute și ca jurnale on-line;
• wiki-urile – aplicații colaborative care permit structurarea de conținut și permit vizitatorilor să
modifice conținut;
• podcast-urile – platforme on-line care, contra achiziției unui abonament, permit accesarea de
conținut, în special audio-video;
• forumurile – aplicații on-line care funcționează ca locuri de discuții și care permit unei comunități să discute pe marginea unor subiecte de interes comun, structurat pe secțiuni de discuții și
definind roluri pentru utilizatori;
• comunitățile de conținut – platforme on-line care structurează și permite utilizatorilor să distribuie conținut, fie că e vorba de fotografii, fie că e vorba de video.
Trecând în revistă atât beneficiile cât și riscurile utilizării rețelelor de socializare, autori preocupați
de securitate [2], concluzionează faptul că “deși există indicii conform cărora reţelele sociale pot avea efecte
negative, variind de la aspectele personale până la cele de siguranţă a statului, nu trebuie pierdute din vedere
numeroasele oportunităţi pe care acestea le oferă în toate aceste domenii.” Ca urmare, rolul acestor exerciții este
de a prezenta elementele benefice ale rețelelor de socializare, elemente care pot veni, în mod cert, în sprijinul
actului didactic și mai ales în sprijinul relației cadru didactic-elevi-comunitate. Concluzia celor preocupați de
domeniu este aceea că [1] “rețelele de socializare reprezintă modalitatea cea mai facilă de adresabilitate pentru
categorii diverse de persoane”.
Rețelele de socializare care se bucură de cel mai mare succes la ora actuală sunt Facebook, Google+,
LinkedIn, Twitter și MySpace. Toate aceste aplicații on-line, împreună cu altele cum ar fi blog-urile și wiki-urile, pot fi utilizate cu succes în educația interactivă [4].
Rețelele de socializare sunt des studiate, nu numai din perspectivă educațională, dar și din perspectiva
mediului de afaceri. Impactul acestora este atent urmărit iar raportul în care rețelele de socializare acoperă
unele goluri (neajunsuri) și modifică performanțele [5] organizației, reprezintă un punct major de interes.
După cum am amintit în partea de început a acestei teme, printre rețelele de socializare se numără: Facebook [11], Flickr [12], Foursquare [18], Google+ [17], Instagram [19], LinkedIn [13], Myspace [14], Pinterest
[20], Twitter [15], Vine [10] și Youtube [16]. Unele permit partajare de conținut text și discuții pe marginea
unor subiecte comune, altele permit doar distribuirea de fotografii, altele doar de conținut video iar altele sunt
destinate dezvoltării profesionale. Mai multe informații despre aceste rețele de socializare, se pot consulta accesând paginile web aferente acestora, precum și parcurgând resursele bibliografice aferente acestei teme.
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Principalele operații care se pot face în cadrul unei rețele de socializare, spre exemplu Facebook, sunt:
• accesarea rețelei – prin accesarea paginii web a rețelei de socializare;
• creare unui cont de acces – prin urmarea pașilor clasici de înregistrare, furnizare date personale
cum ar fi numele, adresa de e-mail, număr de telefon În unele cazuri, este posibil ca după crearea
unui cont de acces, să se verifice existența adresei de e-mail pe baza căreia se creează contul (prin
accesarea unui link de confirmare primit prin e-mail);
• autentificarea – prin tastarea numelui de utilizator (adresei de e-mail) și a parolei de acces. În
cazul în care s-au uitat datele de acces, se permite recuperarea acestora folosind adresa de e-mail
sau numărul de telefon furnizat la crearea contului de acces;
• personalizarea profilului – prin adăugarea de fotografii, date personale de contact, datele referitoarea la activitatea profesională etc.;
• utilizarea platformei pentru diverse activități – vizualizarea profilelor altor utilizatori, utilizarea
serviciilor de chat, vizualizarea fotografiilor și a comentariilor personale sau ale altor utilizatori,
crearea legăturilor de prietenie, crearea grupurilor de discuții etc.

Practică

3.1.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line:
• În cadrul unui fișier realizat în Word, vor crea un tabel (Nr. crt., Nume rețea și Adresa web)
pe care îl vor formata (capătul de tabel să fie scris centrat și cu alt font decât conținutul, celulele capătului de tabel să aibă culoare de fundal) și în care vor enumera cel puțin 3 rețele
de socializare, cu link-urile aferente și cel puțin câte 2 caracteristici pentru fiecare rețea de
socializare identificată;
• În cadrul unui fișier PowerPoint vor realiza o comparare între cele 3 rețele de socializare,
folosind și diapozitive de tip Comparison (Comparație).
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3. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
înainte de întâlnirea 1
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Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.
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3.2. Instrumente TIC în sprijin didactic Google Calendar (prezentare)
În cadrul acestui exercițiu, se vor discuta noțiuni generale privind realizarea și personalizarea agendei
proprii după care se va prezenta utilitarul Google Calendar.
3.2.1. Noțiuni teoretice
Realizarea unei agende proprii reprezintă o practică destul de des întâlnită când vine vorba de
managementul timpului, organizarea și păstrarea unei evidențe clare și exacte a acțiunilor noastre.
Una din cele mai la îndemână soluții în acest sens o reprezintă notițele, fie că acestea se realizează
într-o agendă, într-un carnețel, pe o foaie de hârtie sau pe post-it-uri. Soluțiile TIC în această
Teorie
direcție, pentru realizarea de notițe, sunt reprezentate de aplicațiile de tip Sticky Notes care pot
fi rulate din sistemul de operare, începând de la versiunea de Windows Vista (în Windows Vista/7 se rulează
prin clic pe butonul Start, apoi se caută Sticky Notes în caseta de căutare sau se accesează Start -> All programs
-> Accessories -> Sticky Notes iar în Windows 8 se caută Sticky Notes în fereastra de căutare – se poate rula și
prin clic pe pictograma aferentă de pe bara de activități dacă se află acolo). Pictograma aferentă aplicației Sticky
sau în Windows 8 la căutare este precum în figura de mai jos:
Notes este

Figura 404 – Pictograma Sticky Notes
După rulare, fereastra care apare ne permite tastarea de conținut:
Zonă tastare conținut

}

}

Buton adăugare fereastră
de notițe nouă

Buton ștergere fereastră
de notițe cu conținutul
aferent
Meniul contextual care
se activează la clic dreapta pe zona de editare și
care, pe lângă operații
de decupare, copiere,
lipire, ștergere, selectare,
permite și schimbare
culorii de fundal pentru
fereastra de notițe

Figura 405 – Fereastră principală Sticky Notes
Un alt utilitar pentru notițe, care nu vine instalat odată cu sistemul de operare, dar care poate fi instalat ulterior, îl reprezintă MoRUN.net Sticker Lite - Software Informer [35]; acesta poate fi descărcat gratuit de la
adresa http://morun-net-sticker-lite.software.informer.com.

Figura 406 – Utilitarul MoRUN.net Sticker Lite
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O aplicație mai complexă care permite gestiunea evenimentelor și care poate implica mai mulți participanți, o reprezintă Google Calendar. Pentru accesare, se utilizează pagina web a aplicației http://www.
google.com/calendar sau http://calendar.google.com iar pentru autentificare se va utiliza un cont Google.
Folosind meniul din partea dreaptă sus, se poate vizualiza calendarul în format Zi, Săptămână, Lună,
4 Zile sau Agenda.

Figura 407 – Moduri de vizualizare Google Calendar
Folosind săgețile din partea stângă sus, se poate naviga între zile sau între anumite perioade (depinde
de modul de vizualizare al calendarului).

Figura 408 – Navigare zile (perioade) în Google Calendar
Calendarul poate fi personalizat, prin definirea unor setări de limbă, afișare etc., prin alegerea opțiunii
Settings, din colțul dreapta sus.

Figura 409 – Opțiunea Settings în Google Calendar
În acest exemplu, am definit ca Google Calendar să fie afișat în limba română, formatul de dată să fie
zz/ll/aaaa, formatul de oră să fie 24h și nu AM/PM, durata implicită a unui eveniment să fie de 30 minute iar
săptămâna să înceapă cu ziua de Luni.

Figura 410 – Setări Google Calendar
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Pentru a adăuga un eveniment în cadrul unei zile, se alege modul de afișare Day, se dă clic pe o oră și se
adaugă un eveniment. Acest eveniment poate fi modificat/personalizat dacă se alege Modificați evenimentul.

Figura 411 – Adăugare eveniment Google Calendar
3.2.2. Aplicație practică
Cursanții vor utiliza o aplicație Sticky Notes și vor realiza notițele de mai jos.
Practică

După acest lucru, cursanții vor realiza agenda pentru o zi folosind notițele respective. Pentru realizarea
agendei pe zile, cursanții se vor autentifica în cadrul aplicației Google Calendar la adresa http://www.google.
com/calendar (dacă nu au cont Google, vor realiza unul), vor vizualiza aplicația Google Calendar de tip Day
iar pentru ziua în curs sau oricare altă zi vor adăuga evenimentele după care aplicația Google Calendar se va
vizualiza în modul Agenda.
Pentru rezolvarea temei se vor încărca două capturi de ecran, una cu notițele realizate folosind Sticky
Notes și una cu evenimentele pe o zi introduse în Google Calendar vizualizare de tip Agenda.
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4. Exerciţii suport pentru activitatea faţă în faţă –
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4.1.
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4.1. Sfânta Scriptură
în format electronic
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica: Sfânta Scriptură online – http://bibliaortodoxa.ro, http://
crestinortodox.ro/biblia, versiuni, articole, căutări și referințe. Dintre aplicațiile pentru studierea Sfintei Scripturi se va prezenta aplicația BibleExplorer: navigare, vizualizare, căutări simple și complexe, lucrul cu text,
adăugarea de notițe și comentarii sau realizarea de grafice.
4.1.1. Noțiuni teoretice
Biblia este cartea sacră a mozaismului și a creștinismului, alcătuită din Vechiul Testament și
Noul Testament, acesta din urmă fiind recunoscut numai de creștini [29]. Cuvântul „Biblie”
provine din limba greacă și înseamnă „cărți” sau „carte”. „Cărțile” sau „cartea” Sfintei Scripturi
Teorie
și-au păstrat de-a lungul veacurilor numele grecesc de Biblie, atât pentru că Sfânta Scriptură a
fost scrisă o bună parte în limba greacă, cât și pentru că, la început, în primele veacuri ale creștinismului, învățătura cuprinsă în ea a fost propovăduită mai ales în limba greacă [30].
Conform unui top al celor mai citite cărți din istorie, realizat de cercetătorul James Chapman, Biblia
ocupă locul I, cu aproape 4 miliarde de exemplare tipărite și vândute [31].

Figura 51 – Top 10 cele mai citite cărți
În ultima perioadă, cărțile electronice sunt din ce în ce mai populare, iar Biblia nu face excepție de
la această regulă. Însă, spre deosebire de alte cărți, Biblia poate fi găsită în mult mai multe formate, de la clasicul fișier PDF, la ePub, MOBI [32], versiuni audio, versiuni online sau programe speciale pentru citirea și
studierea acesteia. Dintre avantajele unor astfel de formate fac parte: ușurința găsirii unui text, posibilitatea
adăugării unor note, prețul sau portabilitatea.
4.1.2. Aplicații practice
Sfânta Scriptură poate fi găsită online în diverse versiuni și limbi, inclusiv în limba română,
pe site-ul www.biblegateway.com [33]. Site-ul oferă facilități de căutare după unul sau mai multe
cuvinte sau putem naviga la capitolul dorit accesând butonul Bible Book List. Accesând butonul
Practică Share , se poate distribui un link pe Twitter, Facebook sau email, de la butonul Add paralel
se pot afișa două versiuni în paralel, iar de la butonul Listen se poate asculta capitolul afișat.
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Figura 52 – Site-ul www.biblegateway.com, afișarea în paralel a Bibliei în română și engleză
Un alt site este http://bibliaortodoxa.ro [34], site care a fost dezvoltat prin bunăvoința mai multor creștini ortodocși care au tehnoredactat, digitizat, programat și verificat textul Sfintei Scripturi pentru a-l pune la
dispoziție pe Internet, îndeosebi în vederea unei mai facile căutări și accesări. Textul site-ului este preluat din
Sfânta Scriptură tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grija a PF Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod.
De pe pagina Acasă se pot accesa capitolele Sfintei Scripturi sau se pot realiza căutări după anumite cuvinte în
capitolele dorite accesând pagina Căutare. Pe pagina Resurse pot fi consultate alte versiuni de Biblii, articole
despre Biblie sau site-uri de pe care pot fi cumpărate versiuni tipărite ale Biblie.

Figura 53 – Site-ul bibliaortodoxa.ro
Dacă se dorește salvarea sau trimiterea unui link cu o adresă din Biblie se copiază adresa din câmpul
de adrese al browserului, de exemplu: http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3.
Pentru a face o referință la un anumit verset trebuie adăugat simbolul ”#”, urmat de numărul versetului: http://
bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#36.
Un alt site care conține textul Sfintei Scripturi este http://crestinortodox.ro/biblia [35].

Figura 54 – Site-ul crestinortodox.ro/biblia
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Dintre programele pentru citirea și studierea Sfintei Scripturi, enumerăm:
• RoBible - www.biblia.pentruviata.ro [36];
• Olive Tree - www.olivetree.com [37];
• E-Sword - www.e-sword.net [38];
• BibleExplorer - www.e-mistic.org [39].
Aplicația BibleExplorer conţine textul Sfintei Scripturi (varianta ortodoxă a Sfântului Sinod al BOR,
cel mai probabil o variantă din anii 198*) în format electronic, și permite navigarea și vizualizarea, căutări,
lucrul cu text, adăugarea de note pe text și comentarii, realizarea de grafice, exportul notelor adăugate. Căutarea poate fi rapidă („quick search”), doar în pagina deschisă („in page”), sau complexă („advanced search”), în
întreg textul Bibliei. De asemenea, se pot deschide și două texte concomitent, împărţindu-se pagina, vertical
sau orizontal, dimensiunile celor două pagini putând fi modificate [39]. Primul pas este descărcarea aplicației
BibleExplorer de la adresa http://e-mistic.org și instalarea acesteia. BibleExplorer are nevoie de Java pentru a
funcționa, aceasta putând fi descărcată de la adresa https://java.com/en/download/manual.jsp. Alegerea versiunii potrivite se face în funcție de sistemul de operare utilizat, de obicei Windows Offline (32-bit sau 64-bit).

Figura 55 – Site-ul e-mistic.org
Interfața programului este împărţită în două secţiuni: navigare și vizualizare [40].

Figura 56 – Interfața aplicației BibleExplorer
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Uneltele pentru pagină se aplică paginii active și acestea sunt următoarele:
- comută în modul defilare sau citire;
- modul de selectare, permite selectarea și copierea textului;
- muchiile caracterelor sunt netezite, putând fi citite mai ușor;
- afișează fereastra de dialog cu opţiunile pentru căutare în pagina activă;
- aranjează cele două pagini pe orizontală;
- aranjează cele două pagini pe verticală;
- micșorează pagina activă;
- mărește pagina activă;
- merge la capitolul sau la rezultatul căutării precedente;
- merge la capitolul sau la rezultatul căutării următoare;
- merge în cartea curentă la capitolul anterior celui curent;
- merge în cartea curentă la capitolul următor celui curent;
- simbolul pentru comentariu;
- simbolul pentru notă;
- șterge marcajele din bara cu marcaje (mai puţin cele pentru note);
- cursorul indică un comentariu ce va fi afișat la clic în secţiunea comentarii.
Pentru a selecta și deschide secțiunea dorită se face clic pe simbolul din dreptul secțiunii sau
pe titlul aferent , iar pentru a închide se face din nou clic pe simbol sau pe titlu . Dacă se
ţine tasta Ctrl apăsată în timp ce se dă clic pe capitol, conţinutul va apărea în pagina inactivă.
Folosind referinţele rapide, precum prescurtările cărţilor, numărul cărţii și cel al versetului, se
poate ajunge rapid în orice loc din Biblie [41], de exemplu:
.
Motorul de căutare specific aplicației, permite căutarea în tot textul Bibliei sau doar în pagina deschisă.
Modul de căutare dorit se poate selecta din meniu, Edit - Bible search (căutare în Biblie) sau Edit - Page search
(căutare în pagină). Căutarea în Biblie poate fi făcută și dând clic pe butonul Căutare care se află sus, în partea
stângă și apoi scriind cuvântul căutat [42].
Fereastra de căutare avansată permite căutarea unui text în funcţie de un cuvânt sau o frază, sau a
unui text care să nu conţină un anumit cuvânt sau fragment. Aceste opţiuni se găsesc la secţiunea Cuvinte.
De exemplu pentru a căuta toate versetele în care apar cuvintele ”lumină” și ”întuneric” se scriu cuvintele în
câmpul Toate și se apasă butonul Caută, iar cuvintele vor fi găsite în 24 de versete.

Figura 57 – Căutare după cuvintele ”lumină” și ”întuneric”
La secţiunea Special, se pot face căutări după cuvinte învecinate, putând alege numărul de cuvinte care
se găsește între acestea două. De exemplu, dacă se căuta versetele în care apar cuvintele ”lumină” și ”întuneric”
la 3 cuvinte distanță unul de celălalt vor fi găsite 6 versete.
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Selectând operatorul SAU (OR) se caută un text care să conţină unul din cuvintele introduse, iar operatorul ȘI (AND) caută textul care conţine toate cuvintele introduse.
Pentru a căuta rapid versete care să conţină orice cuvânt din pagina curentă, se ţine tasta Ctrl apăsată și se dă
clic pe cuvântul dorit (dacă acesta este subliniat). Pentru a căuta rapid în textul paginii curente se ţin apăsate
tastele Ctrl+Alt și se face clic pe cuvântul dorit; toate apariţiile acestuia în pagină vor fi marcate.

Figura 58 – Rezultatul unei căutări rapide în textul paginii curente
De la butonul

se afișează grafic rezultatul căutării, cu posibilitatea filtrării acestuia după cărţi și capitole.

Figura 59 – Exemplu de reprezentarea grafică a rezultatului unei căutări
Pentru căutări complexe se mai pot folosi:
• wildcards (înlocuiri de caractere): pentru a înlocui un singur caracter se folosește simbolul „?”,
iar pentru a înlocui mai multe caractere se folosește simbolul „*”;
• fuzzy (asemănătoare): se pot căuta cuvinte asemănătoare prin plasarea la sfârșitul unui termen
simplu a simbolului „~”;
• proximity (învecinate): pentru a căuta cuvinte învecinate se scriu cuvintele, simbolul „~” și
distanța. De exemplu, „lumină întuneric”~4 caută versete care conţin cuvintele lumină și întuneric, la o distanţă de 4 cuvinte între ele [42].
Un instrument util sunt notele ce pot fi adăugate versetelor. Acestea sunt prezentate sub forma unei
liste, putând fi șterse, modificate și sortate [43]. Pentru a adăuga o notă se face clic dreapta pe versetul dorit și se
alege Adaugă Nota, apoi se face clic stânga pe pictograma nota și în fereastra care apare se scrie textul dorit.

Figura 60 – Sortarea notelor după capitol
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4.2. Hărţi Google și Google Earth
În cadrul acestui exercițiu se vor prezenta aplicațiile Hărţi Google și Google Earth. În Hărţi Google se
vor efectua operații precum căutarea unei locații, indicații de orientare (pentru deplasarea cu mașina, bicicleta
sau transportul public), imagini, nivel Street View, Photo Sphere, distribuirea hărților, hărți de interior, crearea
de hărți personalizate, iar pentru Google Earth: instalare, explorare, utilizarea simulatorului de zbor sau
măsurarea distanței. De asemenea, se vor prezenta modalități de utilizarea hărților pentru realizarea activităților
didactice curriculare și extra curriculare, studiu de caz: platforma http://crestinortodox.ro/manastiri.
4.2.1. Noțiuni teoretice
Google Hărţi este o aplicație utilizată pentru a căuta, explora și pentru a vă orienta. Aceasta
aplicație are următoarele funcții [44]:
• caseta de căutare: căutarea de locații, companii, intersecții, obținerea de indicații, traseele de
Teorie
transport public și pistele pentru biciclete;
• rezultatele căutării: rezultatele căutării apar pe hartă, iar detaliile referitoare la rezultat vor apărea sub caseta
de căutare;
• street View, vizualizarea Earth și fotografii;
• distribuiți sau încorporați harta: adresa URL pentru harta poate fi distribuită, incluzând locațiile sau indicațiile de orientare selectate;
• semnalați o problemă, ajutor și feedback.

Figura 61 – Google Hărţi
Navigarea pe hartă: pentru a deplasa harta faceți clic și țineți apăsat pe butonul mouse-ului, apoi
trageți harta; de asemenea, puteți utiliza tastele săgeată de pe tastatură. Harta poate fi mărită și micșorată cu
ajutorul rotiței de derulare sau cu butoanele + și - din colțul din dreapta jos al hărții. Pentru a centra și a mări
o locație, dați dublu clic pe aceasta.

Practică
2

4.2.2. Aplicație practică
a) obținerea de indicații de orientare de la Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului
până la Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB Cluj-Napoca. Utilizarea funcției street View și vizualizarea fotografiilor din zonă.
Se intră pe pagina www.google.com, se apasă butonul Apps și se alege aplicația Maps.

Figura 62 – Accesarea aplicației Maps
Se face un clic în caseta de căutare, apoi se face clic pe butonul Directions.

Figura 63 – Accesarea butonului Directions
Se introduce punctul de plecare - Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului și destinația
- UBB Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca rezultatul fiind afișarea traseelor posibile și a duratei
necesare pentru parcurgerea acestora în funcție de distanță și mijlocul de transport ales.

Figura 64 – Rezultatul căutării indicațiilor de orientare
Pentru a vedea zonele în care sunt disponibile imagini Street View se face clic pe butonul Browse Street
View images

(pictograma Pegman), acestea apărând evidențiate cu albastru. Pentru a intra în modul

Street View se plasează pictograma
străzii [45].

pe hartă cu drag-and-drop, iar imaginea se va mări până la nivelul

3

Figura 65 – Utilizarea funcției Street View
Navigarea în Street View se face în felul următor:
• pentru deplasarea pe drum, se poziționează mouse-ul peste locația dorită și face un clic pe aceasta;
• pentru a privi în jur se pot folosi săgețile de la tastatură sau se da un clic și se trage de hartă;
• pentru a mări sau micșora se pot folosi săgețile + și - de sub busolă sau se utilizează rotița de la
mouse;
• pentru a trece pe o altă stradă se face clic pe strada dorită în fereastra din stânga jos.
Pentru vizualizarea fotografiilor din zonă se face clic pe caruselul cu imagini
.
b) marcarea pe hartă a mănăstirilor din județul Covasna și salvarea traseului până la acestea cu
plecare din fața Catedralei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului.
Pentru a identifica mănăstirile din județul Covasna vom utiliza baza de date de pe site-ul http://crestinortodox.ro. Acestea pot fi vizualizate sub formă de listă pe județe sau ca locații pe harta României.

Figura 66 – Afișarea mănăstirilor ca listă
4

Pentru a vizualiza mănăstirile din județul Covasna ca locații pe harta României alegem din listă județul Covasna și apoi Vezi Covasna pe harta ».

Figura 67 – Afișarea mănăstirilor ca locații pe hartă
Pentru marcarea pe hartă și salvarea traseului, este necesar ca după identificarea mănăstirilor ne conectăm la contul Google. După conectare se apasă butonul Apps și alegem aplicația Maps.
Se face un clic în caseta de căutare, apoi pe My custom maps - Create.

Figura 68 – Crearea unei hărți noi
În harta nou creată se caută și se marchează locațiile mănăstirilor.

Figura 69 – Marcarea locațiilor mănăstirilor pe hartă
După marcarea mănăstirilor se face clic pe butonul Add Directions și se introduce punctul de plecare
- Catedrala Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului și destinațiile: Mănăstirea Marcuș, Mănăstirea Valea
Mare și Mănăstirea Sita Buzăului.
5

Figura 70 – Crearea traseului
Pentru a vedea distanța de parcurs, timpul necesar pentru parcurgerea ei și indicații detaliate se face
.
clic pe

Figura 71 – Afișarea indicațiilor detaliate
Se face clic pe Untitled map pentru a edita titlul și descrierea hărții apoi se apasă butonul Save. După
.
salvare harta poate fi partajată acționând butonul
c) instalarea și utilizarea Google Earth
Pentru rezolvarea acestei cerințe vom descărca și instala ultima versiune a aplicației Google Earth,
disponibilă la adresa http://earth.google.com/download-earth.html.

Figura 72 – Aplicația Google Earth
6

După instalarea aplicației vom explora modalitățile de a vedea: Google Earth, Sky, Mars, Moon. Putem
afișa sau ascunde puncte de interes, vizualiza imagini istorice sau să afișăm o grile lat./long. Pentru a măsura
distanța între două puncte sau mai multe se face clic pe butonul Show Ruler. Simulatorul de zbor poate fi accesat din meniul Tools - Enter Flight Simulator (Ctrl+Alt+A).

Figura 73 – Simulatorul de zbor
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4.1. Pregătirea mediului de lucru și a instrumentelor necesare
pentru redactarea materialelor de prezentare și promovare
În cadrul acestei secvenţe faţă în faţă vom face cunoștinţă cu o serie de aplicaţii de diverse tipuri,
pe care ne propunem să le descriem și să le utilizăm în cadrul acestui material. Ne vom familiariza cu ele și
vom vedea în ce măsură putem să le utilizăm în vederea redactării de materiale cu conţinut religios pentru
prezentări și promovări ale unor activităţi tematice.
În abordarea noastră vom aduce în discuţie instrumente TIC, precum: Microsoft Word, Microsoft
Publisher, Paint, Windows Movie Maker. După trecerea lor în revistă vom pune accentul pe o serie de facilităţi Word.
4.1.1. Noțiuni teoretice
Aplicaţiile Word, Publisher, Paint și Windows Movie Maker sunt de factură diferită, unele dintre ele se pot suprapune parţial, dar pot și colabora, putând acoperi în linii mari o categorie mai
vastă, precum cea a instrumentelor de prezentare și promovare.
Word-ul face parte încă de la început din pachetul de programe Microsoft Office și își proTeorie
pune să acopere nevoile de procesare de text pentru o categorie cât mai mare de utilizatori. Are o grafică
prietenoasă, trecând, începând cu varianta Microsoft Office 2007, la interfaţa Microsoft Fluent, bazată pe
o panglică cu file multiple, înlocuind clasicul sistem de meniuri. Dintre facilităţile sale amintim: operaţii
cu blocuri de text, diverse niveluri de formatare, inserarea unei categorii variate de elemente grafice și text
automat din surse locale sau online, procesare elementară de tabele, antete și subsoluri, semnături, managementul simbolurilor speciale, fundaluri, watermark, cuprinsuri, note de subsol și final, adnotare elemente
grafice, indecși și bibliografie, interclasare documente, instrumente lingvistice și de recenzie, vizualizări
variate în funcţie de context, protejare documente și o oarecare portabilitate prin formatele de documente
în care poate salva sau pe care le poate deschide.
Dintre facilităţile și instrumentele Microsoft Word, în cadrul acestei secvenţe se vor detalia:
• Formatări;
• Stiluri;
• Antete și subsoluri;
• Numere de pagină;
• Întreruperi;
• Simboluri speciale.
Formatări. Formatările sunt acele elemente vizuale la nivelul caracterelor individuale, cuvintelor,
propoziţiilor sau frazelor, paragrafelor, paginilor, secţiunilor (de exemplu capitole) sau chiar a documentului, care fac diferenţa între scrierile cu conţinut identic, prin modificarea aspectului, a lizibilităţii și a gradului de sistematizare a documentului. Astfel, putem distinge între o scriere îngrijită și una haotică, dintre o
scriere cu tentă de document vechi sau de unul modern, între o scriere cu aspect monoton, plat și una mult
mai lizibilă și sistematizată. Formatările la nivel de caracter – corpul de literă, dimensiunea, scrisul cu litere
aldine sau cursive, sublinieri etc. – se realizează din cadrul filei HOME – grupul Font. Spre deosebire de
ceea ce știam noi din școala primară, cum că un paragraf ar separa două idei distincte, în cadrul editoarelor
de text e vorba de un bloc de text care se termină cu caracterul special Enter, Word-ul nefiind dotat cu analizor semantic atât de profund, precum este percepţia umană. Atunci când vorbim de formatare la nivel de
paragraf ne referim la distanţa dintre rândurile unui paragraf, cât și la spaţiul dintre paragrafe, alinierea pe
orizontală, deplasarea primului rând sau a întregului paragraf faţă de margini și configurarea distanţelor pe
orizontală parcurse la fiecare acţionare a tastei Tab. În principal, aceasta se realizează din HOME – opţiuni
ale grupului Paragraph. În cazul formatării la nivel de pagină sau document vorbim despre o macroformatare, indicând aspectul, dispunerea, dimensiunea, spaţiile goale ale unei pagini/secţiuni faţă de alta. Fila
PAGE LAYOUT – grupul Page Setup este destinată acestor aspecte. De aici configurăm dimensiunea foii de
redactare, marginile, orientarea paginii, diferenţe între pagini pare/impare. Pentru toate configurările amintite, Word-ul pune la dispoziţie, prin intermediul interfeţei sale, o serie de butoane de formatare rapidă, însă
toate elementele ce ţin de astfel de reglaje se regăsesc în opţiunile detaliate ale grupurilor amintite, în cadrul
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unor ferestre activabile printr-un clic pe colţul dreapta-jos al grupului corespunzător .
Stiluri. Putem vorbi de formatări inteligente, optimizate. Uneori, pentru obţinerea aspectului dorit în cadrul unei scrieri trebuie să efectuăm 5-10 formatări la nivel de caracter și/sau paragraf. Dacă această scriere
se repetă în cadrul documentului pentru zeci de paragrafe disparate, efortul de formatare va fi considerabil
și nimeni nu ne garantează că rezultatul formatării va fi întotdeauna același. Astfel, putem să grupăm toate
formatările necesare sub un stil cu nume sugestiv, care poate fi ori de câte ori apelat din HOME – grupul
Styles. Pentru definire apelăm panoul de stiluri: HOME – grupul Styles – (a se vedea Figura 138) din care
apăsăm butonul New Style din colţul stânga-jos.

Figura 138 – Panoul de stiluri
Din fereastra care apare, configurăm stilul dorit. Îi dăm un nume pe care să-l putem identifica ușor în
lista de stiluri, stabilim tipul (formatare caracter, paragraf sau mixtă) și efectuăm modificările de formatare
utilizând fie butoanele de formatare rapidă, fie opţiunile complete apelabile la selectarea unui element din
lista afișată la apăsarea butonului
.

Figura 139 – Definire stil personalizat
Pentru permanentizarea modificărilor aduse stilului de bază se apasă butonul OK.
Apoi, pentru utilizare vom accesa stilul creat ce apare în lista de stiluri.
Un caz aparte îl constituie stilurile de titlu – Heading 1, Heading 2, … – utilizate nu doar
pentru formatare mai specială faţă de conţinutul documentului, dar și pentru a indica nivelul de titlu util în realizarea cuprinsului și a structurii documentului care facilitează navigarea în documentele mai mari cu multe capitole, subcapitole, paragrafe etc. Afișarea panoului
.
de navigaţie se realizează din fila VIEW – grupul Show – bifând
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Antete și subsoluri. Reprezintă elemente de text și/sau grafică ce se repetă automat la fiecare
început/sfârșit de pagină a unui document sau a unei secţiuni. Se definesc cu ajutorul opţiunii Header/
Footer din INSERT – grupul Header & Footer. Se va alege fie dintr-un model predefinit, fie îl vom edita noi
în totalitate alegând opţiunea Blank sau Edit Header/Footer. Se va afișa și o filă contextuală auxiliară care
permite configurări și navigări între antete/subsoluri. Pentru a avea secţiuni cu antete/subsoluri diferite, un
rol foarte important îl va juca opţiunea
. Părăsim zona de editare cu apăsarea tastei Escape,
cu un dublu-clic în exteriorul zonei predecupate, sau prin închiderea filei contextuale.
Numere de pagină. Se introduc din cadrul aceluiași grup precum antetele și subsolurile, opţiunea Page Number. Se va alege din cadrul submeniului aferent, pentru fiecare zonă,
dispunerea dorită. Atunci când se dorește o altfel de numerotare decât cea cu cifre romane și/
sau nu se urmărește o numerotare secvenţială, vom folosi opţiunea
,
după cum se poate vedea și în Figura 140.

Figura 140 – Paginare specială
Întreruperi. Trecerea forţată la o pagină, coloană sau secţiune nouă este intermediată – sau așa ar
trebui să fie – de către așa-numitele întreruperi. Întreruperile sunt niște simboluri speciale, invizibile, dar cu
semnificaţie aparte. Atunci când dorim să trecem necondiţionat la o pagină/coloană/secţiune nouă nu vom
folosi caractere Enter repetate, deoarece într-un document mare supus editărilor frecvente și aceste artificii
(umplerea cu Enter-uri) vor fi supuse editărilor permanente, deci consumatoare de timp. Toate tipurile de
întreruperi se regăsesc în PAGE LAYOUT – Breaks, cele mai uzuale fiind Break, Column și Next Page.
Am vorbit în câteva rânduri de „secţiuni”, însă nu am definit termenul. Acesta se referă la zone din
cadrul unui document care se bucură de aceiași formatare la nivel de document/
pagină. Sau, putem spune altfel: pentru a avea în cadrul unui document o formatare
aparte la nivel de document, trebuie să instituim o secţiune distinctă. Deci, nu putem avea în cadrul aceluiași document pagini de dimensiuni, orientări sau margini
diferite, decât dacă sunt în secţiuni diferite. Tot în această categorie încadrăm antetele, subsolurile și scrierea pe mai multe coloane. Cea mai frecventă accepțiune a
termenului de secţiune îl reprezintă capitolul, dar o secţiune poate fi și o pagină (să
presupunem că doar pe aceasta trebuie să o rotim cu 90 de grade pentru a încăpea
un tabel mai elaborat sau o imagine panoramică). Totodată și toate paginile pare/impare dintr-un document pot alcătui câte o secţiune. Ca o concluzie parţială a acestui paragraf, am putea spune că pentru ca
un capitol să înceapă întotdeauna la pagină nouă și/sau să aibă antete și/sau subsoluri diferite, îl vom plasa
într-o secţiune distinctă (deci, înainte de începutul lui vom efectua PAGE LAYOUT – Breaks – Next Page).
Simboluri speciale. Sunt caractere pe care nu le întâlnim în mod obișnuit pe tastatura standard,
cum ar fi caracterele cu diacritice din limba română, franceză, simbolurile grecești, sau caractere din alfabetul chirilic, chinezesc etc. Neutilizarea caracterelor speciale în cazul corespondenţei sau la elaborarea unor
materiale mai pretenţioase reprezintă o lipsă de profesionalism. În Word ele se definesc prin combinaţii de
taste din INSERT – Symbol – More Symbols… – alegere simbol – Shortcut Key – introducere combinaţie
de taste – Assign (sau INSERT – Symbol – More Symbols… – alegere simbol – AutoCorrect… – alegere
secvenţă de caractere – Add). Se recomandă definirea doar în cazul utilizărilor frecvente, nu și pentru cele
unicat (INSERT – Symbol – More Symbols… – alegere simbol – Insert). Combinaţia de taste trebuie să fie
sugestivă pentru utilizator și să existe consecvenţă în definire (de exemplu, întotdeauna pentru majusculele
speciale se va folosi Ctrl în combinaţie, în timp ce pentru minuscule Alt).
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Figura 141 – Definire combinaţie de taste/abreviere automată pentru simbolul grecesc Π
Se va alege varianta cea mai comodă/eficientă din punctul de vedere al tehnoredactării.
Publisher aparţine aceluiași pachet Microsoft Office în anumite configuraţii de comercializare. Este un produs mai nou, existând o variantă mai veche ce se ocupa cu crearea de site-uri. Se folosește pentru publicaţii
electronice specializate. Nu vom utiliza de exemplu Publisher pentru a scrie cărţi, însă putem să-l utilizăm
pentru realizarea de prezentări și materiale de promovare pentru o carte pe care am scris-o. Se ocupă de
pliante, postere, cataloage, broșuri, cărţi de vizită, meniuri, programe, plicuri, diplome, reclame, reviste
electronice etc. Nu este imposibil de realizat aceste tipuri de documente enumerate în Word, însă efortul va
fi mai consistent, iar rezultatele nu întotdeauna satisfăcătoare. Documentele realizate sunt procesate grafic
pentru a fi compatibile cu o serie de standarde acceptate de imprimeriile specializate.
Paint este o aplicaţie utilizată pentru editarea de fișiere grafice și este încorporată în aplicaţiile sistemului de operare Windows. Cu ajutorul acestuia realizăm procesări de bază ale imaginilor – preluări și
livrări de conţinut grafic din diverse surse și formate, decupări, redimensionări, compresii, colorări, desenări, ștergeri, introducere de text, inserarea câtorva forme geometrice elementare, controlul fundalului și
prim-planului, prelevare mostră de culoare și panoramări. Sunt în general operaţii auxiliare de care orice
utilizator are nevoie atunci când realizează un document, o prezentare, sau chiar video, fără a fi necesare
cunoștinţe avansate și nici achiziţionarea unui program de grafică profesional, dar și costisitor în raport cu
resursele materiale și timpul necesar stăpânirii lui în parametri acceptabili.
Movie Maker este tot un program Microsoft, ce face parte dintr-o suită de programe gratuite intitulată Windows Essentials. Cu sprijinul său, orice novice este capabil în timp scurt să realizeze, să editeze și să
valorifice conţinut video. Poate să îmbine secvenţele video cu vocea naratorului sau dublarea vocii personajelor, cu o coloană sonoră și cu elemente text de adnotare, toate acestea putând a fi gestionate atât individual,
cât și la nivelul întregului videoclip. Se pot crea videoclipuri din simple imagini, cărora să li se aplice efecte
de filtrare cromatică, de animaţie și de tranziţie între elementele constitutive. Poate prelua și salva filmuleţe
din mai multe tipuri și formate și are la dispoziţie o serie de canale de distribuţie precum calculatoarele
personale, o varietate de tipuri de telefoane mobile, reţele de socializare, platforme de distribuţie conţinut
video etc.
4.1.2. Aplicație practică
A. Să se caute informaţii sumarizate privind aplicaţiile Microsoft Word, Microsoft Publisher,
Paint, Windows Movie Maker. Cum se va instala ultima?
Rezolvare: Se efectuează căutări pe internet cu ajutorul motoarelor de căutare după numele apliPractică
caţiilor. De asemenea, căutarea se poate realiza și în cadrul unor enciclopedii online, precum
Wikipedia1. Pentru informaţii în legătură cu modalitatea și procesul de instalare pentru Movie Maker se
poate căuta și astfel
1

.

www.wikipedia.org
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B. Fie textul neformatat de mai jos. Să se efectueze operaţiile necesare, pentru a arăta ca în Figura 142.
„Geneza
Capitolul 1
Vremurile stravechi de la facerea lumii pana la Avraam* *Gen. 1 - Gen.
11:9
Facerea lumii
La inceput*, Dumnezeu a facut** cerurile si pamantul. *Ioan 1:1, 2;
Evr. 1:10. **Ps. 8:3; Ps. 33:6; Ps. 89:11, 12; Ps. 102:25; Ps. 136:5;
Ps. 146:6; Isa. 44:24; Ier. 10:12; Ier. 51:15; Zah. 12:1; Fap. 14:15;
Fap. 17:24; Col. 1:16, 17; Evr. 11:3; Apoc. 4:11; Apoc. 10:6
Lumina
Pamantul era pustiu si gol; peste fata adancului de ape era intuneric,
si* Duhul lui Dumnezeu Se misca pe deasupra apelor. *Ps. 33:6; Isa.
40:13, 14
Dumnezeu* a zis: „Sa ﬁe** lumina!” Si a fost lumina.
*Ps. 33:9. **2Cor. 4:6
Dumnezeu a vazut ca lumina era buna; si Dumnezeu a despartit lumina de
intuneric.
Dumnezeu a numit lumina zi*, iar intunericul l-a numit noapte. Astfel,
a fost o seara, si apoi a fost o dimineata: aceasta a fost ziua intai.
*Ps. 74:16; Ps. 104:20
Cerul
Dumnezeu a zis: „Sa ﬁe* o intindere intre ape, si ea sa desparta apele
de ape.” *Iov 37:18; Ps. 136:5; Ier. 10:12; Ier. 51:15
Si Dumnezeu a facut intinderea, si ea a despartit* apele care sunt dedesubtul intinderii de apele care sunt deasupra** intinderii. Si asa a
fost. *Prov. 8:28. **Ps. 148:4
Dumnezeu a numit intinderea cer. Astfel, a fost o seara, si apoi a
fost o dimineata: aceasta a fost ziua a doua.
Pamantul
Dumnezeu a zis: „Sa* se stranga la un loc apele care sunt dedesubtul
cerului si sa se arate uscatul!” Si asa a fost. *Iov 26:10; Iov 38:8;
Ps. 33:7; Ps. 95:5; Ps. 104:9; Ps. 136:6; Prov. 8:29; Ier. 5:22; 2Pet.
3:5
Dumnezeu a numit uscatul pamant, iar gramada de ape a numit-o mari.
Dumnezeu a vazut ca lucrul acesta era bun.
Apoi Dumnezeu a zis: „Sa dea* pamantul verdeata, iarba cu samanta,
pomi roditori**, care sa faca rod dupa soiul lor si care sa aiba in ei
samanta lor pe pamant.” Si asa a fost. *Evr. 6:7. **Luc. 6:44
Pamantul a dat verdeata, iarba cu samanta dupa soiul ei si pomi care
fac rod si care isi au samanta in ei, dupa soiul lor. Dumnezeu a vazut
ca lucrul acesta era bun.
Astfel, a fost o seara, si apoi a fost o dimineata: aceasta a fost
ziua a treia.
Soarele, luna si stelele
Dumnezeu a zis: „Sa ﬁe niste luminatori* in intinderea cerului, ca sa
desparta ziua de noapte; ei sa ﬁe niste semne** care sa arate vremurile, zilele si anii; *Deut. 4:19; Ps. 74:16; Ps. 136:7. **Ps. 74:17;
Ps. 104:19
si sa slujeasca de luminatori in intinderea cerului, ca sa lumineze
pamantul.” Si asa a fost.
Dumnezeu* a facut cei doi mari luminatori, si anume: luminatorul cel
mai mare ca sa stapaneasca ziua, si** luminatorul cel mai mic ca sa
stapaneasca noaptea; a facut si† stelele. *Ps. 136:7, 8, 9; Ps. 148:3,
5. **Ps. 8:3. †Iov 38:7
Dumnezeu i-a asezat in intinderea cerului ca sa lumineze pamantul,
sa stapaneasca* ziua si noaptea si sa desparta lumina de intuneric.
Dumnezeu a vazut ca lucrul acesta era bun. *Ier. 31:35
Astfel, a fost o seara, si apoi a fost o dimineata: aceasta a fost
ziua a patra.”
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Figura 142 – Text biblic2
Rezolvare: textul este neformatat, nu conţine stiluri de titlu, caractere speciale, antet și nici număr de pagină.
Toate formatările la nivel de caracter se pot efectua cu ajutorul butoanelor de formatare rapidă din
HOME – grupul Font. Scrisul obișnuit este cu font Courier New → Times New Roman, dimensiunea 11 → 12.
pentru a numerota versetele, de la 1 la 19, iar colorarea lor și a trimiteSe folosesc liste cu numerotare
. Acestea din urmă au dimensiunea
.
rilor se face cu roșu
Se folosesc și actualizează stiluri-titlu. Astfel:
• „GENEZA” e Heading 1,
• „Capitolul 1” e Heading 2, iar
• „Vremurile stravechi de la facerea lumii pana la Avraam”, „Facerea lumii”, „Lumina”, „Cerul”,
„Pamantul”, „Soarele, luna si stelele” sunt Heading 3.

Figura 143 – Stiluri-titlu folosite
Se observă că fiecare stil conţine o serie de formatări la nivel caracter și paragraf. Pentru a nu le efectua pe toate acestea la fiecare utilizare a stilului – spre exemplu Heading 3 este
utilizat în întreaga Biblie de 761 de ori – se recomandă editarea stilului. Cea mai
simplă și pragmatică metodă presupune efectuarea tuturor modificărilor direct
pe text, o singură dată, apoi se dă clic-dreapta pe stilul predefinit și se alege prima opţiune.
Trebuie să punem diacriticele pentru a scrie simbolurile Ă, Â, Î, Ș, Ţ, ă, â, î, ș, ţ. Nu vor fi folosite
chiar toate, însă le putem defini integral în acest moment. E necesară definirea și nu simpla inserare pentru
că există doar într-o singură pagină zeci de apariţii cel puţin a celor scrise cu litere mici. Utilizăm în cadrul
definirilor tasta Ctrl pentru litere mari și Alt pentru litere mici. Deoarece pentru tasta A avem atât Ă, ă, cât
și Â, â, cel mai frecvent – Ă, ă – va fi lăsat la tasta A, în timp ce pentru Â și â vom alege o tastă apropiată
„geografic”, de exemplu Q.
2

Text integral preluat din [17], pagina 4
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Folosim INSERT – Symbol – More Symbols… – alegem simbol – Shortcut Key – introducem combinaţie de taste – Assign pentru toate caracterele speciale, la fel ca în Figura 144.

Figura 144 – Definirea combinaţiei de taste pentru „ă”
O altă variantă de scriere cu caracterele specifice unei regiuni este utilizarea unei tastaturi specifice
acelei regiuni, sau instalarea uneia, însă doar în condiţiile în care cunoaștem foarte bine dispunerea tastelor
pe acea tastatură fizică sau virtuală. Altfel, această soluţie poate fi mai degrabă un dezavantaj, decât avantaj,
nereușind să optimizăm timpul de redactare, chiar dacă se va efectua apăsarea unei singure taste pentru un
caracter special, și nu combinaţii de 2-3, care teoretic încetinesc introducerea.
Introducerea numărului de pagină se realizează din INSERT – Page Number – Bottom of Page și
alegem opţiunea centrată. E posibil să nu avem numărul de pagină dorit, care să coincidă sursei originale.
Atunci vom alege opţiunea Format Page Numbers … și cerem ca numerotarea să înceapă de la 4.
Definim un antet, dar în prealabil ne asigurăm că fiecare titlu de ordinul I (Heading 1, aici „GENEZA”) va începe pe pagină nouă. Deci, vom constitui secţiuni separate pentru fiecare parte: Geneza, Exodul,
Leviticul, … prin adăugarea la sfârșitul fiecărei părţi a unei întreruperi de secţiune, pentru Geneză putând
adăuga și înainte de început PAGE LAYOUT – Breaks – Next Page. La utilizarea unui antet personalizat
avem nevoie de împărţirea pe secţiuni, apoi INSERT – Header – Blank. Neapărat opţiunea Link to Previous
nu trebuie să fie activată.

Figura 145 – Introducerea antetului
Observăm în Figura 146 impactul adus de modificările operate asupra unui text neformatat.

Figura 146 – Diferenţa între textul neformatat și cel finisat
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C. Să se redacteze – utilizând caractere speciale acolo unde este cazul – „Tatăl nostru” în limba română și primul vers în varianta grecească.
Indicaţii rezolvare: Se vor defini combinaţii de taste pentru caracterele românești – INSERT – Symbol –
More Symbols... – Shortcut Key… – Assign – apoi se va scrie corect rugăciunea. Pentru varianta grecească
nu definim combinaţii: INSERT – Symbol – More Symbols... – Insert.
Varianta în limba română

Varianta în limba greacă

Tatal nostru Care esti in ceruri,
Sfinteasca-se numele Tau,
Vie imparatia Ta,
Fie voia Ta, precum in cer asa si pe Pamânt.
Pâinea noastra cea de toate zilele,
Da-ne-o noua astazi
Si ne iarta noua gresalele noastre
Precum si noi iertam gresitilor nostri
Si nu ne duce pe noi in ispita
Ci ne izbaveste de cel rau.

„Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ
ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ca a Ta este imparatia si puterea si marirea,
Acum si pururea si-n vecii vecilor.
Amin.

[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.” [18]
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4.2. Redactarea materialelor de
prezentare și promovare
Pentru această secvenţă, cursanţii identifică și utilizează termeni, formule de adresare, titulaturi sau
denumiri utilizate în mod frecvent în corespondenţă. Se vor discuta diverse elemente de eficientizare a scrierii în astfel de cazuri: căutare și înlocuire, completare automată abrevieri, formule de adresare și încheiere,
corectare lexicală.
Se vor dezbate aspecte cu privire la procesările de obiecte grafice în Paint, precum: decupare, modificare contrast/luminozitate, mutare, combinare elemente din diverse imagini și facilităţi Word, după cum
urmează: inserare capturi, casete text, tabele, imagini, desenare, WordArt.
Cu Windows Movie Maker, prelucrăm secvenţe video (de exemplu o ceremonie religioasă), montând elemente, tăind la montaj, adăugăm comentarii text și voce, lăsând pauze pentru a permite auditoriului
să răspundă la întrebări tematice etc.
Noțiuni teoretice
Această secvenţă folosește ca suport instrumentele software: Microsoft Word 2013, Windows Paint și Windows Movie Maker 2012. Microsoft Word se găsește în pachetul Microsoft
Office 2013 ca și componentă de bază și este destinat prelucrării textului. Windows Paint este
Teorie
instalat odată cu sistemul de operare Windows și se utilizează pentru procesări grafice elementare. Windows Movie Maker este una din aplicaţiile gratuite din cadrul pachetului Windows Essentials
2012 și poate fi folosit pentru editare video. Windows Essentials se găsește pe site-ul Microsoft, de unde
poate fi descărcat, iar mai apoi instalat.
În cele ce urmează vom prezenta funcţionalităţi și instrumente din cadrul aplicaţiilor amintite, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente acestei secvenţe.
Căutare și înlocuire. Aceasta este o facilitate comună editoarelor de texte. Putem să inspectăm
conţinutul unui document spre a vedea dacă un anumit cuvânt sau o secvenţă de cuvinte se regăsește
în cadrul documentului. Se poate efectua o căutare simplă, acţionând din fila HOME – grupul Editing
sau apelând combinaţia de taste Ctrl + F. În partea stândin partea dreaptă – opţiunea Find
gă va fi afișat panoul de navigare, noi introducând elementele de text căutate în cadrul zonei de editare
. Căutarea se va efectua interactiv, pe măsură ce se tastează, rezultatele
returnate vor fi afișate unele sub altele în cadrul unor zone dreptunghiulare ce conţin și contextul în care
se regăsește ceea ce s-a căutat, secvenţa căutată fiind marcată cu scris aldin. Ţinerea mouse-ului deasupra
acestor dreptunghiuri va indica și capitolul/subcapitolul în care s-a identificat apariţia curentă. Și în cadrul
textului documentului se va marca secvenţa căutată, prin plasarea ei pe fundal de culoare galbenă. Dacă
se dă clic pe unul dintre rezultate, se va efectua direct saltul în document. Elementele prezentate aici pot fi
observate în Figura 147.

Figura 147 – Rezultatele căutării returnate în panoul de navigare și evidenţierea lor în text
Atunci când textul căutat trebuie să fie și înlocuit cu un altul, folosim opţiunea combinată de căutare
și înlocuire, ce se iniţiază prin apăsarea butonului Replace
din fila HOME – grupul Editing. În
afară de căutarea exactă, există și o serie de opţiuni suplimentare, vizibile doar după acţionarea butonului
din cadrul ferestrei de căutare. Conţinutul său complet este cel din Figura 148.
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Figura 148 – Fereastra de căutare și înlocuire cu opţiuni
În cadrul ferestrei de căutare se specifică opţional:
• Un anumit sens de căutare (lista Search);
• O căutare exactă după tipul literelor folosite în cuvântul căutat (Match case). Astfel, o căutare după cuvântul „Religie” nu va returna apariţiile „religie” sau „RELIGIE”;
• Căutare doar pentru cuvintele ce alcătuiesc un cuvânt întreg (Find whole words only). Căutând cuvântul „catolic”, nu-l va returna și din secvenţa „catolicism”;
• În căutare se pot folosi șabloane ce vor fi definite cu caracterele de înlocuire „?” și/sau „*”
(Use wildcards). Primul ţine locul unui singur caracter necunoscut, ultimul la oricâte. „??lig*”
va căuta cuvintele care au în interior subșirul „lig”, începând cu litera a treia. Exemplu „religie”, „religios”, „Saligni” etc;
• Variante ale acestei opţiuni, dar care nu necesită caractere speciale, le reprezintă Match prefix/suffix, ce caută doar după un anumit prefix/sufix;
• Căutări mai speciale se realizează cu opţiunile Ignore punctuation characters și Ignore white-space characters, oarecum ca în motoarele de căutare. Deci, se ignoră eventualele semne
de punctuaţie sau spaţiile, care se pot intercala între litere;
• Se pot efectua după cuvinte omofone, însă doar în raport cu dicţionarul limbii engeze
(Sounds like (English));
• Până acum am discutat doar de căutări realizabile
indiferent de modul de formatare. Word-ul permite
însă efectuarea de căutări și înlocuiri de text formatat
identic. Ne poziţionăm pe rând în zona de definire a
căutării, respectiv a înlocuirii, specificarea formatărilor realizându-se cu opţiunile de formatare din cadrul butonului-listă
. Putem astfel căuta cuvântul „religie” și-l înlocuim cu „religie”.
În cadrul ferestrei de căutare și înlocuire avem butoane pentru căutări secvenţiale (Find Next), înlocuirea ultimei expresii găsite (Replace), înlocuirea tuturor rezultatelor (Replace All), sau renunţare/finalizare (Cancel).
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Căutările (și înlocuirile) se folosesc pentru verificări, corecturi, adaptare conţinut. Sunt foarte eficiente la un număr mare de apariţii, însă și rezultatele pot fi uneori incontrolabile și ireversibile, atunci
când nu se fac verificările la timp. O înlocuire greșită – de exemplu înlocuirea caracterelor cu diacritice cu
caracterele de bază, eliminarea spaţiilor – chiar și totală nu este problematică, deoarece pot fi anulate ultimele modificări prin utilizarea succesivă a comenzii Undo/Ctrl+Z. Dacă ulterior s-au efectuat foarte multe
operaţiuni sau s-a închis documentul, remedierea devine mai dificilă sau imposibilă.
Completare automată abrevieri. Cuvinte mai lungi, expresii, sau chiar paragrafe întregi care se
repetă fie în cadrul unui document, fie în diverse documente pe care le redactăm în mod obișnuit pot răpi
nejustificat din timpul de editare și pot duce la tastări eronate uneori. Pentru a preîntâmpina aceste efecte
negative, se pot defini abrevieri „inteligente”, care în momentul în care sunt tastate în document vor fi automat înlocuite cu varianta lor extinsă. Pentru definirea lor parcurgem următoarea secvenţă: fila FILE – Options – Proofing – AutoCorrect Options… – completare abreviere la Replace – completare variantă extinsă
la With – apăsare buton Add.

Figura 149 – Definire corecţie automata
În cazul în care documentele necesită frecvent utilizarea unor expresii iterative, definirea unor astfel
de abrevieri va ajuta la reducerea timpului total de editare și expresiile înlocuite automat vor fi întotdeauna
identice, reducându-se astfel și rata erorilor de tastare.
Formule de adresare și încheiere. În mod obișnuit, în corespondenţa oficială și nu numai, precum
și în documentele sau comunicatele redactate, se utilizează o serie de formule/blocuri de adresare și încheiere stereotipe, de multe ori cu o formatare mai aparte și pe mai multe rânduri (separate cu Enter). Eficientizarea scrierii lor se poate realiza și cu corecţiile automate despre care s-a discutat mai devreme. Pentru a nu
ne încărca memoria cu o serie de abrevieri numai de noi cunoscute și pentru a favoriza toţi utilizatorii unui
anumit calculator, vom defini formule standardizate, plasate într-o locaţie mai vizibilă: INSERT – Quick
Parts – o intrare din submeniul Auto Text.
Pentru a defini noi formule de adresare/final, vom scrie o singură dată formula gata formatată, o
vom selecta, iar apoi INSERT – Quick Parts – Auto Text – Save Selection to Auto Text Gallery.
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Figura 150 – Definire formula de introducere/încheiere
După definire, formula se regăsește în submeniul Auto Text.
Corectare lexicală. Greșelile de tastare, cele mai uzuale greșeli încetăţenite (Paști/Paște, patrusprezece/paisprezece etc.) pot fi corectate automat de către Word, sau doar evidenţiate, urmând ca împreună
cu utilizatorul să se decidă asupra unei forme considerate corecte. Pentru a beneficia de această facilitate
trebuie ca dicţionarul de referinţă să fie cel al limbii în care se realizează preponderent editarea. Un cuvânt
se corectează automat de către Word atunci când cuvântul tastat se regăsește în dicţionar în lista de cuvinte
de înlocuit (AutoCorrect) predefinite sau definite cu ocazia introducerii de abrevieri „inteligente”. Acţiunile
de corectare de acest fel sunt mai greu de identificat, trebuind să trecem cu mouse-ul pe deasupra cuvântului, sau să dăm clic în interiorul său. Prima literă din cuvânt va fi subliniată cu o linie cu chenar albastru,
când plasăm mouse-ul deasupra literei evidenţiate apare mai explicit efectuarea corecţiei, iar detalii asupra
acesteia, precum și anularea ei va fi posibilă dacă efectuăm clic de mouse asupra listei ascunse a corecţiei
automate care a avut loc.

Figura 151 – Evidenţiere gradată a corectării automate și afișare opţiuni contextuale
În document s-ar putea să avem anumite erori lexicale. Existenţa acestora este
semnalată de prezenţa semnului
în cadrul barei de stare. Individual, cuvintele posibil
eronate sunt marcate cu ajutorul unei sublinieri cu o linie roșie ondulată. Efectuarea unui
clic-dreapta pe un astfel de cuvânt ne prezintă toate cuvintele sugerate ca fiind corecte, precum în exemplul din imaginea din partea dreaptă. Se va alege varianta considerată corectă.
Corectarea se poate face și global, la nivel de document sau paragraf. Din poziţia curentă a cursorului se va efectua corectarea pas cu pas, oferindu-se sugestii pentru fiecare cuvânt neregăsit în dicţionar, adică toate cuvintele semnalizate cu subliniere de culoare roșie. Lansarea corectorului lexical se
realizează din cadrul filei REVIEW – prima opţiune, Spelling & Grammar, sau F7. Va apărea panoul
de verificare, prezent și în Figura 152.

Figura 152 – Panoul de verificare lexicală și ortografică
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Dacă alarma este falsă, spre exemplu cuvântul respectiv este dintr-o altă limbă, putem ignora semnalarea
curentă a erorii, sau toate cuvintele scrise identic în cadrul documentului curent, prin intermediul butoa. Dacă suntem siguri că acel cuvânt există – poate e un termen de specialitate sau un
nelor
cuvânt mai nou decât dicţionarul Word – și nu mai dorim ca în niciun document să nu fie semnalată eroa. Atunci când o variantă din cele propuse trebuie să
rea, putem opta pentru adăugarea lui în dicţionar
înlocuiască cuvântul scris eronat, selectăm varianta și acţionăm unul dintre butoanele
. Cel
de-al doilea buton va face corectările automat în tot documentul, în eventualitatea existenţei aceleiași erori.
Suspendarea temporară a verificării se realizează prin părăsirea panoului de editare, iar revenirea și continuarea verificării se relansează prin apăsarea butonului
.
Editare imagini în Paint. Utilitarul Paint se utilizează pentru editări elementare de fișiere și obiecte grafice. Spre exemplu, majoritatea capturilor din cadrul acestui material au fost prelucrate anterior în Paint. Sursa materialelor pentru
Paint o reprezintă un set de fișierele tip imagine mai populare, lista nefiind foarte
diversificată. O altă sursă o constituie imagini provenite direct de la un scanner
sau cameră foto, însă probabil cea mai însemnată categorie este dată de capturile
de ecran preluate direct de pe calculatorul Dv. cu sprijinul tastei PrintScreen sau Alt + PrintScreen (pentru
a memora doar fereastra activă, nu tot ecranul). Acestea, precum și restul operaţiunilor de tip copiere din
diverse aplicaţii (Copy/Cut sau Ctrl+C/Ctrl+X) se pot reflecta în Paint prin intermediul unei operaţiuni
simple sau multiple de lipire (Paste/Ctrl+V).

Figura 153 – Filele și pânza de desenare Paint
În Paint avem două file – Home și View – precum și fila Paint
utilizată în operaţii de gestiunea fișierelor și surselor generatoare de informaţie grafică și a proprietăţilor generale ale pânzei de desenare
(Properties).
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Butonul Select se folosește pentru încadrarea unei regiuni din cadrul imaginii
prezente în Paint, în vederea efectuării unor procesări ulterioare legate doar de zona
selectată. Selecţia poate fi dreptunghiulară sau să aibă o formă neregulată, opţional
acceptând transparenţa. După efectuarea selecţiei, zona predecupată poate fi rotită sau
răsturnată (Rotate); redimensionată proporţional sau fără menţinerea vreunei relaţii
între lăţime și înălţime, eventual rotită sub un anumit unghi (Resize); sau pur
și simplu să rămână ea singură în cadrul pânzei de desenat (suprafaţa de lucru)
Paint, exteriorul ei fiind eliminat (Crop). Acestea sunt funcţionalităţile butoanelor din cadrul grupului Image.
Butonul Pencil permite scrieri de mână, desene pe suprafaţa de lucru.
Textura cu care se operează va fi dictată de opţiunea Brushes aleasă, iar culoarea va fi cea a
prim-planului, adică Color 1 din grupul Colors. Grosimea poate fi modificată din lista existentă
la butonul Size. Fill va fi folosit pentru umplerea cu culoarea de prim-plan a zonei în care se
efectuează clic, pe toată suprafaţa în care culoarea și nuanţa sunt neschimbate faţă de caracteristicile
cromatice ale punctului selectat. Butonul Text se folosește pentru scrierea de text asemănător ca și în
cadrul unui editor de texte. Va apărea și o paletă de componente – Text Tools – Text – ce permite formatarea textului, operaţiuni de copiere/mutare, realizarea transparenţei fundalului și gestiunea culorii
de fundal, respectiv a scrisului. Eraser este de fapt o radieră cu care ștergem conţinutul imaginii peste care
trecem. Ștergerea nu este altceva decât o scriere în culoarea fundalului. Color picker este asemănător unei
pipete, prin intermediul căreia luăm o mostră de culoare dintr-un anumit punct, în timp ce Magnifier mărește o zonă de formă dreptunghiulară, în vederea efectuării unor operaţiuni de mai mare fineţe. Se revine
temporar la pânza de dimensiune normală din View – Full screen și definitiv cu View – 100%. Acestea sunt
instrumentele cu care operează grupul Tools.
Prin intermediul opţiunilor din cadrul grupului Shapes putem insera o varietate de forme geometrice și le putem gestiona culoarea și textura conturului și a interiorului.
Grupul Colors se ocupă cu setarea culorilor prim-planului și a fundalului (Color 1 și Color 2). Opţiunea Edit Colors se folosește atunci când avem nevoie de o nuanţă ce n-o regăsim în lista culorilor predefinite. Dacă vom considera că o nuanţă personalizată de noi va fi utilizată mai des, putem s-o adăugăm la lista
existentă (Add to Custom Colors).

Figura 154 – definirea culorilor personalizate
Atunci când nici în acest mod nu găsim nuanţa identică, vom utiliza butonul Color picker, atât pentru prim-plan, cât și pentru fundal.
Fila View este destinată diverselor operaţiuni de panoramare și micșorare, precum și pentru afișarea
unor elemente grafice ajutătoare: bară de stare, riglă, caroiaje.
Inserare obiecte grafice și text în Word. În cadrul documentelor Word, în afară de textul de la
tastatură, pot fi introduse o serie de elemente grafice, atât individual, cât și agregate în cadrul unei pânze de
desenare (INSERT – Shapes – New Drawing Canvas). Aceasta din urmă reunește o colecţie de obiecte –
potenţial de diferite tipuri – în vederea tratării ca un desen de sine stătător. Există posibilitatea de a realiza
astfel de desene și fără utilizarea pânzei de desenare, însă elementele constitutive trebuie să fie omogene, și
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anume doar cele din categoria Shapes, adică o serie de forme geometrice și simboluri utilizabile în diagrame. Ele se vor selecta (Ctrl/Shift+clic), apoi grupa (din cadrul meniului contextual: Group – Grouping).
Un alt aspect care merită subliniat, se referă la casetele de text (Text Box). În cadrul unor desene complexe,
pentru a introduce și text formatabil pe lângă obiectele grafice existente este obligatoriu să folosim casete
de text, chiar dacă ulterior vom ascunde chenarul acestora. În plus, prin intermediul lor, putem plasa orice
tip de obiect în ce zonă a desenului dorim. În cadrul acestor casete putem scrie și text pe verticală, facilitate
regăsită doar în cazul tabelelor. Mai mult, anumite tipuri de obiecte nici nu pot fi inserate într-un desen
decât dacă folosim casetele de text ca instrument auxiliar (de exemplu, într-o pânză de desenare nu putem
adăuga tabele).
Obiectele grafice și de tip text, se introduc prin intermediul filei INSERT – grupurile Tables, Illustrations,
opţiunile WordArt, Equation și Text Box. Vom prezenta pe scurt opţiunile menţionate:
• Grupul Tables – Table – permite introducerea unui tabel cu un număr de linii și coloane specificat;
• Grupul Illustrations
o Pictures – adăugarea unei imagini salvată pe dispozitivul de calcul. Odată cu această operaţiune va apărea o filă contextuală ce permite o serie de operaţii și finisări (eliminare fundal, modificare contrast și claritate, schimbarea tonurilor de culoare, compresii, decupări,
asociere stiluri înrămare și efecte, comportament în raport cu încadrarea în text, rotiri și
răsturnări, redimensionări, schimbarea ordinii planurilor etc.);

Figura 155 – Fila contextuală de ajustare a imaginilor
o Online Pictures – se pot folosi imagini din diverse surse de provenienţă Microsoft: galeria
Clip Art a Microsoft Office, căutări de imagini cu motorul Microsoft de căutare, precum
facilitarea accesului la imaginile personale salvate în cloud-ul Microsoft. Sunt prezentate și
surse alternative, după cum observăm în Figura 156;

Figura 156 – Introducere de imagini online
o Shapes – este folosit pentru a acoperi o diversitate de forme geometrice și mai speciale utilizabile în cadrul unor diagrame;
o SmartArt – după cum observăm în Figura 157, utilizatorul va avea la dispoziţie o serie impresionantă de șabloane de diagrame, repartizate pe categorii;

Figura 157 – Paleta de diagrame SmartArt
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o Chart – se creează grafice de diverse tipuri, pe baza unor tabele de date precompletate, însă
care pot fi ajustate;
o Screenshot – realizează o captură de ecran a uneia dintre ferestrele aplicaţiilor deschise în
momentul de faţă;
• Opţiunea WordArt – se adresează celor care doresc să introducă text artistic în cadrul desenelor
realizate, sau independent de acestea. Word-ul pune la dispoziţie o serie de șabloane, precum și o filă
contextuală necesară pentru gestionarea efectelor grafice legate de acestea;
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Figura 158 – Exemplu WordArt
• Opţiunea Equation se poate utiliza pentru scrierea formulelor matematice și nu numai. Există o
serie de formule pretipărite, altele pot fi căutate online în galeria Microsoft, dar există și un editor
specializat pentru acest scop;
• Opţiunea Text Box se folosește pentru adăugarea de text în cadrul unor obiecte grafice complexe.
Word-ul are o întreagă colecţie de șabloane formatate special. Dacă nu se dorește alegerea vreunuia,
există varianta Simple Text Box sau opţiunea Draw Text Box.

Figura 159 – Stiluri de casete de text
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Opţiunea INSERT – Object – Object… este una generică, cu ajutorul său putând fi introduse mai
multe tipuri de obiecte grafice.
Prelucrare video cu Windows Movie Maker. Movie Maker este un instrument de procesare video
ușor de utilizat de către nespecialiști. Un videoclip prelucrat în Movie Maker poartă titulatura de proiect și
constă – nu în mod obligatoriu – într-o îmbinare de secvenţe video și/sau imagini, vocea naratorului sau
dublarea, coloană sonoră și o serie de elemente bazate pe text, precum subtitrările, adnotările, genericele
etc. Asupra acestora se pot aplica o serie de efecte vizuale, decupări, multiplicări, staţionări mai lungi pe
unele cadre sau creșterea vitezei de rulare etc.
Adăugarea elementelor constitutive de care am
vorbit, se realizează prin intermediul filei Home. Tot de
acolo li se pot aplica anumite șabloane de prelucrare a
filmării (AutoMovie themes), iar elementele componente pot fi prelucrate primar cu sprijinul butoanelor din grupul Editing (de exemplu, o imagine sau chiar
un videoclip poate fi rotit dacă s-a ţinut aparatul într-o altă poziţie, sau pot fi șterse elemente).
Chiar dacă tipurile de media implicate contribuie la realizarea unui videoclip mai complex, integrat,
ele pot fi gestionate și separat cu ajutorul unor file contextuale, așa cum se arată și în Figura 160.

Figura 160 – Exemplu de proiect Movie Maker
Se observă că pentru fiecare tip de element există câte un
indicator vizual specific dispus de-a lungul axei timpului – atunci
când este prezent – indicatoarele suprapunându-se, pe alocuri
având atât video, cât și coloană sonoră, naraţiune și text. Acestea
pot fi glisate individual pe axa timpului pentru a amâna sau grăbi intrarea lor în scenă. Axa verticală arată
momentul curent atât în repaus, cât și în previzualizare.
Se poate lucra la viteze, setări de timp de început/sfârșit al fiecărui tip de media și apariţie a acestora,
staţionări o perioadă mai lungă sau mai scurtă pe o imagine sau cadru ce conţine text etc. În plus, volumul
naraţiunii, cel original din cadrul filmării sau coloana sonoră pot fi aduse în prim-plan în funcţie de ceea
ce dorim să subliniem în videoclipul realizat. Aceste reglaje se realizează prin intermediul butoanelor din
cadrul filei Project.
Animaţiile și efectele vizuale (alb-negru, negativ, sepia, detectare contururi etc.), modificarea contrastului
și viteza
animaţiei se introduc și/sau se reglează cu ajutorul diferitelor opţiuni
puse la dispoziţie în cadrul filelor Animations și Visual Effects.
Videoclipul poate fi salvat într-o serie de formate portabile pe diverse dispozitive, sau distribuit prin intermediul unor reţele de socializare populare. Fila Home dispune de aceste opţiuni.
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Practică

Aplicație practică
A. Să se optimizeze editarea documentelor prin utilizarea de corecţii automate sau introducere de text automat pentru expresiile/formulele: „Doamne miluiește”, „Doamne miluiește,
Doamne miluiește, Doamne miluiește” și „În Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”,
„În numele Biroului de presă al Patriarhiei Române”.

Rezolvare:
Pentru primele două expresii se vor folosi corecturile automate, iar pentru a treia se poate utiliza
introducerea automată de text destinată formulelor de adresare/încheiere, deși text formatat pe o linie se
poate introduce tot cu ajutorul abrevierilor „inteligente”.
Scriem textul „Doamne miluiește”, îl selectăm și îl copiem în Clipboard (Copy/Ctrl+C). Accesăm
fila FILE – Options – Proofing – AutoCorrect Options… Apoi, pentru fiecare expresie în parte găsim câte
o abreviere unicat, cât mai scurtă, dar sugestivă, pe care o introducem în zona Replace, în timp ce în With
lipim informaţia memorată în Clipboard (Paste/Ctrl+V) și apăsăm butonul Add.

Figura 161 – Introducere abrevieri pentru corecţii automate
Pentru „Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește” putem compune expresia prin
trei operaţiuni de lipire. După adăugarea celei de-a doua expresii se acţionează butoanele Add și OK din cele
două ferestre.
Observaţie: Dacă la iniţierea corecţiei automate nu este selectat textul – indiferent dacă a fost sau nu
copiat în prealabil – cu care se face înlocuirea, nu este disponibilă opţiunea Formatted text. Utilizarea textului
formatat are atât avantaje, cât și dezavantaje. Avantajul ar fi că nu ar mai trebui reformatat, iar un dezavantaj
ar fi că formatarea nu se va potrivi cu schimbarea de font din textul obișnuit. Deci, dacă facem formatare cu
un text Arial, Arial va fi de fiecare dată și înlocuirea, chiar dacă noi folosim un alt font.
Introducem expresia a treia ca formulă de introducere. Vom tasta și formata textul „În numele Biroului de
presă al Patriarhiei Române”, după care îl vom selecta. Urmăm calea INSERT – Quick Parts – Auto Text –
Save Selection to Auto Text Gallery – OK.

Figura 162 – Definirea unei formule de introducere
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Pentru utilizarea formulei: INSERT – Quick Parts – Auto Text – alegem intrarea creată anterior.
Înainte

După

Figura 163 – Înainte și după crearea formulei de introducere
În Figura 163 observăm că a apărut o nouă intrare în listă, intrare disponibilă pentru a fi utilizată în
orice document.
B. Se descarcă de pe Internet imagini – picturi, lăcașuri de cult, peisaje etc. – și se ajustează în vederea realizării unor asocieri semantice (decupare, modificare contrast/luminozitate, mutare, combinare elemente
din diverse imagini). Se vor folosi facilităţi, precum: inserare capturi, casete text, tabele, imagini, desenare,
WordArt.
Indicaţii: se caută cu ajutorul unui motor de căutare imaginile (se comută pe Images/Pictures) și se descarcă
în directorul de lucru: clic-dreapta pe imagine – Save Image As…). Se pot utiliza două ferestre Paint: una
pentru crearea imaginii finale și una în care prelucrăm individual fiecare imagine componentă (redimensionări, mutări, ștergeri, desenări, adăugare de text etc). Combinarea imaginilor se poate efectua și în Word.
În Word e recomandat să folosim pânza de desenare (INSERT – Shapes – New Drawing Canvas). Adăugarea de imagini se face din INSERT – Pictures/Online Pictures – în funcţie de provenienţă (locală, dacă
luăm fișierele prelucrate în Paint, respectiv culegere direct de pe web). Textul și alte obiecte pot fi introduse
în cadrul desenului prin intermediul casetelor de text (INSERT – Text Box), ulterior eliminând bordurile.
C. Cu Windows Movie Maker, cursanţii vor prelucra o secvenţă video (de exemplu o ceremonie religioasă:
se vor extrage elementele cele mai importante ale ceremoniei, se va comenta cu text și prin vocea cursantului, se vor lăsa pauze pentru a permite auditoriului să răspundă la întrebări tematice etc.
Indicaţii: se preiau un fișier video (de exemplu de pe YouTube cu aplicaţia online www.youtubeinmp4.com) cu menţionarea sursei și eventual imagini. Se încarcă apoi acestea în Windows
Movie Maker în cadrul unui proiect nou. Se adaugă opţional coloană sonoră, înregistrări video și audio în
direct cu ajutorul camerei web, precum și cadre informative (titlu, menţionarea sursei, regie, montaj, explicaţii pe parcurs etc). Pentru a sta mai mult timp pe un cadru (imagine sau text) se va modifica valoarea
din fila Edit a filei contextuale Video.
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4.1. Instrumente TIC pentru realizarea de
hărţi mentale cu tematică religioasă

După prezentarea noțiunilor teoretice, formatorul
va exemplifica pas cu pas exercițiul practic și se va
asigură că fiecare participant parcurge pașii necesari
pentru rezolvarea ghidată a acestuia.
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4.1. Instrumente TIC pentru realizarea de
hărţi mentale cu tematică religioasă
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unui hărți mentale și se va realiza
o asemenea hartă cu tematică religioasă folosind aplicația MindMup. Pagina web a aplicației MindMup este
http://www.mindmup.com.
4.1.1. Noțiuni teoretice
În prezentarea sa, Dana Grad spunea că din cele mai vechi timpuri, omenirea a încercat să înţeleagă
Universul ca fiind un produs al divinităţii, iar Mercator prin ideile sale a transformat conceptul
hărţii şi al cartografiei în ceea ce avem astăzi, în același timp oferindu-ne cel mai important izvor
Teorie
al ştiinţei: atlasul [10]. În continuare, pe baza prezentării mai sus menționate, vom detalia unele
aspecte ale hărților mentale.
Cartografii se folosesc de imaginaţia lor pentru a arăta lumea, iar munca lor s-a transformat în adevărate capodopere de artă bazate pe cunoștinţe. Datorită tehnologiei și a sateliţilor de o acurateţe incredibilă care
pot să capteze imagini ale suprafeţei Pământului, furnizează astfel o diversitate de informații pentru viitoarele
hărţi. În funcţie de subiectul de interes, hărţile pot avea diferite forme [10].
„Harta este abstractizare a trăsăturilor esențiale a unei țări. Ajutorul neprețuit pentru o călătorie mentală care oferă mai multe informații decât călătoria propriu-zisă”, spune Collingwood în opera sa intitulată:
Speculum mentis, or the map knowledge.
Margerison, în opera sa: Computers and the renaissance of cartography, spune că „O hartă este cel mai
simplu și mai elegant mod de prezentare a datelor variabile pe o suprafață. Este un model bidimensional pe care
mintea omenească îl recunoaște și îl înțelege cu ușurință, și care oferă informații calitative și cantitative.”
Inteligenţa umana este legată de ușurinţa cu care putem crea „poteci” mentale. Harta mentală este o fotografie a gândurilor noastre și oferă creierului nostru posibilitatea de a accesa, procesa și exprima informaţiile
pe care le primim. Cu alte cuvinte hărțile mentale sunt instrumente grafice care folosesc cuvinte, linii, culori,
imagini și legături logice pentru a stimula și facilita dezvoltarea ideilor și organizarea informației. După cum
putem vedea în figura de mai jos, hărțile mentale se foloseau de către oamenii de știință.

Isaac Newton

Charles Darwin

Figura 269 – Hărți mentale realizate manual
Hărțile mentale pot fi de ajutor elevilor, fie ca mijloc prin care pot lua notițe, fie ca metodă a profesorilor, de prezentare a informațiilor. Hărțile mentale se formează devreme și mulți le utilizăm când construim
diagrame care să ne ajute să găsim soluții sau să ne amintim ceva. De asemenea, hărțile mentale pot fi folosite
și pentru diferite tipuri de învățare.
Hărțile mentale au fost introduse în sistemul formal la sfârșitul anilor ’60 de către Tony Buzan. Buzan
a descris elemente precum forme, culori, linii de diferite grosimi și altele care eficientizează hărțile mentale.
Despre activitatea lui Buzan putem afla mai multe la pagina: http://www.mind-map.com.
De ce să folosim harta mentală? Avantajele utilizării hărților mentale sunt numeroase. Cele mai relevante sunt următoarele:
• Structurarea informaţiilor;
• Impunerea și organizarea sarcinilor;
• Dialog eficient între cele două emisfere ale creierului;
• Rezolvarea problemelor;
• Stimulează imaginaţia și creativitatea;
• Dezvoltarea unui proiect, idee, plan sau chiar strategie.
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Cu ajutorul hărților mentale putem modela orice din jurul nostru sau din viață de zi cu zi, și ne va fi de
folos să putem structura și înțelege mai bine informațiile și lumea din jurul nostru.
Deși pe piață există numeroase programe software pentru crearea hărților mentale, unii profesori preferă să rămână la metoda tradițională, cea cu creionul și hârtia. La clasă cu siguranță putem aplica și acestă
metodă, dar pentru prezentarea informațiilor, profesorul poate utiliza un program specializat, și astfel poate
introduce și anumite elemente care atrag atenția elevilor, cum ar fi imagini, sau noduri de diferite culori.
O hartă mentală poate fi echivalentul unui eseu în care autorul a adunat informațiile relevante, a demonstrat înțelegerea materialului respectiv și a realizat o lucrare finală care ilustrează relațiile dintre diverse
date, adică se va demonstra nivelul de cunoștință și gradul de înțelegere.
În procesul de utilizare a hărților mentale avem două etepe distincte:
• colectarea de informații – harta mentală joacă rolul unui exercițiu de brainstorming;
• sortarea informațiilor – harta mentală ajutând la organizarea și clasificarea informațiilor.
Harta mentală este un mijloc eficient și pentru formarea abilităților organizatorice pentru elevi.
Pentru realizare hărților mentale o să folosim utilitarul gratuit MindMup. Acesta poate fi accesat la pagina http://www.mindmup.com.

Figura 270 – Spațiul de lucru în MindMup
În MindMup o hartă mentală este compusă din noduri și arce care fac legăturile între acestea. Nodurile
sunt organizate pornind de la un element central din care pornesc arce către elementele subordonate.
Fișierele create pot fi salvate pe platforma on-line și sunt stocate timp de șase luni. Pentru a salva fișierul alegem
opțiunea Save, din meniul File. Hărțile mentale pot fi exportate și în alte fișiere, cum ar fi: .mup (fișier standard
în MindMup), .mm (fișier FreeMind), .png, .pdf, .html, etc. Pentru exportare alegem opțiunea Export Map din
meniul File.
Pentru a crea o nouă hartă mentală, alegem opțiunea New Map din meniul File.

Practică

4.1.2. Aplicație practică
În această parte o să realizăm o hartă mentală pe temă religioasă. La realizarea hărții, o să utilizăm și
imagini, descărcate de pe Internet. O să folosim MindMup, de la pagina http://www.mindmup.com.
Pentru a edita un nod este de ajuns să executăm dublu clic pe el, după care trecem în el textul dorit.

Figura 271 – Editarea unui nod în MindMup
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Pentru a crea un nou nod, alegem din opțiunea Add Child, din meniul Edit, grupul Insert. De la tastatură cu butonul Tab putem insera un nou nod.

Figura 272 - Inserarea unui nod nou
Culoarea nodului poate fi modificat cu
din meniul contextual sau din meniul din partea
dreaptă, pus la dispoziție de spațiul de lucru. Pentru a șterge un nod alegem opțiunea Delete din meniul Edit
sau din meniul contextual.

Figura 273 – Inserarea unor noduri în MindMup
În cazul în care dorim să rearanjăm nodurile, executăm clic pe nodul respectiv și îl tragem cu mouse-ul
în locul unde dorim să fie legat.

Figura 274 – Rearanjarea nodurilor
Avem posibilitatea de a asocia descrieri mai ample, sub formă de text la fiecare nod. Pentru a accesa
editorul de text, alegem opțiunea Node Attachment din meniul Edit sau din meniul contextual. Acest editor
permite operațiuni mai simple de text, cum ar fi aplicarea unor stiluri (bold, italic, etc.), creare de liste ordonate
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și neordonate, inserări de imagini. Astfel, structura concepută poate avea asociat text suplimentar, care poate
furniza detalii ce altfel ar încărca harta mentală. Nodului Iisus Hristos îi putem asocia un text în care descriem
că el este fiul lui Dumnezeu, astfel încât să fie ușor accesat. Fiecare nod, care are asociat un conținut, va fi marcat
printr-o pictogramă ce va fi atașată în parte dreaptă.

Figura 275 – Asocierea unui text la un nod
Nodurile pot avea asociate, pe lângă text, și imagini, pentru a scoate în evidență anumite aspecte legate
de ele. Pentru a insera o imagine la un nod, selectăm nodul respectiv și alegem opțiunea Node Icon/Picture din
meniul Edit sau din meniul contextual. Apare fereastra din figura de mai jos. Pentru a insera o imagine cu Iisus
Hristos, descărcăm una de pe Internet în format .jpg. În fereastra pus la dispoziție executăm clic în mijlocul
zonei marcate cu line întreruptă și selectăm imaginea dorită.

Figura 276 – Atașarea unei imagini la un nod
Putem observa că se poate seta mărimea imagini cu opțiunea Size și poziția acesteia în cadrul nodului
(Positions). Poziția poate fi deasupra (Above text), la mijloc (Behind text centered), sub text (Below text), în
stânga textului (Left of text) sau în dreapta textului (Right of text).

Figura 277 – Nod care are atașat imagine
5

Menționăm faptul că, pentru fiecare nod putem atașa o imagine sugestivă. Spre exemplu, avem posibilitatea de a descărca de pe Internet o imagine sau un desen pentru fiecare ucenic al lui Iisus Hristos, și să o
atașăm la nodul respectiv.
Odată realizată harta, aceasta trebuie salvată din nou iar pentru a putea fi listată, o exportăm în fișier .pdf.
Pentru a exporta harta mentală în fișier .pdf, alegem opțiunea Export Map din meniul File. Se va crea
fișierul dorit, care va fi automat stocat pe serverul MindMup. Link-ul care ne permite accesul la fișier va fi accesibil timp de 24 de ore. Este recomandat să descărcăm pe calculatorul personal fișierul generat.

Figura 278 – Harta mentală în format PDF
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4.2. Instrumente TIC pentru crearea unor ﬁșe de lucru
speciﬁce disciplinelor de Religie
În cadrul acestui exercițiu, vom opera cu conceptul fișelor de lucru și necesitatea utilizării acestora. Se
va prezenta structura unei fișe de lucru după care se va realiza practic o fișă de lucru respectând anumite cerințe
de formatare.
4.2.1. Noțiuni teoretice
Dicționarul explicativ al limbii române definește Fișa ca fiind: „Foaie (mică) de hârtie sau de carton pe care își face însemnări cel ce strânge material pentru elaborarea unei opere, pe care se redau extrase dintr-o lucrare etc.” Fișa de lucru, din punct de vedere tehnic, este un document care
Teorie
poate conține mai multe tipuri de elemente în concordanță cu tematica la care se referă. Putem
realiza fișe de lucru pentru clasa pregătitoare, care vor conține imagini ce vor fi discutate în cadrul activităților
didactice. De asemenea, se pot realiza fișe de lucru pentru orice lecție din primar, gimnaziu sau liceu. Un astfel
de document poate conține text, tabel sau chiar listă ordonată în cazul unor întrebări de tip quiz. Chiar dacă literatura de specialitate nu prevede o structură anume pentru fișele de lucru, o să încercăm să identificăm părțile
componente ale unei fișe de lucru. Ca și punct de pornire, am decis să căutăm pe Internet modele de fișe pentru
a identifica o structură generală. Spre exemplu, dacă introducem în motorul de căutare Google cuvintele „Fișă
de lucru specifice disciplinelor de Religie”, o să ne apară mai multe rezultate.
O fișă de lucru poate fi cea prezentată în figura de mai jos.

Figura 279 – Fișă de lucru pentru lecția Sf. Apostoli Petru și Pavel, clasa a IV-a (http://www.didactic.ro)
Fișa de lucru din figura de mai sus conține două imagini, respectiv pe Sf. Apostol Petru și Sf. Apostol
Pavel. În partea de jos a paginii avem logo-ul paginii web www.didactic.ro. Fișa de lucru conține numele temei
la care se referă, denumirea de Fișă de lucru, întrebările propriu zise și numele cadrului didactic de care a fost
elaborat.
În figura următoare putem vedea încă două fișe de lucru, care conțin diferite tipuri de elemente.

Figura 280 – Alte exemple pentru fișe de lucru (http://www.didactic.ro)
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După cum se poate observa în exemplele de mai sus, acestea nu conțin denumirea tematicii, faptul că
sunt fișe de lucru, precum și numele persoanei care le-a elaborat. Pornind de la exemplele de mai sus, o să identificăm părțile principale din punct de vedere tehnic al unei fișe de lucru.

Figura 281 – Părțile esențiale ale unei fișe de lucru
Conform figurii de mai sus, o fișă de lucru din punct de vedere tehnic conține două tipuri de elemente:
• Elemente obligatorii:
o Tematica fișei de lucru (tematica lecției);
o Denumirea „Fișă de lucru”;
o Numele și afiliația autorului;
o Conținutul propriu zis al fișei de lucru;
• Elemente opționale:
o Sigla școlii sau a instituției în antet;
o Numerotarea paginilor în subsol sau alte elemente grafice etc.
Elementele obligatorii încep cu tematica fișei de lucru care trebuie să fie concisă și concludentă. Tematica fișei de lucru poate coincide cu tematica lecției din cadrul disciplinei Religie, sau poate fi doar o parte din
aceasta. După denumirea temei trecem sintagma Fișă de lucru într-un paragraf nou. Urmează, într-un alt paragraf nou, numele persoanei care a realizat fișa de lucru (de exemplu: Prof. Mihai Avornicului) și afilierea (de
exemplu școala unde predă profesorul respectiv). După acesta urmează conținutul propriu zis al fișei de lucru.
Elementele opționale din fișa de lucru pot fi, de exemplu, sigla școlii. În cazul în care aceasta este plasată în
antet, atunci o să apară pe fiecare pagină. Dacă dorim să nu apară pe fiecare pagină, ci doar pe o anumită pagină, nu o plasăm în antet, ci în partea de sus a paginii utile. Numerotarea paginilor este tot opțională, dar este
indicată folosirea acestei setări dacă fișa de lucru conține mai multe pagini.
Pentru realizarea fișelor de lucru o să utilizăm ca și instrument Microsoft Word, componentă a pachetului Microsoft Office. Editarea computerizată a unei fișe de lucru diferă de editarea manuală datorită modului
specific de lucru cu calculatorul. Un exemplu tipic în acest sens este separarea operației de introducere a texului
de cea de tehnoredactare, în cazul editării computerizate. Aceste două operații, introducerea conținutului și
tehnoredactarea, formează o singură operație în cazul realizării manuale a fișelor de lucru, datorită imposibilității rearanjării conținutului odată introdus.
Folosirea calculatorului în editarea fișelor de lucru prezintă numeroase avantaje. De exemplu, modificarea unui singur caracter în cadrul unei pagini necesită retipărirea acestuia. În cazul editării manuale, sau
folosindu-se o mașină clasică de scris, pagina trebuie reintrodusă, caracter cu caracter, pe când cu aplicația
Microsoft Word se execută modificările dorite, urmând a se tipări la imprimantă fișa modificată.
Printre alte avantaje ale editării fișelor de lucru cu Microsoft Word menționăm:
• introducerea textului se poate face și de o persoană fără pregătire specială, urmând ca doar tehnoredactarea să fie executată de alte persoane;
• o mare parte din operațiile de rutină sunt executate automat de aplicație, intervenții fiind numai
în situații de natură subiectivă;
• odată fișa de lucru editată și salvată, aceasta poate fi previzualizată pe ecranul monitorului, putându-i-se aduce astfel eventuale corecții înainte de tipărirea pe hârtie;
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• odată realizată forma finală a documentului, avem posibilitatea de a obține oricâte copii ale acestuia dorim pe hârtie, prin simple comenzi de tipărire;
• putem obține documente cu calități superioare atât din punct de vedere tehnic, cât și artistic. În
cadrul acestora putem folosi fonturi de diferite tipuri și dimensiuni, efecte speciale cum ar fi: suprapuneri de imagini, umbrire, combinații de text cu imagini, afișări de texte pe diferite direcții etc.
Dar, pentru a beneficia de toate aceste avantaje este necesar să respectăm o serie de reguli specifice lucrului cu aplicații TIC și de a folosi o procedură clară de lucru în editarea fișelor de lucru.
Pentru obținerea fișei de lucru finală, trebuie să fie definit conținutul efectiv al acesteia (textul, eventual imagini, tabele, etc.), sub forma unui manuscris, a unui document primar, sau chiar a unei ciorne. Pe baza acestuia
se stabilește o schemă de aranjare în pagină, care poate fi materializată de noi sub forma unei schițe pe o pagină
de hârtie, sau a unei scheme mai complexe conținând mai multe detalii de tehnoredactare, un exemplu fiind
prezentat în figura următoare.

Figura 282 – Schemă de fișă de lucru
Această schemă nu este de fiecare dată materializată pe hârtie, uneori ea fiind doar închipuită în mintea
noastră sau dedusă dintr-un alt document asemănător, editat anterior. În cazul fișelor de lucru, care conțin în
general mai mult text și mai puține imagini și tabele, nu este neapărat necesară o schemă de tipul celei de mai
sus. Este de ajuns, de exemplu, stabilirea caracteristicilor de tehnoredactare pe o schemă.
Urmează etapa de introducere a textului și a celorlalte elemente (imagini, tabele, etc.) într-un document
Microsoft Word. Această etapă este dependentă de modul de tehnoredactare a documentului, adică de schema
de tehnoredactare stabilită anterior. Tot în etapa de introducere a textului trebuie încărcate și eventualele imagini, desene, figuri, etc. În cazul unor desene tehnice, scheme, grafice, acestea se pot realiza direct pe calculator,
folosind programe speciale de desenare, cum ar fi CorelDraw, AutoCAD etc. Imaginile astfel obținute vor fi
salvate din respectivele programe pe calculator, sub forma unor fișiere de imagini de un anumit tip, acestea
urmând apoi a fi încărcate în documentul editat, adică în fișa de lucru.
În cazul unor picturi, icoane, portrete și a altor imagini care sunt disponibile pe hârtie sau alte suporturi
asemănătoare, se folosește tehnica scanării pentru plasarea lor de pe hârtie sau alte suporturi asemănătoare și
introducerea lor în memoria calculatorului. Pentru acest lucru se folosește scanerul, care este asemănător unui
xerox, cu deosebirea că imaginea citită de pe documentul primar nu este imprimată pe eventuale copii, ci este
transmisă calculatorului pentru prelucrare. Se obține în final un fișier pe calculator, corespunzător imaginii
scanate, fișier care va putea fi încărcat în fișa de lucru. Există și alte metode de transpunere a unor elemente din
lumea reală în fișiere pe calculator. De exemplu, dacă o icoană este pictată pe piatră, aceasta poate fi fotografiată, preluată pe calculator și apoi utilizată în fișa de lucru. Odată terminată operația de introducere, putem
trece la formatarea textului, adică la operația de tehnoredactare. În cadrul acestei etape aplicăm o serie de
transformări textului deja introdus, în vederea obținerii unei fișe de lucru cu calități superioare. De asemenea,
introducem în text eventualele imagini obținute anterior sub forma unor fișiere specifice, stabilim caracteristicile de ansamblu ale documentului, cum ar fi formatul paginii, marginile, modul de numerotare a paginilor și,
în general se realizează toate operațiile ce țin de aranjarea textului în pagină.
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La realizarea fișelor de lucru o să utilizăm tehnoredactarea pe trei nivele conform figurii de mai jos.

Figura 283 – Pașii de tehnoredactare în cazul fișelor de lucru
Tehnoredactarea la nivel de document se referă la faptul că stabilim caracteristicile globale, de ansamblu, ale documentului, cum sunt formatul paginii (A3, A4, A5, letter, etc.), marginile acestuia, eventuale antete
și subsoluri de pagină la nivel de document.
La nivelul următor, adică la nivel de paragraf, se stabilesc caracteristicile fiecărui paragraf în parte. Ca
urmare, se stabilesc atributele paragrafelor, ca de exemplu: tipul de caractere folosit pentru întregul paragraf,
dimensiunea acestora, eventualele deplasări înspre interior sau exterior, dimensiunea și tipul alineatului, modul de aliniere a paragrafului.
Ultimul nivel, este formatarea la nivel de caracter. Lucrăm asupra grupurilor de caractere din interiorul
paragrafelor, pentru obținerea unor efecte de tipul: scoaterea în evidență a unor nume proprii, cuvinte cheie,
citate, prin subliniere, îngroșare, înclinare, schimbare a dimensiunii caracterelor, introducerea unor caractere
speciale de tip săgeți, figuri, semne speciale etc.
Cele trei nivele vor fi parcurse în ordinea:
1. document
2. paragraf și
3. caracter.
Această ordine nu este foarte riguroasă, după cum nici încadrarea operațiilor de tehnoredactare pe fiecare nivel nu este strictă.
De asemenea, delimitarea în spațiu a celor trei nivele (adică din punctul de vedere al calității de text cu
care operăm) nu este strictă. Există, de exemplu, operații la nivel de caracter care operează cu o cantitate de text
mai mare decât un paragraf.
În etapa de tehnoredactare există o serie de operații care nu pot fi încadrate pe nici unul dintre cele trei
nivele, cum ar fi: încărcarea imaginilor, încadrarea tabelelor etc.
Mai sunt, de asemenea, operații care pot fi încadrate atât pe nivelul caracter cât și pe nivel de paragraf.
Să luăm pentru exemplificare operația de stabilire a fontului, a stilului de afișare și a dimensiunii caracterelor.
Acestea se încadrează pe nivelul paragraf, atunci când se aplică asupra unuia sau mai multor paragrafe complete, și pe nivelul caracter, când se acționează asupra unei porțiuni selectate arbitrar în cadrul fișei de lucru
tehnoredactate.
După realizarea eventualelor încărcări și salvări inițiale, se trece la editarea fișei de lucru, care constă în
introducerea textului, imaginilor și tehnoredactare. În continuare o să pregătim realizarea unei fișe de lucru. O
să utilizăm aplicația Microsoft Word din pachetul Microsoft Office. După lansare aplicației din meniul Start, o
să stabilim caracteristicile globale al documentului, adică tehnoredactarea la nivel document.

Figura 284 – Setarea unui document în Microsoft Word în cazul fișelor de lucru
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După setarea mărimii paginii salvăm documentul cu opțiunea Save As din meniul File. În continuare
o să descărcăm o siglă de pe Internet, pe care o să o plasăm în antetul paginii. Sigla pe care o introducem, ca
exemplu, în antetul documentului va fi cea a Liceului Teoretic „Ion Barbu”. Pentru a identifica pagina web al
liceului, introducem aceste cuvinte cheie în motorul de căutare Google. După aceasta, executăm clic pe link-ul
www.ltib.ro.

Figura 285 – Accesarea site-ului Liceului teoretic ”Ion Barbu”
Se poate observa că sigla școlii este încorporată în pagină. Pentru a putea „tăia” partea albastră împreună cu sigla liceului, o să apăsăm tastele Alt+PrtSc (sau doar tasta PrintScreen, PrntScrn). Astfel, fereastra activă
va fi salvată în Clipboard-ul calculatorului.
Deschidem aplicația Paint, lipim captura de ecran (opțiunea Paste) iar pentru a putea copia partea dorită din imagine, acționăm conform figurii de mai jos.

Figura 286 – Obținerea siglei din pagina web
După ce selectăm partea dorită în Paint, alegem opțiunea Copy de pe panglica Home. Astfel, partea selectată va fi salvată în Clipboard. O să revenim în Microsoft Word, pentru a plasa imaginea decupată în antetul
paginii. Antetul paginii poate fi accesat cu opțiunea Edit Header din cadrul opțiunii Header de pe panglica
Insert (sau dublu clic în zona de antet a paginii). Pentru ca imaginea din Clipboard să apară în documentul Microsoft Word, apăsăm clic pe opțiunea Paste de pe panglica Home (sau combinația de taste Ctrl+V). Rezultatul
va fi cel din figura de mai jos.
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Figura 287 – Plasarea siglei școlii în antetul fișei de lucru
După plasarea siglei în antetul fișei de lucru urmează setarea marginilor din panglica Page Layout, cu
. În cazul în care în Microsoft Word nu are definită ca unitate de măsură cm,
opțiunea Custom Margins
acest lucru se poate remedia în meniul File, cu opțiunea Options. În fereastra Options la opțiunea Advanced
alegem Centimeters, conform figurii de mai jos.

Figura 288 – Setarea unității de măsură în cm
După setarea marginilor, opțional putem să numerotăm paginile, cu opțiunea Page Number, de pe panglica Insert. Dacă optăm pentru numerotare, este bine să o punem în partea de jos a paginii în cazul nostru, cu
opțiunea Bottom of Page. Apoi, trecem elementele de identificare ale fișei.

Figura 289 - Schița fișei de lucru
În continuare, urmează partea obligatorie din fișa de lucru. Elementele obligatorii încep cu tematica
fișei de lucru. După denumirea temei urmează Fișă de lucru într-un paragraf nou, urmează într-un paragraf
nou numele persoanei care a realizat fișa de lucru și afilierea (de exemplu, școala unde predă profesorul respectiv). După aceea, poate urma conținutul propriu zis al fișei de lucru conform figurii de mai sus. Înainte și după
paragraful care conține textul Fișă de lucru o să lăsăm spațiu mai mare (de exemplu 18 pt).
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Odată încheiată etapa de tehnoredactare, se poate trece la imprimarea fișei de lucru pe un suport fizic
de tipul hârtie sau carton, folosindu-se pentru acest lucru imprimanta. Documentul se pregătește pentru imprimare cu opțiunea Print din meniul File.

Figura 290 – Pregătirea fișei de lucru pentru listare
Calitatea documentului final depinde foarte mult de dispozitivul folosit la tipărire, adică de imprimantă. Acestea sunt de mai multe tipuri, cele mai folosite fiind cele cu laser. Pot fi folosite și imprimante cu jet de
cerneală, care sunt mai ieftine ca și cele laser.
În funcție de tipul fișei de lucru editat în Microsoft Word și disponibilitățile materiale existente, o să
alegem tipul de imprimantă care corespunde cel mai bine scopului propus. De exemplu, pentru tipărirea unei
fișe de lucru care conține doar text putem folosi imprimanta cu jet de cerneală, iar pentru unul cu imagini este
mai bine să utilizăm una laser.
Odată listată fișa de lucru, aceasta poate fi utilizată în procesul didactic și ori de câte ori mai avem nevoie de ea, o putem lista și multiplica în numărul dorit de exemplare.

Practică

8

4.2.2. Aplicație practică
O să începem realizare unei fișe de lucru pe tematica „Generalități despre Sfânta Scriptură”. Pentru
acesta o să folosim instrumentul Microsoft Word. O să realizăm următoarea fișă de lucru:

Figura 291 – Fișa de lucru propus spre realizare

După lansarea aplicației Microsoft Word în execuție, primul lucru este să setăm mărimea paginii la A4.
Inserăm sigla liceului și setăm marginile să fie de câte 2 cm. Documentul îl salvăm cu numele de Fisa_de_lucru_Religie_1.docx. După salvarea documentului începem realizarea efectivă a fișei. Trecem tematica în primul
paragraf, acesta fiind: „Generalități despre Sfânta Scriptură”, următorul paragraf conține textul „Fișă de lucru”.
Urmează numele profesorului și afilierea acestuia. Rezultatul acestor operații este vizibil în figura următoare.

Figura 292 – Pregătirea fișei de lucru
Urmează schimbarea fontului utilizat în text. Pentru acesta selectăm cu mouse-ul tot documentul și alegem fontul Arial și mărime de 10 pt, din panglica Home

. După ce am setat și tipul de caractere,

o să poziționăm textul la mijloc, selectând acesta și aplicând
din panglica Home.
Pentru a fi mai vizibilă denumirea de „Fișă de lucru”, selectăm denumirea cu mouse-ul și setăm să aibă dimensiunea de 16 pt și îngroșat. Pentru a fi mai vizibil o să setăm o distanță de 18 pt înainte și după paragraful
respectiv. Pentru acest lucru alegem de pe panglica Home, fereastra Paragraph, unde setăm distanța în felul
următor

. Rezultatul obținut este vizibil în figura de mai jos.

Figura 293 – Fișa de lucru după formatări la nivel de paragraf
După introducerea acestor date începem realizarea conținutului fișei de lucru. Ne poziționăm în paragraful următor și tastăm enunțul problemei. În cazul nostru:
1. Completați următorul tabel:
După introducere, enunțul problemei îl poziționăm pe parte stângă. Urmează să inserăm un tabel gol
cu cinci rânduri și patru coloane. Pentru acest lucru poziționăm cursorul unde dorim să introducem tabelul și
apăsăm butonul Table din panglica Insert. Apoi, trecând cu mouse-ul peste numărul dorit de celule, dăm un
clic să finalizăm operațiunea.

Figura 294 – Inserarea tabelului în fișa de lucru
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Un tabel în utilitarul Microsoft Word este format din linii și coloane. La intersecţia liniilor cu coloanele
se află celulele. Coloanele sunt specificate imaginar cu litere (A, B, C, ...), iar liniile cu numere (1, 2, 3, ...). Să
vedem un exemplu în figura de mai jos.
A

B

C

D

1
2

Celula B2

3

Domeniul de celule C3:D4

4

Figura 295 – Referențierea la celule în tabele

Referenţierea la o anumită celulă se face specificând coloana și rândul respectiv. Mai multe celule alăturate formează un domeniu de celule. Pentru a specifica un domeniu de celule se pot înșira celule efectiv (C3,
D3, C4, D4), sau se specifică celula stânga sus și celula dreaptă jos (C3:D4).
Înainte de a trece informațiile efective în tabel, mai trebuie să efectuăm niște modificări conforme cu tabelul
propus pentru exercițiul respectiv. Primul lucru este să unim celulele din primul rând al tabelului. Acesta se
face prin selectarea acestor celule și apăsarea butonului Merge Cells (după selectarea celulelor), din panglica
Layout.

Figura 296 – Unificarea celulelor în Microsoft Word
În funcţie de cantitatea informaţiei introdusă, înălţimea celulei va crește automat. Deplasarea între celule se poate face cu tastele săgeţi sau cu tasta Tab.
Deplasarea în cadrul unui tabel (trecerea de la o celulă la alta), pentru a putea edita conţinutul unei
celule, se realizează prin comenzile descrise în următorul tabel:
Combinaţia de taste
Tab
Shift + Tab
Alt + Home
Alt + End
Alt + PageUp
Alt + PageDown

Tipul deplasării
În celula următoare (spre dreapta)
În celula precedentă (spre stânga)

În prima celulă de pe rândul curent

În ultima celulă de pe rândul curent

În prima celulă de pe coloana curentă

În ultima celulă de pe coloana curentă

Pentru a insera o celulă, selectăm o celulă de lângă locul de inserare și alegem panglica Layout și clic
pe o opțiune din grupul Rows&Columns. Pentru a insera celule, linii și coloane, selectăm o celulă, o linie sau
o coloană din tabelul existent. Dacă dorim să inserăm mai multe celule, linii și coloane, selectăm un număr
corespunzător de celule linii sau coloane
Dacă utilizăm meniul contextul (adică clic dreapta în celula dorită) și alegem opțiunea Insert, apare
caseta de dialog Insert Cells... Alegem una din cele patru opţiuni și dăm clic pe butonul Ok.
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Opţiunile sunt următoarele:
Opțiune

Semni�icație

Shift Cells Right

Celulele vor �i inserate în dreapta celulelor selectate

Shift cells down
Insert entire row
Insert entire column

Celulele vor �i inserate sub celulele selectate
Inserarea unei sau mai multor linii

Inserarea unei sau mai multor coloane

Pentru a insera o linie, alegem linia deasupra căreia dorim să inserăm linia nouă și opţiunea Insert
entire row.
Pentru a insera o coloană, alegem coloana în stânga căreia dorim să inserăm coloana nouă și alegem
opţiunea Insert entire column.
Dacă dorim să ștergem o celulă, selectăm celula pe care dorim să o ștergem și alegem comanda Delete
din panglica Layout, grupul Rows&Columns. În mod similar se poate alege comanda Delete din meniul contextual cu clic dreapta. După alegerea comenzii apare caseta de dialog Delete Cells. Alegem una din cele patru
opţiuni și dăm clic pe butonul Ok.
Opţiunile sunt următoarele:
Opțiune

Semni�icație

Shift Cells Left
Shift cells up
Delete entire row
Delete entire column

Celulele vor �i deplasate la stânga după ștergere

Celulele vor �i deplasate în sus

Ștergerea unei sau mai multor linii

Ștergerea unei sau mai multor coloane

Cea de-a doua modificare se face similar, selectăm primele două celule din rândul al doilea din tabel și
alegem butonul Merge Cells, din panglica Layout. Similar pentru ultimele două celule din rândul al doilea și
pentru ultimul rând din tabel. Menționăm faptul că opțiunea Merge Cells poate fi accesată și din meniul contextual, după ce au fost selectate celulele respective.
Obținem rezultatul din figura de mai jos.

Figura 297 – Pregătirea tabelului în Microsoft Word
Editorul Microsoft Word permite fragmentarea celulelor dintr-un tabel. Pentru a realiza fragmentarea,
selectăm celulele pe care dorim să le fragmentăm și alegem comanda Split Cells din grupul Merge, panglica
Layout. Introducem numărul de coloane și de rânduri, în care se fragmentează celula selectată.
În continuare va trebui să introducem informațiile în tabel, la care folosim mouse-ul sau săgețile pentru a ne
deplasa în tabel. După completarea textului, tabelul arată în felul următor:

Figura 298 – Tabelul completat în Microsoft Word
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Pentru a ajunge la rezultatul dorit, va trebui în primul rând să redimensionăm celulele din tabel. Tabelele inserate automat în Word, au implicit dimensiune identică, adică toate coloanele vor avea lățime egală și toate
rândurile vor avea înălțime egală. Pentru a modifica mărimea acestora, plimbăm cursorul mouse-ului deasupra
tabelului, până acest își schimbă forma, și efectuăm modificările dorite, conform figurii de mai jos.

Figura 299 – Modificare lățimii coloanei în Microsoft Word
În cazul nostru o să micșorăm fiecare coloană spre stânga, până ajungem la mărimea de coloană dorită.
Pentru acest lucru, o să poziționăm mouse-ul între prima și a doua coloană până i se schimbă forma. După
care, tragem în partea stângă până când obținem mărimea dorită. În timpul efectuării mișcării, Microsoft
Word va afișa o line punctată, ce va indica poziția la care se va muta marginea, odată ce butonul mouse-ului
va fi eliberat. Procedăm identic pentru fiecare coloană. Dacă dorim să avem aceleași mărimi la fiecare coloană,
, din grupul Cell Size, de pe
acestea pot fi setate după ce am selectat tabelul, cu opțiunea
sau
panglica Layout. Mărimea unei celule poate fi setată și manual, dacă se specifică la
din grupul Cell Size, de pe panglica Layout.
După modificarea lățimii coloanelor, obținem următorul rezultat:

Figura 300 – Modificare lățimii coloanei la fișa de lucru în Microsoft Word
Pentru ca informațiile din tabel să fie și mai vizibile, o să mărim și înălțimea rândurilor din tabel. Pentru acesta o să poziționăm mouse-ul între primul și al doilea rând până i se schimbă forma. După care, tragem
în jos până când obținem mărimea dorită. O să procedăm identic pentru fiecare rând. Dacă dorim să avem
aceleași mărimi la fiecare coloană, acestea pot fi setate după ce am selectat tabelul, cu opțiunea
, din grupul Cell Size, de pe panglica Layout. Rezultatul va fi cel din figura de mai jos.

Figura 301 – Modificare înălțimii linilor la fișa de lucru în Microsoft Word
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Urmează să aliniem textul în celule. În fiecare celulă, informația introdusă poate fi alineată după preferințele noastre. Pentru alinierea textului în celulă, ne poziționăm pe celula dorită, și alegem alinierea cu una din

opțiunile
, din grupul Alignment, de pe panglica Layout. În cazul nostru, în primele două rânduri,
în cele două celule, care conțin numere și în ultimul rând o să aliniem informația la centru. Rezultatul obținut
se vede in figura de mai jos.

Figura 302 – Alinierea textului în celule la fișa de lucru în Microsoft Word
Textul inserat în celulele unui tabel se supune acelorași reguli de formatare ca orice alt text dintr-un
document. Astfel pentru a ajunge la forma dorită a tabelului, selectăm textul din primul rând cu mouse-ul și
alegem
din grupul Font, de pe panglica Home. Pentru a alinia tabelul la mijloc în pagină, fixăm mouse-ul
în interiorul tabelului și apăsăm butonul dreapta al mouse-ului și din meniul contextual selectăm comanda
Table Properties sau selectăm aceeași comandă după ce am fixat mouse-ul în interiorul tabelului din panglica
Layout, Cell Size și săgeata din dreapta . Apare următoarea fereastra:

Figura 303 – Proprietățile unui tabel în Microsoft Word
Comanda Table Properties permite stabilirea proprietăţilor unui tabel:
• Table – dimensiunile, alinierea și modul de aranjare a textului în jurul tabelului, borduri și umbrire.
• Row – dimensiunea liniilor (înălţimea), posibilitatea de a împărţi un rând de tabel pe două pagini. Dacă nu este selectată opţiunea Allow row to break across pages tabelul se redimensionează
automat astfel încât rândul să încapă în pagină).
• Column – dimensiunea coloanelor (lăţimea) și unitatea de măsură.
• Cells – dimensiunea celulelor, alinierea textului în celulă faţă de marginile de sus și de jos.
• Alt Text – text alternativ.
În cazul nostru o să poziționăm tabelul la mijloc și selectăm opțiunea Center din fila Table, fereastra
Table Properties. Rezultatul este cel din figura de mai jos.
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Figura 304 – Tabelul după alinierea la mijloc în Microsoft Word
Continuăm formatarea tabelului, pentru a ajunge la forma dorită. Pentru a adăuga un fundal unei celule sau unui tabel, poziționăm mouse-ul în celula respectivă, sau selectăm celulele cărora dorim să le aplicăm
o culoare pe fundal apoi din panglica Design selectăm comanda Shading. Selectăm culoarea dorită din paleta
afișată. Putem deschide paleta de culori din care selectăm culoarea pe care dorim să o aplicăm ca fundal pentru
selecția noastră.

Figura 305 – Setarea fundalului pentru tabel în Microsoft Word
Pentru a ajunge la formatul final al tabelului, trebuie să modificăm chenarul acestuia. Pentru acest lucru
ne poziționăm pe tabel și alegem opțiune Borders and Shading... din Borders, de pe panglica Layout. Apare
fereastra Borders and Shading.

Figura 306 – Setarea chenarului pentru tabel în Microsoft Word
Conform figurii de mai sus, alegem Grid, de la Setting și la grosimea de 2 1/4 pt. Aplicăm acest format
pentru tabel. Rezultatul va fi cel din figura de mai jos. Menționăm faptul că bordurile se pot formata și separat
pentru fiecare celulă.
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Figura 307 – Tabelul formatat pentru fișa de lucru în Microsoft Word
După cum putem observa, am terminat formatările referitoare la tabel și în continuare o să trecem la
realizarea celei de a doua probleme din fișa de lucru.
În primul rând o să introducem textul exercițiului în fișier, pe baza modelului prezentat. Exercițiul cu numărul
doi va începe într-un nou paragraf.

Figura 308 – Textul pentru exercițiul doi din fișa de lucru
În continuare, o să inserăm o căsuță de text, pe care o să o aliniem la mijlocul paginii. Pentru acest lucru, o să alegem panglica Home și din grupul Illustrations, Shapes, Text Box.

Figura 309 – Desenarea unui căsuțe de tip text
După selectare putem desena căsuța de text unde dorim noi pe pagină. Plasăm mouse-ul unde dorim să
înceapă căsuța de text, executăm clic și ridicăm mâna de pe butonul acestuia când am obținut mărimea dorită.
După desenarea căsuței de text, o să trecem în interiorul acesteia cuvântul ”Biblie”. Pentru imaginea din exercițiu, o să descărcăm o poză de pe Internet. Introducem în motorul de căutare Google cuvântul ”Biblie” și alegem
fila Imagini. Alegem o imagine dorită, și executăm clic pe aceasta pentru a fi mărită. După mărire, cu ajutorul
meniului contextual, copiem poza în Clipboard cu opțiunea Copy Image.

Figura 310 – Copierea imaginii în Clipboard
După ce imaginea a fost copiată în Clipboard, ne poziționăm în căsuța de text din Word și aplicăm comanda Paste, de pe panglica Home. Astfel, imaginea va fi plasată în căsuța de text din fișa de lucru. După cum
putem observa, imaginea este mai mare decât căsuța de text. Pentru a mări căsuța de text, ne poziționăm cu
mouse-ul pe colțul din dreapta jos până se schimbă forma cursorului. Apoi, tragem până la mărimea dorită de
chenarul căsuței de text.
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Figura 311 – Poziționarea imaginii în căsuța de text
În continuare, va trebui să introducem acele căsuțe de text, care conțin denumire cărților din Biblie,
care sunt prezente în model. Pentru acest lucru procedăm asemănător, ca și la prima căsuță de text. Selectăm
Text Box, din grupul Illustrations, opțiunea Shapes de pe panglica Home. După desenarea căsuței de text, o
să introducem numele cărții din Biblie, în cazul nostru ”Facere”. Apoi îl selectăm și îl setăm să fie caractere de
tip Arial și să fie la mijlocul căsuței de text. Textul din cadrul unei căsuțe de text se formatează ca și orice text
din document. Va trebui să setăm culoarea de fundal al căsuței de text. Alegem din panglica Format comanda
Shape Fill, de unde selectăm culoarea dorită.

Figura 312 – Setarea fundalului pentru căsuța de text
Apoi, o să inserăm o săgeată, care va lega cele două căsuțe de text, indicând faptul că este vorba despre
o carte din Biblie, vârful săgeții fiind spre căsuța de text, care conține imaginea cu Biblia.
În acest exemplu, o să alegem săgeata simplă, numită Arrow. După selectare (din meniul Insert, opțiunea
Shapes), apăsăm clic în locul în care dorim să înceapă săgeata, respectiv în dreapta căsuței de text, și ținând
butonul de mouse apăsat, se trage în direcția dorită. Dacă se observă tendința săgeții de a se lipi de căsuțele
de text sau de alte obiecte grafice, se ține apăsat tasta Alt. Astfel tasta asigură un control fin în timpul creării și
manipulării obiectelor grafice.

Figura 313 – Desenarea unei săgeți
Când săgeata este selectată, în extremitățile acesteia, apar mici pătrate, cu ajutorul cărora se pot poziționa extremitățile, prin mișcări ale acestora. În cazul exemplului nostru, va trebuie să formatăm săgeata să fie
neagră și cu linie punctată. Pentru a efectua această operație, selectăm săgeata, iar în panglica Format apăsăm
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butonul Shape Outline și din opțiunea Dashes se alege tipul de linie punctată dorit. Pentru culoarea săgeții, tot
la această opțiune alegem culoarea dorită din paletă.

Figura 314 – Modificarea unei săgeți
Pentru a modifica capătul săgeții, selectăm săgeata, iar în panglica Format apăsăm butonul Shape Outline și din opțiunea Arrows se alege tipul de săgeată punctată dorit.
În mod similar se vor desena și celelalte căsuțe de text, respectiv săgeți. După ce terminăm desenarea și formatarea acestora, obținem forma din figura de mai jos.

Figura 315 – Introducerea căsuțelor de text
După ce am finalizat desenarea și formatarea exercițiului, este util să grupăm elementele din desen, ca
în cazul unei formatări ulterioare ale documentului, acestea să nu se miște de la locul lor. Pentru a realiza gruparea obiectelor, acestea inițial trebuie selectate. Pentru a selecta obiectele în document alegem opțiunea Select
Objects din grupul Select, de pe panglica Home.

Figura 316 – Selectarea obiectelor în Microsoft Word
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Trasăm mouse-ul deasupra obiectelor dorite de a fi introduse în grupul respectiv, și din meniul contextual alegem opțiune Group.

Figura 317 – Gruparea obiectelor în Microsoft Word
Astfel, am ajuns la finalul realizării fișei de lucru. În continuare, o să salvăm fișa de lucru, pentru a fi
memorată în calculator sau pe alt suport. Fișierul poate fi salvat ulterior și în format .pdf, sau în alt format pus
la dispoziție de Microsoft Word.
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4.1. Mediul colaborativ on-line
în sprijinul comunităţii
În cadrul acestui exercițiu, se vor prezenta principalele rețele de socializare, crearea de grupuri/forumuri
de discuții (în cadrul rețelelor de socializare), utilizarea de bloguri (crearea acestora și adăugarea de conținut
text, foto, audio, video).
4.1.1. Noțiuni teoretice
Pentru accesarea unei pagini web aferentă unei rețele de socializare, se va utiliza un browser web.
Acesta reprezintă un program specializat de navigare pe Internet. Printre cele mai utilizate browsere web (denumite și navigatoare), se numără:
Teorie
• Google Chrome;
• Mozilla Firefox;
• Internet Explorer;
• Apple Safari;
• Opera.
Pe lângă navigarea pe web, aceste browsere web permit și alte operații, cum ar fi realizarea de marcaje
ale unor pagini vizitate (semne de carte), salvarea istoricului paginilor vizitate, stocarea și gestiunea parolelor,
particularizări, precum și utilizarea unor extensii (spre exemplu extensia AdBlock pentru Google Chrome care
permite blocarea reclamelor și a conținutului publicitar).
În ceea ce privește motoarele de căutare web, acestea reprezintă aplicații care stochează diverse informații
despre paginile web și permite găsirea rapidă de conținut pe web. Cel mai răspândit motor de căutare este
Google, dar mai există și Yahoo!, Bing sau Ask.
Spre exemplu, utilizăm browserul web Google Chrome, accesăm motorul de căutare Google la adresa www.google.com și căutăm “retea de socializare”. De menționat faptul că vom avea rezultate diferite dacă
accesăm www.google.com sau www.google.ro sau dacă căutăm cu sau fără ghilimele. Căutările Google nu fac
subiectul acestei secvențe.
Rețeaua de socializare Facebook se accesează la adresa www.facebook.com Numele inițial al rețelei a
fost The Facebook. Din acest motiv, este disponibilă și pagina www.thefacebook.com dar care la accesare face
redirecționare către www.facebook.com.

Figura 412 – Prima pagină a rețelei Facebook
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Dacă avem un cont creat, ne vom autentifica tastând adresa de email sau numărul de telefon și parola
(în partea de sus a ferestrei) și se va acționa butonul Sign In. În cazul în care nu avem un cont de autentificare,
se vor completa datele necesare și se va acționa butonul Sign Up.
După autentificare, se poate personaliza profilul propriu prin adăugarea:
• unei poze de profil și/sau crearea albumelor de fotografii;
• detaliilor referitoare la muncă și educație;
• informațiilor referitoare la locuri vizitate și unde ați locuit;
• informații de contact;
• preferințe sportive, politice, cărți, citate, oameni care v-au inspirat, precum și multe alte
informații.

Figura 413 – Accesare editare profil personal
Un grup de discuții se poate crea rapid prin accesarea butonului
, după care se vor realiza
următoarele operații:
• definirea unui nume pentru grup;
• adăugarea membrilor în grup (trimiterea de invitații pentru înscrierea la grupul respectiv);
• definirea tipului de grup: Deschis (Open – oricine poate vedea grupul, componența grupului și conținutul publicat), Închis (Closed – oricine poate vedea grupul, componența grupului dar conținutul publicat poate fi văzut doar de membri) sau Secret (Secret – doar membri
grupului pot vedea grupul, componența acestuia și conținutul publicat).

Figura 414 – Crearea unui grup Facebook
Urmează selectarea unei pictograme pentru grupul creat, după care se poate comunica prin intermediul
grupului respectiv.

Figura 415 – Selectare pictogramă pentru grup
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În ceea ce privește blogurile, există mai multe variante on-line pentru crearea acestora. Se poate utiliza
un CMS (Content Management System) cum ar fi WordPress, lucru care necesită unele deprinderi tehnice și
stăpânirea principiilor de bază în sistemul arhitectural de client-server. O altă variantă ar fi utilizarea serviciilor
gratuite puse la dispoziție de Google, cum ar fi Google Sites și crearea unei pagini web pe baza unui șablon tip
blog. Însă, cea mai la îndemână variantă pentru crearea și administrarea unui blog, o reprezintă www.Blogger.
com [25]. Această platformă permite crearea rapidă a unui blog on-line și personalizarea acestuia prin adăugarea, editarea și/sau ștergerea de conținut tip text, imagine, video etc.
Platforma www.Blogger.com este un serviciu gratuit oferit de Google. Ca urmare, pentru accesarea
acesteia este nevoie să aveți un cont Google. Cu ajutorul contului Google se pot accesa toate serviciile oferite,
ca de exemplu Google Drive, Google Sites, Youtube, Google+, Gmail, Google Play și altele.
Dacă aveți un cont Google, se vor introduce datele contului și se va acționa butonul Conectați-vă (Sign
in) iar dacă acesta nu există, se va acționa butonul Creați un cont (Sign up) și se va realiza contul Google.

Figura 416 – Autentificare Google
4.1.2. Aplicație practică
Se dorește personalizarea minimală a profilului și crearea unui grup de discuții în cadrul rețelei
de socializare Facebook. De asemenea, se va crea și un mic blog folosind platforma Blogger.com.
Pentru rezolvarea acestui exercițiu, ne vom autentifica în cadrul rețelei de socializare Facebook,
Practică
vom edita profilul personal, vom adăuga informații referitoare la locurile de muncă și la educație,
după care vom crea un grup pentru discuții referitoare la metode interactive de predare. De asemenea, vom
realiza și un blog pe această temă și vom face cunoscut blogul în grupul de discuții.
Se accesează platforma Facebook la adresa www.facebook.com și se realizează autentificarea pe baza
adresei de e-mail și a parolei. În cazul în care nu există cont de acces, se realizează înregistrarea în cadrul
platformei. A nu se confunda parolele, parola pentru verificarea adresei de e-mail și parola pentru autentificare
în cadrul unor aplicații sunt elemente total diferite, care sunt gestionate independent.
După autentificare, se accesează
. Se vor completa detalii legate de muncă și educație, precum
și informații de contact.

Figura 417 – Editarea profilului
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După cum se poate observa, toate datele introduse sunt vizibile imediat, pot fi editate sau șterse. De
asemenea, aceste informații pot fi publicate în mai multe moduri: publice (Public) adică vizibile de toată lumea,
prieteni (Friends) adică vizibile doar de prieteni, doar eu (Only me) adică vizibile doar din cadrul contului
personal sau mod personalizat (Custom) unde se poate specifica ca doar anumite persoane să vadă informațiile
respective. Se vor adăuga informații testând toate aceste moduri de publicare.
În continuare, se va crea un grup de discuții. După accesarea
, se va defini un grup de tip deschis
(Open) în cadrul căruia se vor adăuga câțiva colegi.

Figura 418 – Grupul de discuții
Grupul poate fi personalizat prin adăugarea unei descrieri, a unei imagini de fundal sau prin adăugarea
de conținut (text, anunț, informații, întrebări, fișiere etc.).
În cadrul grupului se mai pot adăuga persoane care au cont Facebook (prin alegerea opțiunii Members și apoi
Add memeber) sau prin invitații trimise prin e-mail (prin alegerea opțiunii Invite by Email).

Figura 419 – Adăugare persoane la grup
În continuare, vom crea un blog. Pentru acest lucru vom accesa www.blogger.com și ne vom autentifica
pe baza contului Google (dacă nu există un cont Google, se va crea unul).
După autentificare, pentru creare unui nou blog, se acționează butonul
și se va introduce numele
blogului, adresa blogului și se va alege un șablon. Se continuă cu acționarea butonului Creați un blog!

Figura 420 – Creare blog nou
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În acest moment blogul a fost creat și poate fi accesat on-line dar nu are conținut publicat.

Figura 421 – Blog creat
Pentru a publica conținut, se alege Începeți să postați sau Creați o postare nouă. Se scrie conținutul text
care se poate formata prin selectarea fontului, a dimensiunii fontului, a formatului, scris îngroșat, înclinat sau
subliniat, la fel ca și în cadrul editorului de text Microsoft Word.

Figura 422 – Adăugare postare nouă
Pe lângă conținut text, se pot adăuga imagini (butonul Inserați o imagine), link-uri (butonul Adăugați
sau eliminați un link), videoclipuri (butonul Inserați un videoclip), pauze (butonul Inserați o pauză de început).
Figura 423 – Meniu de inserare
Pentru exemplificare, am ales să inserăm o imagine. Se deschide aplicația care permite încărcarea imaginii, trebuie ales fișierul care dorim să fie încărcat, după care selectăm imaginea încărcată (în acest exemplu am
încărcat două imagini dar doar una o vom insera în postare) și acționăm butonul Adăugați imaginile selectate.

Figura 424 – Inserare imagine
După inserare, imaginea poate fi redimensionată sau aliniată și i se pot defini unele proprietăți.

Figura 425 – Opțiuni imagine inserată
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Pentru fiecare postare se pot realiza următoarele:
• Se pot defini etichete pentru o căutare și găsire mai rapidă de conținut;
• Se poate programa când să se publice conținutul;
• Se poate vizualiza link-ul postării care poate să fie automat sau personalizat;
• Se poate adăuga locația;
• Se pot defini preferințe pentru comentariile cititorilor, moduri de compunere și sfârșituri
de linie.
Pentru a publica, salva, previzualiza sau închide o postare, se va folosi zona de opțiuni din colțul dreapta
sus (
). De obicei, se previzualizează conținutul iar dacă totul este în regulă, se alege
salvarea și publicarea conținutului.
După salvarea postării avem posibilitatea să gestionăm postările. De asemenea, blogul oferă și alte avantaje cum ar fi gestiunea comentariilor și statistici pagină.

Figura 426 – Opțiuni blog
Blogul poate fi accesat la adresa definită la crearea acestuia, iar toate postările publice sunt afișate.

Figura 427 – Conținut blog
În final, facem cunoscută adresa blogului în cadrul grupului de discuții.

Figura 428 – Publicare adresa blog în cadrul grupului de discuții
Se observă adăugarea automată a opțiunii de previzualizare a link-ului transmis.
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TEMA 4
4. Exerciţii suport pentru activitatea faţă în faţă –
pentru întâlnirea 1
4.2. Instrumente TIC
în sprijin didactic

După prezentarea noțiunilor teoretice, formatorul
va exemplifica pas cu pas exercițiul practic și se va
asigură că fiecare participant parcurge pașii necesari
pentru rezolvarea ghidată a acestuia.
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4.2. Instrumente TIC
în sprijin didactic
În cadrul acestei secvențe, se va prezenta aplicația Google Calendar pentru gestiunea agendei, prin
adăugarea de evenimente și distribuirea acțiunilor din cadrul calendarului, după care se va evidenția rolul
diagramelor Gantt în sprijinul activității didactice.
Noțiuni teoretice
Realizarea unei agende proprii reprezintă o practică destul de des întâlnită când vine vorba de
managementul timpului, organizarea și evidența acțiunilor.
O aplicație utilizată în acest scop, este Google Calendar, accesibilă la adresa http://calendar.gooTeorie
gle.com sau http://google.com/calendar. Ca orice aplicație Google, autentificarea se face pe baza
unei adrese de e-mail și a unei parole.

Figura 429 – Autentificare Google Calendar
Dacă nu aveți un cont Google, se va realiza unul, prin completarea formularului de înscriere, după alegerea opțiunii Creați un cont.

Figura 430 – Realizare cont nou Google
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După autentificare, aplicația Google Calendar permite:
• Vizualizarea agendei proprii pe zi, săptămână, lună. Modul de afișare ne ajută atunci când ne
interesează o agendă pe o perioadă scurtă de tip (spre exemplu o anumită zi) sau pe o perioadă mai
lungă de timp (spre exemplu o lună);
• Adăugarea unui eveniment singular sau repetitiv, personal sau cu mai mulți participanți. Adăugarea de evenimente ne ajută la realizarea agendei proprii, la invitarea participanților la un anumit
eveniment, la definirea unei locații, a unei descrieri, a unor memento-uri etc.
Un alt element al acestei secvențe este reprezentat de realizarea diagramelor Gantt. Conform definiției
date pe site-ul http://prbeta.ro [36], ”diagrama GANTT este un instrument folosit în planificarea proiectelor,
evenimentelor și a muncii, în general. Urmărește etapele desfășurării unui proiect în funcție de durata acestora.
Este o metoda des întâlnită în managementul proiectelor. A fost inventată de către Henry L. Gantt (inginer și
sociolog de origine americană) în 1917 și a fost considerată o tehnică revoluționară la acea vreme, autorul ei fiind premiat pentru contribuțiile aduse în domeniul managementului. [..] Mai exact, diagrama Gantt ilustrează
grafic un program de activitate care ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea unor sarcini specifice
unui proiect. Are forma unei matrice, cu două axe: una orizontală care indică perioada de timp necesară fiecărei activități (cu datele de începere și de finalizare ale sarcinii); alta verticală, care indică sarcinile ce trebuie
îndeplinite.”
Aceste diagrame pot fi utilizate cu succes și pentru planificarea micilor proiecte școlare, a evenimentelor școlare sau extra școlare. Pentru realizarea unei diagrame Gantt se pot utiliza diverse programe specializate
în acest sens cum ar fi Primavera Risk Analysis (Pertmaster) [37] sau Microsoft Project din pachetul Microsoft
Office. De asemenea, mici diagrame Gantt se pot realiza utilizând Microsoft Word și Excel sau aplicații on-line
specializate în acest sens.
Un exemplu de diagramă Gantt, preluată de la adresa web http://prbeta.ro/blog/wp-content/uploads/2012/03/diagrama-gantt-4.gif este prezentat mai jos:

Figura 431 – Exemplu de diagramă Gantt
4.2.2. Aplicație practică
Se dorește realizarea unei agende proprii pentru administrarea eficientă a evenimentelor la care dorim să participăm, precum și o evidență clară a evenimentelor pe care le organizăm care presupun
și invitarea individuală a participanților. Pentru acest lucru, vom utiliza aplicația Google Calendar.
Se vor realiza următoarele operații:
Practică
•
Definirea a două evenimente singulare, simple;
• Pentru o perioadă de șase luni de zile, din două în două săptămâni avem de susținut o prezentare la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, la sediul de pe str. Teodor Mihali 58-60 la care doriți să
invitați personal un număr de colegi.
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Pentru rezolvare, se parcurg pașii:
1. se accesează Google Calendar la adresa http://google.com/calendar sau http://calendar.google.com și se
realizează autentificarea;
2. după autentificare se fac mici setări de afișaj (limba română, format 24h, format dată etc.) – se dă clic pe pictograma
și se alege Settings/Setări;

Figura 432 – Opțiune setări
3. se creează un nou calendar prin clic pe săgeata din dreptul denumirii Calendarele mele și alegerea opțiunii
Creați calendar nou;

Figura 433 – Creare calendar nou
4. se definesc caracteristicile calendarului;

Figura 434 – Definire caracteristici calendar nou
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5. pentru un calendar creat, se pot efectua operațiile conform figurii de mai jos;

Figura 435 – Operații calendar
Opțiunea Afișați numai acest calendar are ca efect afișarea doar a evenimentelor definite în calendarul
respectiv. Spre exemplu, putem avea mai multe calendare, un calendar creat de noi cu evenimente personale, un
calendar partajat din cadrul unui curs, un calendar de la locul de muncă etc., iar opțiunea respectivă are rolul
de a afișa/ascunde evenimente aparținând calendarelor aferente;
Opțiunea Setări de calendar ne duce la setările de calendar definite în momentul realizării calendarului respectiv;
Opțiunea Creați evenimente în acest calendar permite adăugarea de evenimente la calendar. Se deschide fereastra de definire a evenimentului. Trebuie dat un titlu evenimentului, trebuie definită data și ora
evenimentului sau dacă este un eveniment pe toată ziua sau dacă este un eveniment repetitiv iar apoi detaliile
evenimentului (locație, apel video, descriere, culoare, memento-uri, mod de afișare disponibilitate, confidențialitate și participanți care sunt invitați la eveniment).

Figura 436 – Fereastra caracteristici eveniment
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Dacă se alege un eveniment repetitiv, trebuie definite caracteristici suplimentare, respectiv cum se repetă (zilnic, în fiecare zi lucrătoare, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, în fiecare zi de marți și joi, săptămânal,
lunar, anual), intervalul la care se repetă, când începe și când se termină evenimentul respectiv (se schimbă
aceste opțiuni în funcție de modul cum alegem să se repete evenimentul).

Figura 437 – Definire eveniment repetitiv
Se procedează la fel pentru adăugarea evenimentelor care ne interesează în acest caz.
Un eveniment poate fi adăugat rapid și prin clic pe un interval orar, iar dacă dorim modificarea caracteristicilor
se va alege opțiunea Modificați evenimentul.

Figura 438 – Adăugare rapidă de evenimente
Opțiunea Permiteți accesul la acest calendar oferă facilitatea de partajare/colaborare cu anumite persoane, calendarul poate fi trimis unor anumite persoane, fiecărei persoane i se poate atribui un rol: efectuează
modificări și gestionează partajarea, efectuează modificări asupra evenimentelor, vede toate detaliile evenimentului sau vede numai informațiile liber/ocupat (ascunde detalii).

Figura 439 – Permitere acces calendar
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Opțiunea Mementouri și notificări permite definirea modalităților prin care să ni se aducă aminte de
evenimentele din calendarul respectiv.

Figura 440 – Setări mementouri și notificări calendar
Zona Alegeți o culoare personalizată permite definirea unei culori pentru evenimentele aferente calendarului respectiv.
În ceea ce privește diagramele Gantt, se dorește realizarea unei asemenea diagrame pentru a structura clar
toate acțiunile necesare pentru organizarea unei sesiuni științifice. De cele mai multe ori, partea de planificare
a unui eveniment sau a unui proiect, reprezintă partea cea mai dificilă și care necesită o atenție sporită. Pentru
acest exemplu, decidem să defalcăm activitatea noastră majoră (de organizare sesiune științifică) pe activități
mai mici. O asemenea evidență se poate realiza în Microsoft Excel, conform figurii de mai jos:

Figura 441 – Evidența activităților în Excel
Pentru realizarea diagramei Gantt, alegem o variantă on-line, precum aplicația Creately, accesând pagina web http://creately.com iar pentru autentificare, vom crea mai întâi un cont prin accesare opțiunii Sign Up.
Dacă avem cont de acces, se va alege Sign In. În acest exemplu, alegem să realizăm un cont de acces.

Figura 442 – Accesare creately.com
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Se va completa formularul de înregistrare prin tastarea prenumelui, a numelui, a adresei de e-mail, a
parolei și a numărului de telefon, după care se va acționa butonul Join Creately. Realizarea unui cont este necesară deoarece tot ce se va lucra în cadrul aplicației va putea fi salvat în contul respectiv iar apoi poate fi accesat/
modificat/șters. Aplicația poate fi accesată și fără realizarea unui cont de acces dar tot ce se va lucra, va fi salvat
în cadrul unei zone de lucru temporare care nu va mai putea fi accesată după părăsirea aplicației.

Figura 443 – Înscriere creately.com
După realizarea contului de acces, se afișează planurile tarifare pentru aplicație. Noi alegem planul gratuit, ceea ce înseamnă că tot ceea ce realizăm în cadrul aplicației va fi conținut public. Continuăm prin clic pe
Go to App.

Figura 444 – Planuri tarifare creately.com
Aplicația se încarcă și sunt afișate toate proiectele salvate (în acest caz nu se afișează niciun proiect deoarece utilizăm un cont nou și accesăm pentru prima dată aplicația). Pentru a crea un nou proiect, se va accesa
opțiunea New Document.

Figura 445 – Accesare proiect nou
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Trebuie definite un set de caracteristici pentru ceea ce dorim să realizăm. În cazul de față, dorim să
realizăm o diagramă Gantt pe baza unui șablon existent (șablonul cu numele Traditional Gantt Chart). După
definirea caracteristicilor, se continuă cu opțiunea Create Document.

Figura 446 – Definire caracteristici desen
Se observă popularea desenului cu elementele din șablonul ales. Pentru a modifica acțiunile trecute, se
va da dublu clic în zona din partea stângă a desenului.

Figura 447 – Diagrama Gantt generată conform șablonului
Acțiunile scrise ca exemplificare se vor șterge.

Figura 448 – Activitățile din șablon generate automat
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Acțiunile planului nostru vor fi tastate, conform imaginii de mai jos. Se vor folosi următoarele caractere:
• Caracterul “+” pentru activitatea principală;
• Caracterul “- -” pentru activități secundare/subactivități ale unei activități principale;
• Caracterele “,--nr” pentru durata activității/subactivității;
• Caracterul “//” pentru adăugarea de comentarii.

Figura 449 – Activitățile planului nostru
În continuare, se va aranja zona grafică. La selectarea unei bări, se poate defini perioada pentru acțiunea/
subacțiunea aferentă și alte setări.

Figura 450 – Modificare bară grafică aferentă unei activități
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După aranjare, diagrama arată ca în figura de mai jos

Figura 451 – Planul realizat
Dacă se dorește, se pot realiza legăturile între activități/subactivități (începerea uneia poate fi posibilă
doar dacă se finalizează a altă, întârzierea în cadrul uneia putând avea efecte asupra următoarelor etc.). Pentru
acest lucru, se poate utiliza opțiunea Connect. Din zona Properties, se definește durata (start și stop pentru plan).

Figura 452 – Opțiune conexiuni și proprietăți diagramă
Planul realizat poate fi exportat, salvându-se pe calculatorul personal, în format specific paginii web (pe
baza formatului XML), în format vectorial, în format pdf sau ca imagine, sau se poate trimite prin e-mail. În
planul standard, gratuit, se poate exporta doar în format pdf sau imagine (png sau jpeg).

Figura 453 – Opțiuni de export pentru planul realizat
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La următoarea accesare a aplicației, după autentificare se afișează fereastra de opțiuni de mai jos.

Figura 454 – Opțiuni după autentificare
Dacă alegem Go to Creately App, se va afișa mesajul cu planurile tarifare iar pentru a rămâne la planul
gratuit, se alege Remind me later sau se închide la X.

Figura 455 – Mesaj planuri
Planurile realizate sunt afișate. Aplicația păstrează și un istoric al versiunilor.

Figura 456 – Afișarea proiectelor realizate
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TEMA 1
5. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
între întâlnirile 1 și 2
5.1.
Găsirea și utilizarea de
resurse religioase pe Web

Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.
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5.1. Găsirea și utilizarea de
resurse religioase pe Web
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica următoarele:
• găsirea și utilizarea de resurse religioase pe Web: documente text, imagini, audio-video;
• site-uri specializate care conțin resurse religioase, cum ar fi: http://crestinortodox.ro/audio,
http://arhiva-ortodoxa.info (200GB materiale text, imagini, audio, video), http://resursecrestine.ro, http://bibliotecaortodoxa.blogspot.ro sau ftp://ftp.logos.md;
• problema drepturilor de autor.
5.1.1. Noțiuni teoretice
Odată cu apariția și dezvoltarea Internetului au avut loc schimbări în modul în care păstrăm și
stocăm informația, aceasta găsindu-se din ce în ce mai mult în format electronic. Față de informația disponibilă în format tipărit, sursele electronice au avantajul de a fi ușor de găsit, sunt mai
Teorie
ușor de citit oferind facilități de căutare în text, sunt mai ieftine, sunt ușor de transportat. Resursele religioase disponibile pe Web sunt foarte variate, astfel putem găsi orice începând de la cărți în format
electronic, imagini, predici și cântări în format audio, documentare sau filme în format video.
Pentru a găsi informația care ne interesează, cel mai simplu este să utilizăm motorul de căutare Google,
subiect tratat în secvențele trecute. O altă modalitate este să găsim și să căutăm informații pe site-uri specializate. În continuare vom prezenta câteva site-uri specializate care conțin resurse religioase.
Site-ul http://crestinortodox.ro este un portal ce cuprinde o multitudine de resurse, astfel, în secțiunea www.
crestinortodox.ro/audio [46] putem găsi acatiste, rugăciuni, predici, pastorale, slujbe sau sfaturi duhovnicești
în format text, dar si colinde, cântări bisericești, predici, conferințe, biblia sau cărți în format audio.

Figura 74 – Resurse în format audio (http://www.crestinortodox.ro/audio/)
Pentru a căuta informații pe site, se tastează informația dorită în caseta de căutare, se selectează zona
în care să se facă căutarea și se apasă butonul Caută. În urma căutării cărților în format audio cu subiectul
”iubire” vom obține rezultatul din figura de mai jos:
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Figura 75 – Rezultatul căutării cărților în format audio cu subiectul ”iubire”
Odată găsită, resursa căutată se poate asculta, se poate trimite link către aceasta altor persoane, folosind
butoanele disponibile, se poate nota sau se pot adăuga comentarii (pentru aceasta este nevoie de autentificare).

Figura 76 – Resursă audio
Site-ul http://arhiva-ortodoxa.info/ [47] este un site ce conține peste 200 GB de resurse religioase grupate după tipul de informație: video, audio, imagine sau document.

Figura 77 – Site-ul arhiva-ortodoxa.info și organizarea informației pe acesta
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Din păcate, pe site, nu există posibilitatea de a căuta rapid informațiile dorite fiind necesară navigarea
în fiecare director și căutarea ”manuală”, resursele fiind ordonate în ordine alfabetică. Totuși, cu ajutorul motorului de căutare Google se pot face căutări prin care să găsim mai ușor informații.
În urma căutării Google după ”viețile sfinților” se obține rezultatul din figura de mai jos:

Figura 78 – Rezultatul căutării Google ”site:http://arhiva-ortodoxa.info/ vietile sfintilor”
Dacă se face clic pe primul rezultat se deschide o fereastră cu resursele video găsite. Acestea pot fi
vizionate direct în browserul Web (dacă sunt instalate plugin-urile necesare) sau pot fi salvate pe calculator
pentru vizionare. Pentru a salva o resursă pe calculator se face clic dreapta pe aceasta, apoi pe Save Link As…,
și se alege locația în care se dorește salvarea acesteia.

Figura 79 – Salvarea resurselor pe calculator
La fel se procedează și în cazul fișierelor audio sau PDF.
Un alt site ce conține resurse religioase este http://resursecrestine.ro [48]. Acesta conține resurse de
tip text, audio, video, Biblia, știri sau diverse. Conceptul a pornit la inițiativa câtorva tineri dornici să pună la
dispoziția fiecăruia resurse exclusiv creștine, organizate într-o bază de date cuprinzătoare, care să constituie
ajutor pentru creștini, indiferent de denominațiune. Site-ul resursecrestine.ro are facilități de căutare avansate
ce permit căutări în întreg conținutul site-ului sau doar în anumite secțiuni:
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Figura 80 – Siteul resursecrestine.ro
Principalele tipuri de resurse text, audio și video sunt cele din figura de mai jos:

Figura 81 – Tipurile de resurse disponibile pe siteul resursecrestine.ro
Resursele audio și video pot fi ascultate sau vizionate folosind butonul . Pentru a le salva pe calculator se face clic pe butonul .
Alte site-uri Web ce conțin resurse religioase sunt: http://bibliotecaortodoxa.blogspot.ro [49] sau ftp://
ftp.logos.md [50].
Chiar dacă în ziua de azi informațiile sunt foarte ușor de găsit, nu trebuie să uităm de legea drepturilor
de autor. Drepturile de autor sau copyright reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu
referire la operele create, în lumea digitală aplicându-se aceleași legi ale proprietății intelectuale și drepturilor
de autor ca și pentru toate celelalte creații originale [51]. În prezent, dreptul de autor în România este protejat
prin Legea 8/1996. Aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 (http://www.
legi-internet.ro/completdrautor.html [52]) și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie
2005 (http://www.legi-internet.ro/oug123.htm [53]).

Practică

5.1.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza capturi de ecran cu operațiile realizate pentru următoarele cerințe:
• utilizând unul din site-urile prezentate să se caute și să se salveze pe calculator 3 cărți
în format PDF;
• să se caute și să se salveze pe calculator 3 predici audio;
• să se caute și să se salveze pe calculator un fișier video.
Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca pe platformă.
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5.2. Posturi religioase online de
radio și televiziune
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica următoarele:
• căutarea și ascultarea unor posturi religioase online de radio. Crearea unei liste de redare cu
posturi religioase online de radio. Înregistrarea audio a unor emisiuni de radio în scopul utilizării lor în activitatea didactică;
• căutarea și vizionarea unor posturi religioase online de televiziune. Înregistrarea unor emisiuni de televiziune în scopul utilizării în activitatea didactică.
5.2.1. Noțiuni teoretice
Internetul a schimbat modul în care ascultăm posturi de radio și vizionăm emisiuni de televiziune, majoritatea posturilor încercând să țină pasul cu schimbările în consumul de media și construindu-și o prezență online. Acest lucru are și avantaje și dezavantaje, atât pentru posturi cât și
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pentru ascultători, avantajul principal pentru ascultători fiind că pot asculta/viziona programe
din întreaga lume oriunde s-ar afla.
Aplicațiile necesare pentru ascultarea și vizionarea posturilor de radio și televiziune online sunt din ce
în ce mai multe, la fel și aplicațiile necesare pentru înregistrarea lor. Pentru a asculta posturi de radio religioase
online trebuie să le găsim, iar pentru aceasta vom folosi motorul de căutare Google.

Figura 82 – Căutarea posturilor de radio religioase online
Din multitudinea de rezultate va trebui să alegem rezultatele care sunt relevante. În lista de mai jos am
selectat câteva posturi care sunt testate și funcționează:
• radio Renașterea (http://radiorenasterea.ro) [54];
• radio Trinitas (http://radiotrinitas.ro) [55];
• radio Reîntregirea (http://reintregirea.ro/reintregirea/reintregirea.html) [56];
• radio Ortodoxia Tinerilor (http://radio.ortodoxiatinerilor.ro) [57];
• Ortodox radio (http://ortodoxradio.ro) [58];
• radio Dobrogea (http://radiodobrogea.ro) [59];
• radio Doxologia (http://doxologia.ro/radio-doxologia) [60];
• radio Lumina (http://radiolumina.ro) [61].
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Pentru a le asculta avem două variante: online, cu ajutorul aplicației integrate în site sau într-un player
extern, ca de exemplu Windows Media Player, iTunes, Winamp sau VLC Media Player.

Figura 83 – Ascultarea postului Radio Renașterea direct de pe site
Pentru a asculta un post de radio într-un player extern, se descarcă lista de redare care este un fișier
de tip .m3u sau .pls, se face clic dreapta pe ea, se alege Open with și se selectează aplicația dorită, de exemplu
Windows Media Player.

Figura 84 – Descărcarea listei de redare de pe site-ul www.radiorenasterea.ro
Pentru că de uneori fișierele .m3u și .pls nu au denumiri relevante le vom redenumi cu numele postului de radio. Unele se vor salva automat la un clic stânga pe acestea, iar altele cu clic dreapta pe link-ul corespunzător și alegând Save link as...
În continuare vom trece la înregistrarea audio a unor emisiuni de radio. Pentru a face acest lucru vom
utiliza programul Screamer Radio disponibil la adresa www.screamer-radio.com [62]. Vom descărca și instala
programul:

Figura 85 – Pagina de descărcare a programului Screamer Radio
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Screamer Radio permite ascultarea și înregistrarea posturilor de radio online. De asemenea, include o
listă cu posturi de radio aranjate pe categorii în care găsim o multitudine de posturi de radio religioase, majoritatea străine.

Figura 86 – Lista cu posturile de radio
Pentru a asculta posturi de radio care nu apar în listă, se face clic pe File – Open URL, se scrie URL-ul
la care se află streamul și se apasă butonul OK. Cel mai simplu mod de a afla URL-ul este să se deschidă fișierele .m3u și .pls cu Notepad.

Figura 87 – Exemplu de URL într-un fișier .m3u
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Pentru ca un post să rămână memorat este necesar să îl adăugăm la posturi preferate alegând Favorites
– Add current station to Favorites, după care se face clic pe butonul OK.

Figura 88 – Adăugarea posturilor preferate
Pentru a realiza o înregistrare audio se face clic pe butonul
care își va modifica aspectul pe parcursul înregistrării în
. Oprirea înregistrării se face de la același buton, care va reveni la aspectul inițial.
Pentru a găsi fișierul .mp3 rezultat în urma înregistrării se face clic pe Recording – Open Recording folder.
În continuare vom trece la vizionarea unor posturi religioase online de televiziune: http://trinitastv.ro [63],
http://alfaomega.tv [64] și http://sperantatv.ro [65].
Pentru a viziona un post de televiziune online se scrie adresa acestuia într-un browser Web și în fereastra playerului online se acționează butonul Play.

Figura 89 – Vizionarea posturilor de televiziune online
O alternativă pentru vizionarea posturilor de televiziune religioase online sunt serviciile de televiziune
online de tipul www.seenow.ro [66]. Acestea oferă posibilitatea vizionării programelor TV contra cost însă
există și o zonă cu programe gratuite numită Freezone (http://www.seenow.ro/freezone-9-pagina-2) în care
găsim și posturile de televiziune Alfa Omega TV, Trinitas TV și Speranța TV.
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Figura 90 – Zona Freezone în aplicația Seenow
Pentru a realiza o înregistrare video se va folosi programul BB Flash Back [67]. Modalitatea de utilizare
a acestuia este tratată pe larg în cadrul exercițiului 6.1. Utilizarea instrumentelor foto-audio-video în procesul didactic.

Practică
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5.2.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza capturi de ecran cu operațiile realizate pentru următoarele cerințe:
• creați cate o înregistrare audio de minim un minut pentru trei posturi online de radio;
• creați o înregistrare video cu durata de trei minute a unui post online de televiziune folosind programul BB Flash Back.
Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca pe platformă.
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5.3. Site-uri, grupuri și
forumuri religioase
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica site-uri, grupuri și forumuri religioase care tratează
problemele tinerilor din ziua de azi (tinerii în biserică și în societate, muzica și filmele în viața tinerilor,
droguri, relații și viața intimă, întrebări incomode, întreabă preotul): http://ortodoxiatinerilor.ro, https://facebook.com/ortodoxia.tinerilor, http://ortodoxia.md/intreab-preotul, http://crestinortodox.ro/forum.
5.3.1. Noțiuni teoretice
Un forum Internet este o comunitate de oameni cu interese comune care se adună într-un anumit loc pentru a discuta probleme din viața de zi cu zi.
Pentru ca cineva să ajungă membru al unui forum trebuie să se înscrie pe acel forum, acest
Teorie
lucru realizându-se prin completarea unui formular. După înscriere, un utilizator poate vedea
conținutul forumului sau poate participa la discuțiile de pe acel forum. Utilizarea unui forum presupune
respectarea unor reguli, ca de exemplu: utilizarea corectă a limbii române, folosirea unui limbaj civilizat, respectarea celorlalți utilizatori sau păstrarea discuțiilor la subiect. Încălcarea regulilor este sancționată de către
administratorii și moderatorii forumului prin avertismente, ridicarea dreptului de a posta sau chiar excluderea din forum.
În continuare vom prezenta câteva grupuri și forumuri religioase care tratează problemele tinerilor din
ziua de azi: tinerii în biserică și în societate, muzica și filmele în viața tinerilor, droguri, relații și viața intimă,
întrebări incomode sau întreabă preotul.
Site-ul http://ortodoxiatinerilor.ro [68] este un portal foarte complex ce cuprinde și elemente specifice
grupurilor și forumurilor religioase.

Figura 91 – Site-ul ortodoxiatinerilor.ro
Pentru a participa la discuțiile de pe site este necesară crearea unui cont. Pentru aceasta se face clic pe
opțiunea Creaţi un cont, se introduc datele pentru înregistrarea unui nou utilizator, iar după înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare. Imediat după asta vă veți putea autentifica cu userul și parola
definite la înregistrare.

Figura 92 – Înregistrarea unui utilizator nou
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Site-ul are și o secțiune ”Live Chat”, care, pentru a fi accesată, este necesar să mai creăm un cont; din
păcate cele două secțiuni nu se pot accesa cu același cont.

Figura 93 – Secțiunea Live chat
În cadrul ”Live chat” se poate discuta cu ceilalți utilizatori aflați online și se pot căuta utilizatori după anumite
criterii ca nume, oraș sau vârstă.
O altă resursă care poate fi accesată de pe site este pagina de Facebook, care se găsește la adresa https://
www.facebook.com/ortodoxia.tinerilor.

Figura 94 – Pagina de Facebook www.facebook.com/ortodoxia.tinerilor
Un alt site care oferă posibilitatea de a discuta cu alți utilizatori este http://crestinortodox.ro, prin forumul său http://www.crestinortodox.ro/forum [69].
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Figura 95 – Forumul http://www.crestinortodox.ro/forum/
Pentru a accesa forumul este necesară înregistrarea.

Figura 96 – Înregistrarea unui utilizator nou
După înregistrarea contului se poate trece la utilizarea forumului.
Există și site-uri care oferă posibilitatea de a adresa întrebări unui preot. Un astfel de site este ortodoxia.md care are o secțiune numită Întrebă preotul aflată la adresa ortodoxia.md/intreab-preotul [70]. Pentru a transmite o întrebare se folosește formularul de pe site, urmând ca utilizatorul să fie anunțat prin e-mail
în momentul primirii unui răspuns.

Figura 97 – Formular pentru transmiterea întrebărilor
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Răspunsurile la întrebări sunt publice și sunt grupate pe categorii:
• Arhivă întrebări;
• Căsătoria și viaţa de familie;
• Despre păcate și virtuţi;
• Înţelegerea corectă a Ortodoxiei;
• Rânduieli Bisericești;
• Secte și religii;
• Sugestii și mulţumiri;
• Alte întrebări;
• Viața de zi cu zi.

Figura 98 – Categorii de întrebări
5.3.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza capturi de ecran cu operațiile realizate pentru următoarele cerințe:
• creați un cont pe site-ul http://ortodoxiatinerilor.ro, secțiunea ”Live chat” și căutați
utilizatori din județul dumneavoastră;
• creați un cont pe www.crestinortodox.ro/forum și accesați două subiecte de interes
pentru dumneavoastră;
• căutați răspunsuri pentru trei întrebări care credeți că ar fi de interes pentru elevii dumPractică
neavoastră pe site-ul http://ortodoxia.md/intreab-preotul.
Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca pe
platformă.
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5.4. Utilizarea resurselor religioase
pentru telefoanele mobile
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica aplicații pentru telefoanele mobile care utilizează sistemul
de operare iOS (calendar creștin, resurse creștine sau Biblia) sau Android (calendar creștin, aplicații și cărți).
Noțiuni teoretice
Un smartphone (cuvânt englez cu traducerea „telefon inteligent”) este un telefon mobil multimedia multifuncțional, conectat la o rețea GSM sau UMTS. Dispunând și de o tastatură reală sau virtuală, el oferă funcționalitățile de PDA, agendă, calendar, navigare GPS, eventual și
e-mail, minicalculator, aparat foto, aparat de filmat și altele. De obicei el dispune și de un ecran
Teorie
senzitiv la atingere de tip touchscreen [71].
Funcțiile sunt realizate cu ajutorul aplicațiilor software, care lucrează sub un sistem de operare specific.
Printre cele mai folosite sisteme de operare pentru smartphone-uri se numără Symbian OS, iOS, Android,
BlackBerry OS, Windows Phone și Palm OS. Pe un smartphone se pot instala aplicații suplimentare care îi
lărgesc posibilitățile.
iOS este un sistem de operare de tip Unix. Funcționalitatea iOS poate fi întregită de către utilizator prin
procurarea de aplicații suplimentare specializate numite apps în magazinul online App Store al lui Apple [72].
Android este o platformă software și un sistem de operare pentru dispozitive și telefoane mobile bazată
pe nucleul Linux, dezvoltată inițial de compania Google, iar mai târziu de consorțiul comercial Open Handset
Alliance. Android permite dezvoltatorilor să scrie cod gestionat în limbajul Java, controlând dispozitivul prin
intermediul bibliotecilor Java dezvoltate de Google [73].
Cea mai spectaculoasă aplicație realizată pentru majoritatea modelelor de smartphone este conexiunea la Internet, de exemplu în cadrul unei rețele rapide de tip UMTS/HSDPA (3G). În acest caz, smartphone-ul necesită desigur și o aplicație browser specială [71].
Dintre aplicațiile religioase pentru telefoanele mobile care utilizează sistemul de operare iOS fac parte
calendarul creștin, resursele creștine audio, posturi de radio online sau Biblia. Acestea le putem găsi în App
Store, magazinul online de aplicații pentru sistemul de operare iOS care este disponibil pe Internet, prin aplicația cu același nume sau prin iTunes pe PC și MAC. Site-ul oficial App Store este https://itunes.apple.com/ro/
genre/ios/id36?mt=8 [74]. În continuare vom prezenta câteva aplicații care utilizează sistemul de operare iOS:
Aplicația Calendar Ortodox oferă informații despre sfinții zilei, posturile din an și principalele sărbători și
poate fi găsit la adresa: https://itunes.apple.com/ro/app/calendar-ortodox/id483546952?mt=8 [75].

Figura 99 – Aplicația Calendar Ortodox
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Aplicația Resurse Creștine conține resurse ca: textul biblic zilnic, cântări, predici, studii biblice audio,
filme și predici video. Aceasta se găsește la adresa https://itunes.apple.com/ro/app/resurse-crestine-audio-video/id591867895?mt=8 [76].

Figura 100 – Aplicația Resurse Creștine
Aplicația Biblia Ortodoxă conține textul Sfintei Scripturi și este disponibilă la adresa https://itunes.
apple.com/ro/book/biblia-ortodoxa/id621767054?mt=11 [77]. Formatul de eBook este unul gândit special
pentru citirea de carte, oferind mai multă libertate cititorului și fiind mult mai ușor de citit pe tabletă sau
telefon, decât versiunile online. Atunci când cartea electronică este închisă, la reînceperea citirii, aceasta se va
deschide exact la ultima pagină citită, de asemenea se pot adăuga note sau semne de carte, ori se pot împărtăși
anumite fragmente în rețele de socializare.
O altă aplicație este Radio Trinitas; aceasta oferă utilizatorilor posibilitatea de a asculta postul de
radio al Patriarhiei Române și de a afla, în același timp, ultimele știri și informații din viața Bisericii Ortodoxe Române. Adresa la care poate fi găsită aplicația este https://itunes.apple.com/ro/app/radio-trinitas/
id570736921?mt=8 [78].
Google Play este un serviciu Google care constă într-un magazin online de melodii, filme, cărți și aplicații pentru sistemul de operare Android [79]. Pagina oficială este https://play.google.com/store [80]. Dintre
aplicațiile religioase pentru Android amintim:
Aplicația Calendar Ortodox cu Widget conține date despre sărbătorile creștin-ortodoxe din cursul
anului. Conținutul aplicației este complet offline (nu necesită conexiune la Internet pentru utilizare), iar textele sunt preluate din Calendarul Creștin Ortodox al Mitropoliei Române. Aplicația se găsește la adresa https://
play.google.com/store/apps/details?id=ro.dcgavril.calendarortodox [81].

Figura 101 – Aplicația Calendar Ortodox cu Widget
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Aplicația Acatiste Biblia Ortodox este gratuită și dorește a veni în sprijinul celor care, într-un moment
de liniște sau de cumpănă doresc să aibă acces la Biblia Ortodoxă, Filocalie, Acatiste, Paraclise, Pidalion 1844,
Viețile Sfinților, numeroase Rugăciuni, Canoane, Ceaslovul, Slujbe, Liturghii, Psaltirea, Psalmi, Calendare,
Prohodul Domnului, Scrieri Nicolae Velimirovici, Lavrentie de la Cernigov, Serafim Rose, Omiliile, o bibliotecă ortodoxă cu peste 500 de scrieri. Aceasta poate fi găsită la adresa
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geometerplus.zlibrary.ui.android.aplicatii.romanesti [82].

Figura 102 – Aplicația Acatiste Biblia Ortodox
Aplicația Biblia ortodoxă conține Biblia Ortodoxă în limba română. Conţinutul Bibliei este cel tipărit
sub îndrumarea PF Teoctist cu aprobarea Sfântului Sinod. Se pot adăuga semne de carte personalizate pentru
a facilita lectura și nu necesită legătură la Internet. Aplicația se găsește la adresa https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.vistig.soft.biblia [83].

Figura 103 – Aplicația Biblia ortodoxă
Aplicația Carte de cântări cuprinde o culegere cuprinzătoare de cântări creștine din bisericile evanghelice din România (biserici: Penticostale, Baptiste, Creștini după Evanghelie, Oastea Domnului). O parte
dintre acestea au fost scrise de autori precum Traian Dorz, Nicolae Moldoveanu, Costache Ioanid, Puiu Chibici, Dionisie Giuchici sau Ilie Belciu. Aplicația se găsește la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmk.book.AOTYJEPXKJOEAUBN [84].
Dintre funcționalitățile aplicației amintim:
• cuprinsul cântărilor pe litere - acest lucru face ca aplicaţia să fie mult mai accesibilă;
• buton pentru cântări preferate;
• motor de căutare după conţinut;
• permite mutarea pe cartela de memorie;
• nu necesită conexiune la Internet și nu conţine reclame;
• mărirea/micșorarea scrisului și a spațiului între rânduri;
• citire în modul noapte/zi;
• modificarea culorii scrisului pentru confortul ochilor;
• funcţia de „a da pagina”.
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5.4.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza capturi de ecran cu operațiile necesare pentru rezolvarea următoarelor cerințe:
• căutați trei aplicații religioase pentru telefoanele mobile care utilizează sistemul de operare iOS;
• căutați trei aplicații religioase pentru telefoanele mobile care utilizează sistemul de operare Android.
Practică Capturile de ecran vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word ce se va încărca pe
platformă. În cazul în care aveți un telefon mobil care utilizează sistemul de operare iOS sau Android instalați aplicațiile acesta.
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5. Exerciţii suport pentru activitatea on-line –
între întâlnirile 1 și 2
5.5.
Crearea de jocuri online

Cursanții vor accesa platforma de e-learning, vor
parcurge anumite etape și vor rezolva diferite teme
on-line/sarcini de lucru. La final, temele on-line vor fi
încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
acorda calificativ pentru această activitate.

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 – 815679
Web: www.predareareligiei.ro

5.5. Crearea de jocuri online
În cadrul acestui exercițiu cursanții vor utiliza platforma Discovery Education pentru crearea de jocuri de tip căutare de cuvinte, cuvinte încrucișate, criptograme, mesaje ascunse. Utilizarea Crossword Labs
(http://crosswordlabs.com) pentru crearea și distribuirea jocurilor de tip cuvinte încrucișate pe teme religioase. Utilizarea Jigsaw Planet (http://jigsawplanet.com) pentru crearea și distribuirea jocurilor tip puzzle cu
imagini religioase.
5.5.1. Noțiuni teoretice
Platforma Discovery Education poate fi accesată la adresa: www.discoveryeducation.com [85].
Teorie

Figura 104 – Platforma Discovery Education
Prin intermediul platformei Discovery Education se pot crea de jocuri de tip căutare de cuvinte, cuvinte încrucișate, criptograme, mesaje ascunse și altele.
Pașii necesari pentru crearea unui joc de tip căutare de cuvinte apar în figura de mai jos:

Figura 105 – Pașii necesari pentru crearea unui
joc de tip căutare de cuvinte
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După ce s-au urmat toți pașii necesari se apasă butonul Create My Puzzle!.

Figura 106 – Jocul rezultat
Similar se creează și alte tipuri de jocuri: cuvinte încrucișate, criptograme sau mesaje ascunse.
Pentru a crea și distribui jocurilor de tip cuvinte încrucișate se poate folosi aplicația Crossword Labs (http://
rosswordlabs.com [86]). Primul pas este introducerea numelui jocului apoi se introduc cuvintele urmate de
definiția lor, câte unul pe fiecare rând.

Figura 107 – Crearea jocurilor de tip cuvinte încrucișate
După introducerea cuvintelor se apasă butoanele Generate și Save. Jocul poate fi salvat în format PDF,
Word sau poate fi partajat prin Facebook, Twitter sau Email.

Figura 108 – Salvarea unui joc de tip cuvinte încrucișate
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O altă aplicație pentru crearea jocurilor este Jigsaw Planet (http://jigsawplanet.com [87]). Aceasta
permite crearea și distribuirea jocurilor tip puzzle cu imagini religioase.

Figura 109 – Crearea jocurilor tip puzzle

Figura 110 – Jocul de tip puzzle rezultat
5.5.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line:
• utilizând platforma Discovery Education se va crea cate unui joc din tipurile: cuvinte
încrucișate, criptograme și mesaje ascunse. Acestea vor fi salvate în format PDF și vor
fi încărcate pe platforma on-line;
• folosind aplicația Crossword Labs se va crea un joc de tip cuvinte încrucișate cu minim
10 cuvinte care va fi salvat în format PDF și va fi încărcat pe platforma on-line;
Practică
• să se creeze un puzzle cu 9 piese folosind Jigsaw Planet. În cadrul un fișier Word se va
introduce o captură de ecran cu jocul creat și adresa Web la care poate fi accesat jocul.
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încărcate în versiunea finală iar formatorul on-line va
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5.1. Pregătirea mediului de lucru și a instrumentelor necesare
pentru redactarea materialelor de prezentare și promovare
În cadrul acestui exercițiu, se vor prezenta stilurile de formatare, antete, subsoluri și caractere speciale în Word.
5.1.1. Noțiuni teoretice
Stilurile sunt combinaţii de formatări la nivel de caracter și/sau
paragraf, salvate sub un anumit nume. Ori de câte ori va fi necesară
acea formatare specială căreia i-am acordat nume, vom efectua un
Teorie
clic pe acel nume din lista de stiluri, în loc să facem din nou toate
formatările pe care le presupune. Stilurile se regăsesc în grupul Styles din fila
HOME. Există anumite stiluri mai aparte, stiluri de titlu – Heading 1, Heading 2
… – care realizează o așa-numită „formatare semantică”, unde 1, 2, 3, … trebuie
înţeles ca număr de nivel, nu ca număr de ordine. Deci, titlurile de nivel 1 (de
exemplu numele de capitol) vor primi stilul Heading 1, subcapitolele Heading 2
ș.a.m.d. Asignarea stilurilor de titlu este primul pas în realizarea de cuprinsuri
automate. Stilurile se gestionează din panoul Styles – vizibil în imaginea din partea dreaptă – care apare când se dă clic pe colţul dreapta-jos al grupului Styles.
Pot fi create, modificate, se selectează tot textul formatat într-un anumit fel, actualizăm formatări conform modificărilor operate în stil etc.
Antetele sunt zonele din partea de sus a paginii, a căror conţinut se multiplică
automat pe toate paginile de incidenţă ale acestuia. În antet putem trece sigle, logo-uri,
date de identificare și contact, titlu de capitol, număr de pagină, data etc. În partea diametral opusă se află subsolurile. Aici regăsim numere de pagină, data, semnături, autor etc.
Antetele și/sau subsolurile pot fi unice pentru tot documentul, diferite pentru prima pagină, diferite de la
pagină pară/impară, respectiv diferite pentru fiecare secţiune în parte. Aceste opţiuni sunt cumulative, spre
exemplu avem documente cu antele/subsoluri diferite pentru fiecare capitol, dar fiecare pagină a fiecărui
capitol va fi diferită faţă de celelalte pagini ale capitolului prin faptul că va avea antet/subsol gol. Antetele se
introduc din fila INSERT – Header, după care se selectează una din variantele predefinite locale sau online,
varianta necompletată (Edit Header), sau necompletată, dar cu indicaţii de completare (Blank). Pentru
subsoluri avem INSERT – Footer, cu aceleași variante. Numerele de pagină – trecându-se fie în antet, fie în
subsol – se gestionează din cadrul aceluiași grup, Header & Footer. Odată intraţi în zona de editare a antetului/subsolului își face apariţia o filă contextuală HEADER & FOOTER TOOLBAR – DESIGN, responsabilă pentru configurarea și navigarea în cadrul celor două tipuri de zone.

Figura 164 – Filă contextuală pentru gestiune antete și subsoluri
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Întotdeauna trebuie să urmărim în care zonă de antet/subsol ne aflăm, căci setările pe care le facem în cadrul zonei de editare pot afecta mai multe pagini, poate chiar tot documentul. În acea denumire
avem tipul Header/Footer, dacă se adresează doar primei pagini din document/secţiune First Page, dacă
e pentru pagini impare/pare Odd/Even și un număr de secvenţă 1, 2, … Pentru antete/subsoluri diferite
în cadrul unui document, trebuie să construim secţiuni diferite – PAGE LAYOUT – Breaks – Next Page –
să fie dezactivat pentru fiecare secţiune (antet/subsol) diferit în parte.

Figura 165 – Document cu antete diferite
Încheierea editării unui antet/subsol se realizează fie cu ajutorul butonului de închidere filă, fie prin efectuarea unui dublu-clic în interiorul documentului
(în afara zonei de editatare a antetului sau a subsolului).
Introducerea simbolurilor speciale este o operaţiune des întâlnită în timpul
editării documentelor, mai ales la scrierea în limba maternă. Aproape fiecare limbă scrisă își are fie simbolurile proprii (limba greacă, limbile slave, limbile arabe,
dialectele limbii chineze etc), simboluri obţinute din alfabetul latin de bază, dar
cu diacritice (franceză, maghiară etc), fie combinaţii ale acestora (portugheză
etc). Dacă de la aceiași tastatură se scrie în limbi diferite, se recomandă instalarea
și utilizarea de tastaturi pentru fiecare regiune lingvistică folosită. Dar, atunci când nu se cunoaște distribuţia pe taste a caracterelor speciale acelor limbi, e destul de greu să tastezi eficient și comod. Taste pentru
fiecare simbol special existent în fiecare limbă, sau schimbarea fizică a tastaturilor, nu sunt variante de luat
în calcul. De aceea, în editoarele de texte există facilitatea de a defini combinaţii de taste pentru simbolurile
neregăsibile pe tastatură, în vederea utilizării lor frecvente la nivel de document, sau în general. Introducere
simplă de simboluri și definirea de combinaţii de taste se realizează din fila INSERT – Symbol. Dacă nu găsim în lista celor mai recent utilizate caractere și simbolul dorit, selectăm More Symbols…, care va avea ca
efect apariţia următoarei ferestre.

Figura 166 – Panoul de caractere universale
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Se va căuta simbolul special dorit, navigând printre alfabete și linii cu caractere. Se recomandă să
nu se selecteze un font anume din lista Font, pentru că în acest caz simbolul va putea fi utilizat doar pentru
acel set de corp de literă. Chiar și când se menţine „(normal text)” e posibil să nu se regăsească acel caracter
special definit în toate fonturile și va fi înlocuit dintr-un alt font, creând discrepanţă între caracterele cuvântului ce-l conţine. Trebuie instalate seturi complete de fonturi sau alte fonturi pentru a preîntâmpina astfel
de probleme.
Acţionarea butonului Insert are ca efect adăugarea la poziţia curentă a cursorului a simbolului selectat. Se folosește doar atunci când un anumit simbol apare sporadic în scriere. Dacă se utilizează de mai
multe ori, varianta definirii unei combinaţii de taste – acţionare Shortcut Key… – sau a unei abrevieri –
butonul AutoCorrect… – reprezintă o soluţie mai fezabilă. În primul caz se definește combinaţia sugestivă
de taste în fereastra din Figura 167, iar în al doilea abrevierea memorată apoi în dicţionar va fi introdusă în
rubrica Replace a fereastrei din Figura 170.

Figura 167 – Fereastra de definire a simbolurilor speciale
Caracterul sigma (Σ) va apărea scris în cadrul documentului la acţionarea combinaţiei de taste Ctrl
+ Alt + S.
Fereastra Customize Keyboard se deschide prin alegerea meniului FILE – Options, după care se
alege Customize Ribbon și Customize din dreptul Keyboard shortcuts.

Figura 168 – Accesare personalizare scurtături de la tastatură
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Secțiunea de autocorecții se poate accesa tot din meniul File, Options, de această dată zona Proofing
și opțiunea AutoCorrect Options.

Figura 169 – Accesare autocorecții
Modificările necesare se efectuează în zonele Replace și With după care se acționează butonul Add.

Figura 170 – Definirea de abrevieri în cadrul dicţionarului
Același caracter special va apărea ori de câte ori tastăm secvenţa „sgm”. Se va alege o combinaţie de
caractere scrise ce nu se întâlnesc în alt context în cadrul documentului. În caz contrar, rezultatul va fi surprinzător, Word-ul efectuând automat înlocuirea secvenţei, dacă tastăm accidental spaţiu sau un semn de
punctuaţie.

Practică

5.1.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line legată de pregătirea mediului de lucru:
• Cursanţii vor crea 2 stiluri cu formatări aparte utilizabile în cadrul unor materiale de
promovare și se vor personaliza 3 niveluri de stiluri-titlu;
• În cadrul unui document organizat pe capitole se vor defini antete şi subsoluri
personalizate pentru fiecare capitol în parte;
• Se vor defini combinaţii de taste pentru 5 simboluri grecești (scrierea unor termeni-concepte ale teologiei creștine în limba greacă: nous, ousia, eikon etc.).
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5.2. Redactarea materialelor de
prezentare și promovare (I)
În cadrul acestui exercițiu, se vor prezenta diferite facilități în Microsoft Word, cum ar fi completarea
automată a abrevierilor, personalizarea formulelor de adresare şi încheiere, corectarea lexicală, inserarea
elementelor de tip Word Art și realizarea desenelor.
5.2.1. Noțiuni teoretice
Completare automată abrevieri. Pentru înlocuirea automată a unor elemente lexicale scrise ușor
eronat, sau pur și simplu pentru înlocuirea unor termeni sau formulări mai lungi în cadrul editorului de texte Microsoft Word, se pot utiliza corecţiile automate. Ele se realizează în felul următor:
Teorie
FILE – Options – Proofing – AutoCorrect Options – fila AutoCorrect. Apoi tastăm/copiem expresiile corespondente în rubricile Replace și With Plain text, acţionăm pe rând butoanele Add și OK. Astfel,
presupunând că în corespondenţa sau în comunicatele oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române se întâlnește
frecvent formularea „Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, la Replace vom utiliza abrevierea „pfbor”, în timp ce la With Plain text folosim „Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române”, precum în Figura 171.

Figura 171 – Definire abreviere pentru corecţii automate
Acum, la tastarea secvenţei „pfbor” în text, urmată de spaţiu sau un semn de punctuaţie, aceasta va fi
înlocuită automat cu textul menţionat anterior.
Personalizarea formulelor de adresare și încheiere. Și aceste formule pot fi realizate cu ajutorul corecţiilor automate. O altă variantă o reprezintă introducerea automată de text sau personalizarea unor formule
de adresare. Acestea le regăsim în fila INSERT – Quick Parts – AutoText. Ele pot fi salvate într-o galerie mai
generală, unde avem o serie de categorii predefinite sau personalizate, Building Blocks Organizer…, ori diverse
informaţii statistice referitoare la document (autor, data creării etc): Document Property sau Field….
Pentru definirea de astfel de blocuri de text, personalizate sau nu, după elaborarea lor vor fi selectate și
alegem Save Selection to AutoText Gallery sau Save Selection to Quick Part Gallery, meniul Insert, opțiunea
Quick Parts. Spre exemplu, dorim să introducem formularea „Înaltpreasfinția Voastră”, scris aldin (înclinat italic). Formularea va fi scrisă într-un document Word și formatată, apoi se selectează INSERT – Quick Parts
– AutoText – Save Selection to AutoText Gallery.
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Figura 172 – Definire formula adresare/încheiere
După salvarea blocului de adresare, ori de câte ori va fi necesară utilizarea lui în poziţia curentă a cursorului, acţionăm INSERT – Quick Parts – AutoText și alegem intrarea dorită, precum se observă în Figura 173.

Figura 173 – Utilizare formulă adresare/încheiere
Elementele definite în zona AutoText sunt mai accesibile decât cele din cadrul
galeriei universale, Quick Part Gallery.
Corectarea lexicală. Pentru facilităţi lingvistice avansate se recomandă configurarea preferinţelor lingvistice. Astfel, avem acces la dicţionarul limbii respective, putem
căuta după regionalisme sau sinonime ale unor cuvinte. Astfel de configurări se realizează din fila REVIEW – Language – Language Preferences…

Figura 174 – Configurarea limbii de editare, afișare și asistenţă
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În momentul de faţă suntem interesaţi doar de limba de editare. Dacă limba implicită este româna, atunci acţionând butonul Thesaurus, se pot efectua căutări de cuvinte mai rare sau sinonime. În
Figura 175 am realizat o căutare după cuvântul „voce”.

Figura 175 – Căutări de sinonime și regionalism în tezaurul lingvistic românesc
Pentru a configura informaţiile descriptive din panglici, precum și pentru realizarea asistenţei, se va
modifica după caz limba de afișare (Display Language), sau de asistență (Help Language).
În vederea stabilirii limbii pentru verificare gramaticală vom utiliza fie REVIEW – Language
– Set Proofing Language …, fie dublu clic pe limba afișată în bara de stare Word
. În
funcţie de limba stabilită aici se vor efectua secvenţial verificările de corectitudine gramaticală și de
scriere specifice unei limbi. Pentru depistarea acestui tip de erori limba specificată aici trebuie să corespundă
cu limba în care se realizează redactarea. Iniţierea verificărilor se declanșează cu F7 sau REVIEW – Spelling &
Grammar.

Figura 176 – Panoul de verificare gramaticală
În Figura 176 a fost depistată cuvântul „asitenţă” ca o posibilă eroare de scriere. Sunt propuse o serie
de variante, utilizatorul putând alege una dintre ele, prin selectarea unui element din lista de propuneri, sau
poate opta pentru a nu semnala de această dată (Ignore), sau în toate verificările ulterioare (Ignore All) această
potenţială eroare. În ambele cazuri se va trece la următorul cuvânt considerat greșit. Elementele lexicale ce
urmează să fie investigate de către corector mai în detaliu, sunt subliniate în text cu o linie ondulată de culoa”. Un număr foarte mare de astfel de erori detectate în cadrul unui document va
re roșie, precum în „
elimina total evidenţierile de acest gen, apărând pe ecran și un mesaj referitor la încetarea corecţiilor „vizuale”.
Corectorul secvenţial (F7) va funcţiona și în aceste circumstanţe.
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Inserare elemente de tip Word Art. Există momente când nu reușim cu ajutorul formatărilor
la nivel de caracter să conferim un aspect artistic unui titlu sau a unor elemente ce dorim să le utilizăm în cadrul unui document mai special: invitaţie, broșură, prezentare, fluturaș promoţional etc.
Acestea se pot realiza cu ajutorul obiectelor de tip WordArt, fila INSERT – opţiunea WordArt.

Figura 177 – Alegerea unui format artistic de scriere
După alegerea șablonului, în cadrul documentului, la poziţia
curentă a cursorului, va apărea o casetă de text cu conţinutul generic „Your text here” formatată în stilul ales. În panglică apare și fila
opţională DRAWING TOOLS – FORMAT, ce se ocupă de gestiunea
elementelor grafice și text de acest tip. După înlocuirea textului generic, se poate muta, redimensiona, roti prin
sau se pot efectua o serie de alte operaţiuni realizabile din cadrul
prinderea cu mouse-ul a indicatorului
meniului contextual sau a filei amintite.
Realizarea desenelor. Dacă tabelele, graficele, imaginile, diagramele de toate felurile (INSERT – SmartArt) sau alte elemente grafice nu ne sunt suficiente pentru rezolvarea unor anumite sarcini, atunci trebuie să
desenăm noi, folosind instrumente auxiliare. Toate acestea le găsim în fila INSERT – Shapes. Practic, noi putem
să desenăm diverse personaje, construcţii (ex. lăcașe de cult), peisaje, să scriem de mână (Scribble) folosind
alternativ elemente din lista vastă pusă la îndemână de către Word.

Figura 178 – Elemente de desenare
Obiectele elementare sunt grupate pe categorii, precum forme geometrice de bază, elemente pentru
diagrame, steluţe etc. Atunci când acestea, prin iscusinţa utilizatorului, vor compune un desen mai elaborat,
se recomandă gruparea lor (selectarea lor cu Shift/Ctrl + clic, sau HOME – Select Objects – cuprinderea loc
integrală într-un dreptunghi cu ajutorul mouse-ului; alegere Group – Group din meniul contextual), pentru a
putea fi gestionate global, ca un singur element, nu ca zeci de operaţiuni efectuate asupra fiecărui element constitutiv. Gruparea se poate realiza de la început și prin utilizarea unei pânze de desenare. Dacă nu apare odată
cu primul element, alegem ultima opţiune din INSERT – Shapes –
.
Introducerea textului în cadrul unor desene realizate manual se poate face fie cu ajutorul unui
obiect WordArt, fie cu ajutorul casetelor de text (Text Box, prima pictogramă din fila INSERT – Shapes
– grupul Basic Shapes, sau opţiune direct selectabilă din capătul din dreapta al filei INSERT).
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Practică
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5.2.2. Aplicație practică
Cursanții, pe baza unui document pus la dispoziție (Word – o pagină), vor defini următoarele:
• completări automate de abrevieri: când se tastează “eudate” să se completeze automat numele, prenumele și adresa de e-mail a cursantului
• personalizare formule de adresare și încheiere: definirea blocului “Elemente de noutate
TIC utilizabile în predarea disciplinei Religie”;
• la final se va efectua o corectare lexicală a tuturor cuvintelor din cadrul documentului;
• adăugarea a cel puțin două elemente de tip Word Art și a unui desen tematic.
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5.3. Redactarea materialelor de
prezentare și promovare (II)
În cadrul acestei secvenţe on-line vor fi prezentate o serie de operaţiuni ce pot fi realizate prin intermediul aplicaţiei Windows Movie Maker, după instalare. Aceasta este un utilitar de realizare și procesare a secvenţelor video.
5.3.1. Noțiuni teoretice
Windows Movie Maker poate fi descărcat gratuit de pe internet, după o căutare în cadrul unui
motor de căutare, sau accesând o hiperlegătură, precum: http://windows.microsoft.com/en-us/
windows-live/movie-maker. După cum sugerează și denumirea sa completă, aplicaţia face parte
Teorie
din familia Microsoft. Mai mult, ea nu se găsește singură, ci împreună cu un pachet de aplicaţii
gratuite, cu denumirea Windows Essentials 2012, în ultima sa variantă. Alături de acesta, mai întâlnim: Messenger, Photo Gallery, Mail, Writer, OneDrive și Family Safety [14], anumite programe însă nefiind prezente
sau compatibile cu anumite versiuni ale sistemului de operare. În unele cazuri, instalarea acestui pachet poate
dura și ore, chiar dacă dispuneţi de un dispozitiv de calcul performant. Este un editor video cu interfaţă intuitivă, în special pentru cei obișnuiţi cu ultimele 3 versiuni ale produselor Microsoft Office, după cum se poate
observa la o primă privire în Figura 179.

Figura 179 – Interfaţa Windows Movie Maker
Rezultatul procesării video poate fi salvat local, ţinând cont de formate compatibile cu anumite dispozitive mobile, utilizării pentru trimiteri împreună cu mesajele electronice, sau creării de DVD-uri. Totodată,
aplicaţia asigură partajarea facilă cu o serie de reţele de socializare, cu serviciul de cloud al Microsoft și cu site-uri importante ce gestionează conţinut video (YouTube, Vimeo).
Movie Maker lucrează cu „proiecte”, adică ceea ce vrem să realizăm noi în mod obișnuit: un colaj de secvenţe video și/sau poze, prelucrate individual și la nivelul colajului. Printre prelucrările de la montaj amintim:
adăugare de diverse efecte de tranziţie sau în cadrul clipurilor componente, introducerea de muzică de fundal,
vocea povestitorului sau a unor personaje, cadre separate etichetate cu text: titlu și diverse rubrici prezente în
genericul de început sau final al filmelor (scenarist, regizor, actori etc.).
Materialul pentru un astfel de proiect îl reprezintă clipurile video și pozele din arhiva personală preluate
de pe un calculator, cameră foto/video, telefon etc., sau cele realizate în direct cu ajutorul camerei web, diverse
alte materiale provenite de la prieteni/cunoscuţi, sau descărcări de pe internet, toate în limita respectării reglementărilor legale privind dreptul de autor.
Poate cea mai populară sursă ar fi YouTube. Movie Maker nu permite utilizarea directă a unor link-uri,
URI-uri, chiar dacă ele conduc direct la resurse video. Există însă o serie de aplicaţii locale sau online ce permit
descărcarea unui fișier video pe baza adresei unui clip YouTube. Un exemplu ar putea fi YouTubeInMP4. Se ca2

ută în funcţie de cuvinte cheie un clip pe YouTube. După ce este găsit, se copiază (Copy/Ctrl+C) adresa din bara
de adrese a browser-ului. Se deschide pagina principală www.YouTubeInMP4.com și se lipește (Paste/Ctrl+V)
adresa YouTube în caseta de editare de deasupra butonului Download. Apoi se descarcă fișierul în format MP4
sau altul, fără a accepta ofertele de instalare a unor softuri adiţionale, oricât de insistente ar fi banner-ele sau
reclamele. Fișierul astfel descărcat va putea fi utilizat doar pentru uz personal, fără a se distribui mai departe,
conform termenilor și condiţiilor agreate.

Figura 180 – Descărcare clip video YouTube1
Există o serie de alte aplicaţii utilizabile în acest scop, însă recomandăm utilizarea materialelor proprii.
În cadrul unui nou proiect Movie Maker se adaugă clipurile sau imaginile individuale, care vor
compune clipul de bază, din fila Home – butonul Add videos and photos. Se poate folosi și o
înregistrare obţinută pe moment cu ajutorul camerei web
, caz în care fereastra
principală este înlocuită de una nouă, cu un ecran și cu câteva butoane de control, în care are loc înregistrarea din momentul în care se apasă butonul Record. Camera web se activează și înregistrează tot ce apare în
ecran, la oprire salvându-se înregistrarea în locaţia specificată de utilizator, clipul realizat fiind inclus în clipul
de bază, începând de la poziţia curentă. Clipului i se pot atribui niște șabloane/teme predefinite, similar
prezentărilor: fila Home – grupul AutoMovie themes, sau pot fi rotite, spre exemplu dacă în momentul
preluării clipurilor video s-a ţinut aparatul rotit spre dreapta sau stânga, în loc să fie menţinut orizontal
(Home – Rotate left/right).
Adăugarea unei coloane sonore se realizează cu ajutorul butonului Add music, sursele putând fi locale
sau via web (Vimeo, arhive cu muzică gratuită etc.).
Derularea secvenţelor video poate fi însoţită și de vocea naratorului sau a altor persoane, potenţiali „actori” în cadrul filmului care urmează să fie realizat. Povestitorul poate interveni direct, vocea acestuia înregistrându-se pe loc, similar ca la clipurile create cu camera
web (Record narration); sau pot fi adăugate fișiere audio preexistente (Add sound…).
Chiar dacă o imagine sau un clip video fac cât mii de cuvinte, textul trebuie să fie și el
prezent. Filmele profesionale, pe lângă secvenţele video și audio pe care le conţin, au și o serie de
informaţii textuale, care se derulează concomitent sau asincron cu acţiunea. Acestea pot fi: titlul
filmului, informaţii prezente în cadrul genericului de început și sfârșit (scenarist, editor, producător, case de producţie, actori, mulţumiri terţilor implicaţi etc.), separatoare de secţiuni (Partea
I, Partea II, …, informări ale videospectatorului cu privire la contextul în care se desfășoară acţiunea etc), titrări, reclame ș.a.m.d.

1

Fişier ce poate fi obţinut din clipul de la adresa http://www.youtube.com/watch?v=TrtsFTjyJk4
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Eliminarea acestor elemente se face prin selectare din cadrul panoului din dreapta, apoi se apasă tasta
Delete, sau se acţionează butonul
din fila Home.
În acest moment putem avea o imagine mai completă asupra componentelor unui clip video. Această
anatomie este surprinsă şi în Figura 181.

Figura 181 – Imagine de ansamblu clip Movie Maker
Așadar, fereastra Movie Maker este divizată în două panouri verticale. Primul, este
panoul de previzualizare, care surprinde static (cadrul curent) și în dinamică (aici se derulează
. Panoul din
secvenţele video) clipul, existând și un panou de navigaţie dedesubt
dreapta este cel de conţinut, fiind locul unde putem diseca clipul cadru cu cadru. În funcţie
de complexitatea tipurilor de elemente integrate într-un clip, în afară de bara principală, mai amplă destinată secvenţelor video, găsim bara pentru coloană sonoră/sunet
, bara aferentă povestitorului
și cea pentru etichetări
. Un element esenţial în derularea secvenţelor este timpul, de
aceea, toate barele sunt temporizate, aflându-se pe o axă a timpului, momentul curent fiind evidenţiat cu un
indicator vertical (prezent în toate barele instanţiate în imaginile de mai sus). Un clic pe orice cadru din panoul
de conţinut, sau glisarea indicatorului ne va indica sub imaginea previzualizată momentul de timp curent (ex.
), în timp ce în filele contextuale aferente găsim informaţii sau putem modifica parametri. Barele – deci și tipul elementelor – pot fi tratate individual, prin glisări are mouse-ului fiind modificată ordinea în
timp a fiecăreia. Atunci când în cadrul curent avem mai multe tipuri
de elemente, pentru fiecare în parte va fi vizibilă fila contextuală.
Spre exemplu, imaginea din dreapta denotă faptul că în momentul
curent avem atât video de bază, fundal sonor, naraţiune, dar și informaţii textuale.
Secvenţele video pot fi configurate din Video Tools –
Edit. Astfel, putem efectua divizări, decupări de la capete sau
între puncte intermediare, modificare viteză. Pentru secvenţele video provenite din adnotarea clipului tot de aici pot fi
schimbate imaginile de fundal și timpul de afișare.
Reglajele cele mai frecvente efectuate asupra muzicii de fundal și naraţiunii se realizează din fila Options din cadrul filei contextuale respective (Music/Narration Tools).
Acestea sunt cele de divizare în raport cu momentul de timp curent
(Split), deplasare la momentul indicatorului (Set start time), tăiere/
cenzurare de la începutul acelei secvenţe până la momentul marcat
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de indicatorul curent (Set start point), tăiere/cenzurare de la poziţia curentă până la final (Set end point), fixarea momentului la care să înceapă secvenţa în raport cu cronometrul global (al clipului integral), fixarea unei
perioade de timp relative faţă de început (de) unde să înceapă/termine naraţiunea sau sunetul, dar fără a face
decupaje (Start point/End point).
Pentru text se pot realiza copieri/mutări, formatări asemănătoare cu cele din cadrul editoarelor de texte
și pot fi introduse efecte de animaţie precum cele din prezentări. Momentul apariţiei și timpul de afișare a informaţiei textuale se va realiza tot de aici (Start time, Text duration).

Figura 182 – Instrumente de parametrizare a informaţiei textuale
Clipul poate fi prelucrat artistic prin adăugarea de efecte de tranziţie între clipurile individuale și/sau
imagini: fila Animations. Secvenţele video componente pot căpăta diverse efecte de transformare cromatică
(negativ, alb-negru, afișare doar contururi, estompare, diverse filtre etc) prin acţionarea butoanelor din cadrul
filei Visual Effects.
La nivel de proiect, deci de videoclip integral, se poate pune accent
ca una din componentele generatoare de sonor: naraţiune, video, muzică de
fundal să fie mai accentuată decât celelalte. Deci, dacă povestea este mai importantă, vom alege Project – Emphasize narration pentru a acoperi sunetul
din clipul video de bază sau coloana sonoră.
După realizarea videoclipului, sau a unei prime variante a acestuia, se va salva proiectul
– Save
project sau Save project as. Această operaţiune are ca rezultat crearea unui fișier ce poate fi deschis doar cu
aplicaţia Movie Maker. Se poate efectua și salvare fie sub forma unui format de fișier video mai portabil, fie
cu destinaţie mai precisă (acceptat doar de un anumit tip de telefon/
dispozitiv mobil). Există foarte multe variante predefinite în lista
prezentă la Save movie, putându-se efectua și personalizări, în
funcţie de necesităţi. Partajarea sau distribuţia videoclipului se
poate realiza pe diverse canale, după cum indică fila Home – grupul Share.

Practică

5.3.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line pe tematica editării video cu Windows Movie Maker:
• Cursanţii preiau o secvenţă video: ceremonie religioasă, prezentare lăcaș de cult, pelerinaj
• Cu utilitarul Windows Movie Maker se va prelucra acest filmuleţ: se vor extrage elementele cele mai importante ale ceremoniei, se va comenta cu text și prin vocea cursantului, se
vor lăsa pauze pentru a permite auditoriului să răspundă la întrebări tematice etc.
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5.4. Finalizarea materialelor de
prezentare și promovare
În cadrul acestei secvenţe vor fi tratate un set de elemente ce ţin – în viziunea acestui material – de finisarea și finalizarea materialelor de prezentare și promovare. Vom descrie o serie de elemente teoretice și modalitatea lor de implementare în Microsoft Office Word și Publisher, în vederea asigurării sprijinului necesar în
rezolvarea aplicaţiilor practice asociate acestei secvenţe. Vor fi abordate elemente precum: adnotarea obiectelor
grafice, elaborarea cuprinsului, indexului și bibliografiei, precum și realizarea broșurilor.
5.4.1. Noțiuni teoretice
Adnotarea obiectelor grafice. Oricât de atractiv sau sugestiv ar părea un obiect grafic în cadrul
unui document pentru autor, acesta poate să nu spună nimic pentru restul persoanelor care intră
în contact cu documentul cu pricina. Mai mult, poate chiar autorul să nu mai poată ţine pas cu
multitudinea de obiecte existente în documentul său. Pentru a preveni astfel de probleme și de a
Teorie
eradica astfel de practici, vom insista pe anumite aspecte ce ţin de adnotarea elementelor grafice.
În Word, adnotările se realizează din fila REFERENCES – Insert Caption, și se plasează deasupra sau dedesubtul tabelului, imaginii, ecuaţiei etc. Selectăm sau definim eticheta potrivită și, recomandabil, conferim un nume descriptiv obiectului. De numerotarea automată în cadrul documentului
și în funcţie de etichetă, se va ocupa de acum încolo Word-ul. Această facilitate este necesară și în
realizarea listelor de figuri sau a referinţelor încrucișate.

Figura 183 – Definirea unei etichete
În exemplul din Figura 183 am definit eticheta „Figura”, care împreună cu un număr de ordine al obiectelor de acest tip, l-am alocat imaginii care indică „– Definirea unei etichete” în Word. O etichetă se creează
numai dacă e necesar, adică nu se regăsește în lista derulantă cu etichete predefinite sau definite anterior. La
următoarea adnotare de acest tip se va folosi eticheta definită la prima utilizare. Eticheta aleasă nu descrie neapărat tehnic obiectul, ci semantic în cadrul documentului nostru. Astfel, un tabel poate fi foarte bine „Imagine”,
„Figură”, „Ilustrată”, „Element grafic” etc., sau de ce nu, chiar „Tabel”? Atunci când utilizăm o etichetă trebuie să
ne gândim foarte bine la aspectul anterior, și mai mult decât atât, să asezonăm titulatura cu limba de redactare
a documentului. Nu arată profesional ca într-un text în română toate imaginile să fie denumite ca „Picture”
sau „Image”. Atunci când avem un număr mare de obiecte, utilizarea strict a etichetei și numărului (ex. Figura
232) nu ne ajută foarte mult în căutări sau referiri ale unor obiecte introduse anterior. De aceea, o descriere
suplimentară este mai mult decât binevenită, „Figura 232 – Loc de pelerinaj în nordul României”, oferindu-ne
mai multe indicii de localizare în cadrul documentului printre sutele de imagini, atunci când dorim să găsim/
referim obiectul.
Realizarea cuprinsului se face semiautomat. Este de neconceput ca pentru materiale de zeci sau sute de
pagini să se elaboreze cuprinsul manual. Orice modificare de pagină
sau structură necesită reactualizarea cuprinsului. Elaborarea cuprinsului se realizează în 2 pași obligatorii. Word-ul nu are cum să creeze
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automat cuprinsul, pentru că nu are atâta „discernământ” să depisteze din text care sunt numele de capitol,
subcapitol, paragraf etc. De aceea trebuie să intervenim noi și să indicăm aceste lucruri, prin asocierea de stiluri-titlu pentru aceste elemente. Astfel, numele de capitol vor fi formatate cu stilul Heading 1 (din fila HOME
– grupul Styles), cele de subcapitol cu Heading 2, cele de paragraf cu Heading 3 și tot așa, în funcţie de nivelul
de detaliere reclamat de specificul documentului. Acesta este primul pas.
Observaţie: Asocierea stilurilor de titlu creează structura documentului (asemănător cuprinsului, dar fără pagini) și permite navigarea mai ușoară între diferite secţiuni ale documentului, prin
parcurgerea unui panou de navigaţie din partea stângă a ecranului (fila VIEW – grupul Show – bifăm
).
Când toate elementele de titlu sunt alocate stilurilor corespunzătoare, ne poziţionăm în locul unde va fi
cuprinsul și se poate trece la pasul 2, generarea efectivă a cuprinsului: fila REFERENCES – Table of Contents – alegându-se unul din stilurile de titlu predefinite (mai puţin cel manual), dar în special
, cea mai completă opţiune.

Figura 184 – Generarea cuprinsului
În Figura 184, zona Print Preview, se observă cum va arăta cuprinsul în funcţie
de configurările pe care le realizăm. Alinierea la dreapta și prezenţa numerelor de pagină
este obligatorie, deci cele două casete de validare vor fi menţinute cu bifă. Se poate alege
caracterul de umplere dintre finalul numelui titlului și numărul de pagină (Tab leader).
Există câteva șabloane de cuprins predefinite. Din lista ascunsă Formats se va alege cel pe
care îl consideraţi mai potrivit, după o consultare prealabilă a zonei Print Preview. Chiar
dacă noi în cadrul documentului am realizat detalierea până la Heading 5 sau 6, nu este
obligatoriu ca acest lucru să se reflecte integral și în cadrul cuprinsului. Recomandăm
o detaliere pe 3, cel mult 4 niveluri (butonul incremental Show levels). După realizarea
tuturor reglajelor, se apasă butonul OK și se creează cuprinsul în poziţia curentă a cursorului. În continuare, operaţiile legate de cuprins ar fi: înlocuirea (în cazul în care dorim să
alegem alţi parametri), actualizarea doar a numărului de pagină și/sau a structurii (am
modificat un nume de subcapitol, a apărut altul nou, sau l-am șters pe unul existent). Recrearea unui cuprins
este identică cu pasul 2 al realizării cuprinsului. Pentru actualizări se va da clic-dreapta pe zona gri în care se
află cuprinsul și se va alege
.

Figura 185 – Alegerea nivelului de actualizare al cuprinsului
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În Figura 185 vom alege una din variantele propuse în funcţie de scopul urmărit, apoi vom acţiona
butonul OK.
Creare index. De multe ori cuprinsul nu este suficient pentru a regăsi facil termeni, concepte, fenomene, evenimente sau nume de personaje și personalităţi. În acest scop se utilizează indecșii. Aceștia reprezintă
liste alfabetice cu tipurile de elemente specificate anterior, urmaţi de numerele de pagină la care se află
informaţii scrise în cadrul documentului, despre acestea. Astfel, putem deschide materialul exact la
paginile care ne interesează. La fel ca și cuprinsul, și indexul se realizează tot în 2 pași: marcarea elementelor în text și realizarea propriu-zisă a indexului.
Fiecare termen distinct ce dorim să apară în index, se va selecta, apoi din fila REFERENCES se apasă
butonul Mark Entry.

Figura 186 – Marcarea în text a apariţiei unui termen
În fereastra care se deschide – a se vedea Figura 186 – se acţionează butonul Mark All, pentru a
identifica în textul documentului toate apariţiile identice cu termenul căutat și a le marca într-un mod pe
care să-l recunoască Word-ul în momentul generării indexului. Se observă că se folosesc caractere speciale
, invizibile la previzualizare și imprimare, dar care pot fi ascunse utilizatorului prin
acţionarea butonului (Show/Hide din fila HOME).
Pasul 1 se repetă pentru toţi termenii. Apoi, ne poziţionăm – de obicei – la sfârșitul documentului și
generăm indexul: REFERENCES – Insert Index.

Figura 187 – Introducerea indexului
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În fereastra din Figura 187 se personalizează indexul: se specifică numărul de coloane (Columns), alfabetul
după care să se facă ordonarea elementelor în cadrul indexului (Language) și șablonul utilizat ca bază pentru
realizarea indexului (Formats). La final, se apasă butonul OK. Ulterior, se pot adăuga noi termeni și reactualiza
indexul.
Gestiunea bibliografiei1 este o activitate deosebit de importantă, care ţine de etica deontologică în editarea de
materiale de orice tip. Este un proces puţin mai complex decât realizarea de cuprinsuri și indecși și reclamă 3
tipuri de acţiuni, cu o frecvenţă și repetitivitate diferită:
1. Deschiderea/încărcarea listei de titluri sau adăugarea unui nou titlu. Adăugarea unei noi publicaţii se face o singură dată, înainte de prima citare a
acelui titlu: fila REFERENCES – grupul Citations & Bibliography – Manage Sources. Se încarcă o listă mai veche, dacă există, sau se creează una
nouă cu Add New Source. Dacă titlul pe care urmează să-l cităm nu este
încă introdus, se va face acea introducere: New... – se specifică tipul (carte,
articol etc) Type of source, după care se introduc informaţiile legate de material: titlu, autor(i), editură,
volum, anul publicării etc (a se vedea Figura 188);
2.

Figura 188 – Introducerea unei noi cărţi
3. Citarea unui titlu existent este operaţiunea care se efectuează ori de câte ori folosim o idee integral sau parţial dintr-un material, materialul fiind deja introdus în sursa de date bibliografice REFERENCES – grupul Citations & Bibliography – Insert Citation – alegându-se titlul
dorit. În general, înainte de prima citare, se va specifica stilul de citare – APA, Chicago, IEEE,
Harvard, GOST etc. – adică modul în care se va referi în text elementul de
bibliografie (ex. [Popescu, 2014a]). Orice modificare de stil modifică toate
citările. Stilul dictează și modul în care se va realiza bibliografia, diferenţele
în ceea ce privesc citarea în text și elementul de bibliografie între diverse
stiluri de citare, pot fi sesizate în Figura 189;

Figura 189 – Diferenţe între stilurile de citare
Capturile de ecran sunt preluate de la adresa http://ofﬁce.microsoft.com/en-001/word-help/create-a-bibliography-HA102809686.aspx
1
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4. Realizarea bibliografiei se realizează automat, o singură dată, la finalul documentului și la sfârșitul activităţii de editare. REFERENCES – grupul Citations & Bibliography – Bibliography.
Toate aceste acţiuni pot fi ulterior editate, astfel încât să reflecte fidelitatea referenţierii surselor bibliografice în text.
Realizare broșură în Microsoft Publisher. Termenul de broșură în accepţiunea modernă a editoarelor
de text sau specializate în realizarea publicaţiilor electronice de factură americană, este ușor diferit faţă de conceptul clasic, încetăţenit în ţara noastră. Scopul nostru nu este de a realiza broșuri tradiţionale, pentru care nu
avem nevoie de un editor specializat – fascicule, cărţi în general de format mai mic și cu număr redus de pagini,
cu pagini moi sau broșate – ci materiale de prezentare, informare și promovare. De obicei se găsesc sub forma
unor pliante, care se pliază în 2-3, sau mai mult, în funcţie de vastitatea conţinutului ce urmează a fi difuzat și
limitările de dimensiune.
Și pentru realizarea unor astfel de materiale putem să utilizăm editoare generaliste de text precum
Word-ul, însă efortul pe care îl depunem va fi considerabil mai mare. Recomandăm utilizarea unui produs
software specializat, precum Microsoft Office Publisher. Pentru alegerea unui șablon de broșură, deschidem
aplicaţia Publisher 2013 și selectăm din fila FILE – New. Pentru o direcţionare ţintită alegem căutarea după
cuvântul-cheie „broșură” (Brochure). Din șabloanele propuse alegem spre exemplu un model de broșură care
se pliază în 3, spre exemplu cea din Figura 190.

Figura 190 – Alegerea unui șablon de broșură
După alegerea șablonului și eventual a imaginilor iniţiale, se acţionează butonul Create. Astfel, se deschide
broșura iniţială în aplicaţia Publisher (a se vedea Figura 191).

Figura 191 – Editarea unei broșuri în Publisher 2013
6

Acest model de broșură are 2 pagini, una pentru faţă, cealaltă pentru verso, pentru fiecare din cele 3 secţiuni,
elemente ce vor fi folosite pentru împăturarea în 3. Șablonul are o serie de rubrici cu instrucţiuni de completare – exemplu: YOUR LOGO HERE, Your Organization etc. – care pot fi completate, șterse, sau introduse alte
zone, precum și denumiri de ghidaj pentru secţiunile broșurii, astfel încât să știm în permanenţă pe ce faţetă a
broșurii va apărea informaţia pe care o introducem.
În ceea ce privește editarea, aceasta se realizează similar ca în Word, dovadă și numele filelor de bază: HOME,
INSERT, DESIGN, PAGE DESIGN în loc de PAGE LAYOUT, REFERENCES, MAILINGS, REVIEW, VIEW.

Figura 192 – File de bază și opţionale, scheme de culori în Publisher
Se acordă accent deosebit filelor opţionale de desenare și pentru gestiunea casetelor de text. Dimensiunile, aranjările și orientările, sunt elemente vitale în configurarea broșurilor, majoritatea acestor reglaje se
realizează din fila PAGE DESIGN. Există o serie de scheme de culori pentru elementele componente ale broșurii – grupul Schemes – se poate schimba oricând șablonul (Change Template) și se pot introduce șabloane
preconfigurate de axe și linii de ghidaj pentru publicaţiile electronice pe care le realizăm.

Practică

Aplicație practică
Cursanții vor realiza următoarea activitate on-line cu privire la introducerea unor elemente de
finisare în cadrul materialelor realizate:
• Cursanţii vor adnota diverse obiecte grafice existente într-un document;
• Se va realiza cuprinsul și un index cu termeni precizaţi apriori, precum și bibliografia;
• Se va îmbunătăţi aspectul broșurii realizate în cadrul activităţilor online de dinaintea primei întâlniri, prin utilizarea unor facilităţi avansate din Microsoft Publisher.
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5.5. Distribuţia materialelor de
prezentare și promovare
Punctul de pornire în dezvoltarea acestei secvenţe îl constituie un material de prezentare/promovare
realizat apriori. Dar, redactarea unei scrisori, invitaţii sau broșuri nu reprezintă sau nu trebuie să reprezinte
punctul terminus. Acestea trebuie să fie imprimate și trimise prin poșta tradiţională sau prin cea electronică,
sau să fie distribuite prin canale alternative, astfel încât să li se sporească vizibilitatea și să ajungă la publicul
ţintă, căruia îi sunt destinate. În cadrul acestui material se va discuta despre facilitatea de interclasare a documentelor, atât în Word, cât și în Publisher, precum și despre alte modalităţi de a valorifica, disemina rezultatul
muncii noastre.
Aplicaţiile de realizare a materialelor de prezentare și promovare nu se rezumă doar la softurile (Word
sau Publisher) prezentate aici. De aceea, în partea de final vom lansa provocarea de a căuta aplicaţii similare,
poate mai profesionale, mai intuitiv de realizat, sau de ce nu, mai ieftine decât licenţele de Microsoft Office
necesare folosirii propunerilor noastre.
5.5.1. Noțiuni teoretice
Interclasarea documentelor în general, sau îmbinarea corespondenţei/scrisorile înlănţuite1 presupune realizarea unor documente similare, dar personalizate, cu un efort minimal. Prin „document similar” înţelegem un document cadru, un șablon care conţine text formatat și diverse
obiecte grafice. Acesta va fi personalizat, adică se va completa cu elemente variabile preluate dinTeorie
tr-o sursă de date și se va multiplica în funcţie de numărul înregistrărilor din acea sursă. Astfel, dacă avem o
listă cu elevii noștri sau cu părinţii acestora și dorim să-i invităm la un eveniment, nu vom concepe pentru
fiecare dintre ei câte o scrisoare/invitaţie, sau email în care doar numele invitatului și alte câteva date de contact vor fi schimbate, ci vom redacta o invitaţie șablon în care vom referi elementele variabile, adică numele
de coloane din cadrul sursei de date unde se află datele despre invitat, adică acelea care fac diferenţierea între
un invitat și altul. Așadar, în loc să concepem zeci, sau poate sute de scrisori: una cu „Dragă Maria, …”, alta cu
„Dragă Ion, …”, „Dragă Ana, …” …, vom redacta una singură cu „Dragă «Prenume», …”, în care „Prenume” este
numele coloanei din cadrul sursei de date în care avem prenumele elevului sau al părintelui. Deci, efortul de
realizare a sute, mii sau chiar mai multe documente personalizate, dar cu aceeași structură, este apropiat de cel
al realizării unui singur astfel de document (exceptând timpul necesar pentru construirea sursei de date care
stochează toate câmpurile variabile).
În cadrul procesului de interclasare intervin 3 tipuri de documente: documentul-cadru sau șablonul,
sursa de date și documentul interclasat, deci combinaţia lor.
Dacă materialul a fost realizat în Word, îl deschidem și accesăm fila MAILINGS. Există variante simplificate de utilizare în funcţie de anumite tipuri de interclasări sau etape parcurse anterior. Vom utiliza însă
varianta completă, interactivă, ghidată pas cu pas: MAILINGS – Start Mail Merge – Step-by-Step Mail Merge
Wizard. În partea dreaptă va apărea un panou care ne va însoţi pe tot parcursul procesului de interclasare.
Presupunem că sursa de date este un fișier Excel denumit Elevi&Parinti.xlsx, în fila Religie având atât elevii
cărora le predăm această disciplină, cât și părinţii lor.

Figura 193 – Sursa de date în cadrul procesului de interclasare
1 Mail merge în limba engleză
2

La primul pas ni se cere stabilirea tipului de interclasare pe care dorim s-o realizăm. Vom alege fie Letters (în cazul în care materialul va fi distribuit prin poșta clasică sau fizic) sau E-mail messages, pentru cea
electronică. Neapărat, în cel de-al doilea caz o coloană din sursa de date trebuie să conţină adresele de mail ale
destinatarilor, iar utilitarul de mail Microsoft Outlook să fie instalat și configurat pentru trimiteri. În Figura
193 se observă că avem adresa de mail în coloana Email și e completată pentru aproape toţi potenţialii destinatari. Vom merge pe această opţiune.
La cel de-al doilea pas trebuie precizat documentul de pornire. Deoarece am menţionat încă de la început că deschidem documentul cu invitaţia/broșura, selectăm opţiunea implicită: Use the current document.
Cel de-al treilea pas ne solicită specificarea tipului și/sau a locaţiei sursei de date. Deoarece avem deja datele:
Use an existing list … – Browse – alegem locaţia fișierului Elevi&Parinti.xlsx – foaia Religie.

Figura 194 – Selectarea sursei de date
Totodată eliminăm duplicatele, adică părinţii care au mai mulţi copii în liceu și cărora le predăm disciplina Religie (opţiunea Find duplicates…) și pe cei care n-au adresă de email (operaţiune de filtrare pe coloana
Email, alegând varianta (Nonblanks)).
Pasul 4 se ocupă de scrierea și personalizarea șablonului. Noi îl avem deja întocmit pentru acest exemplu, așa că doar personalizările mai trebuie făcute. Pentru aceasta, în loc să introducem text static – precum
dădeam la început exemplul cu „Dragă Maria, …” – vom introduce informaţiile variabile referite prin intermediul coloanelor sursei de date. Apelarea acestora se realizează cu comanda More Items… din cadrul panoului
din dreapta sau Insert Merge Field din fila MAILINGS.

Figura 195 – Elemente variabile din cadrul sursei de date
Se alege unul sau mai multe elemente din fereastra descrisă în Figura 195. În
text, acestea se deosebesc de cele statice, prin intercalarea lor între paranteze unghiulare duble, spre exemplu „Dragă «Prenume», …”.
Penultimul pas este previzualizarea materialului, pentru fiecare înregistrare în
parte afișându-se informaţiile personalizate. Parcurgerea sursei de date secvenţial, sau prin căutări ale unor
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valori în diverse coloane va fi facilitată de către butoanele de navigaţie prezente atât în fila MAILINGS, cât și
în panoul aferent operaţiunii de interclasare. În funcţie de conformitatea informaţiilor vizualizate cu ceea ce se
dorea să se realizeze, se vor efectua corecţii fie la nivelul informaţiilor fixe, cât și la cel al celor variabile (modificări în cadrul sursei de date nu se pot efectua doar dacă se închide șablonul, implicit se întrerupe legătura către
sursa de date, reluându-se apoi la o nouă deschidere a șablonului).
Ultima etapă constă în generarea mesajelor electronice și iniţierea trimiterii. Se va specifica coloana în
care s-au completat adresele de mail din cadrul sursei de date, un subiect și formatul în care să se distribuie
materialul de promovare (HTML, text neformatat, sau ca fișier atașat).

Figura 196 – Generarea mesajelor electronice personalizate
Totodată, în cazul în care se dorește realizarea unei trimiteri parţiale, din grupul Send records se alege
fie opţiunea From – To, fie Current record din fereastra prezentă în Figura 196.
Și în cazul aplicaţiei Microsoft Publisher există posibilitatea de a realiza publicaţii electronice personalizate și multiplicabile în urma unui proces de interclasare. Mai mult, modulul de interclasare din Publisher este
mai avansat decât cel din Word, un lucru oarecum normal în condiţiile în care Word-ul este până la urmă doar
un procesor de text, în timp ce Publisher se axează pe prezentare, imagine și distribuţie. Fundamentele legate
de interclasare nu vor fi rediscutate, ele fiind aceleași, și nici nu vom descrie în întregime procesul de realizare
a interclasării în Publisher, acesta fiind asemănător cu cel detaliat mai devreme.
Vom evidenţia însă câteva aspecte unde Microsoft Publisher excelează legat de această operaţiune. Vom
considera aceeași sursă de date, căreia i-am adăugat o nouă coloană în care este memorată denumirea unor
fișiere de imagine, acestea fiind niște elemente grafice distinctive pentru persoanele din listă.

Figura 197 – Sursă de date cu fotografii
În Publisher, interclasarea se demarează tot din fila MAILINGS. Există două utilitare de tip wizard care
ghidează procesul de interclasare, unul fiind destinat materialelor electronice de promovare și prezentare în
general: MAILINGS – Mail Merge – Step-by-Step Mail Merge Wizard…, în timp ce celălalt este adresat distribuirii prin email a acestor publicaţii electronice: MAILINGS – E-mail Merge – Step-by-Step E-mail Merge
Wizard….

Figura 198 – Fila MAILINGS din Publisher
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Procesul de interclasare are mai puţini pași faţă de Word, și anume 3. În cadrul primului pas se specifică
tipul de sursă de date (existentă, lista de contacte Outlook, sau se creează în timpul procesului de interclasare).
Trecerea spre pasul 2 solicită conectarea la o sursă de date sau crearea acesteia.

Figura 199 – Deschiderea sursei de date
În cadrul celui de-al doilea pas se efectuează personalizarea materialului, prin utilizarea numelor de
coloane. Spre deosebire de Word, aici personalizările nu se limitează doar la text, ci implică și imaginile și hiperlegăturile. Pentru referirea unor fișiere grafice, se folosește opţiunea

Figura 200 – Adăugarea unei imagini dinamice
Câmpul (coloana) selectată trebuie să conţină un nume valid de fișier grafic din cadrul directorului Windows generic în care se salvează imaginile (My Pictures), sau unul specificat de utilizator.
Astfel, fiecare broșură, invitaţie poate fi personalizată și cu elemente grafice distincte, în funcţie de destinatar.
Pentru definirea hiperlegăturilor dinamice, personalizate, folosim opţiunea
.

Figura 201 – Definire hiperlegături personalizate
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Tot în cadrul aceluiași pas se realizează și vizualizarea publicaţiei electronice, adică denumirile generice
de câmpuri sunt înlocuite cu valori, chiar și cu imagini sau hiperlegături personalizate.

Figura 202 – Previzualizarea materialelor de prezentare și promovare
Ultima etapă este cea de verificare și trimitere mesaj electronic (în cazul în care am optat pentru un
astfel de tip de operaţiune în debutul procesului de interclasare) sau de multiplicare a șablonului particularizat
pentru fiecare linie nouă din sursa de date.

Figura 203 – Trimitere broșuri personalizate
În cazul mesajelor electronice, avem opţiuni suplimentare faţă de Word, și anume:
• Apariţia rubricilor Cc și Bcc;
• Posibilitatea de a atașa unul sau mai multe fișiere, diferite de cel al materialului realizat;
• Personalizarea pentru fiecare destinatar a subiectului mesajului.
Pe lângă interclasare, există și alte variante de a distribui documentele Word și Publisher. O parte din
acest proces se realizează direct cu ajutorul opţiunilor Save As, Export, dar în special Share din cadrul filei
FILE. Astfel, se realizează fișiere sub formă de pagini web ce pot fi legate de site-uri, blog-uri, în cadrul reţelelor
de socializare. Este facilitată salvarea direct în cloud-ul OneDrive al celor de la Microsoft, de unde există alte
modalităţi de partajare controlată. Putem efectua distribuirea și în formate portabile PDF sau XPS, sau se poate
realiza chiar prezentarea online. Trimiterile simple (nepersonalizate prin interclasare) sub formă de mesaje
electronice se efectuează tot din FILE – Share.
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În vederea realizării de materiale de prezentare și promovare în cadrul acestui program am discutat de
două produse din familia Microsoft, unul mai generalist (Word) și unul specializat (Publisher). Pe piaţă există
o serie de produse care pot substitui avantajele unui program precum Microsoft Publisher. Atunci când faceţi
o alegere trebuie să ţineţi cont de mai mulţi factori precum necesitate, stringenţă, ușurinţă în utilizare, caracteristici, portabilitate, resurse tehnice solicitate și nu în ultimul rând și de costuri. Variante alternative viabile
pot fi găsite și pe internet prin căutări după cuvinte cheie și identificând rezultatele în urma unei analize atente,
documentate.

Practică

5.5.2. Aplicație practică
Pentru secvenţa online referitoare la distribuirea pliantelor și materialelor de prezentare și promovare, cursanții vor realiza următoarea activitate on-line:
• Vor realiza o invitaţie la un eveniment folosind Mail Merge (Microsoft Word), apoi vor
trimite invitaţia și broșura realizată în Microsoft Publisher celorlalţi cursanţi;
• Cursanţii identifică alternative viabile la produsele software prezentate, în urma unui proces prealabil de documentare.
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5.1. Instrumente TIC pentru
realizarea unui rebus on-line
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principalele caracteristici ale utilitarului Hot Potatoes, tipurile de
aplicații care se pot realiza iar ca test cu tematică religioasă, se va realiza un rebus on-line. Pagina aplicației Hot
Potatoes este https://hotpot.uvic.ca
5.1.1. Noțiuni teoretice
De multe ori avem nevoie să creăm diferite exerciții interactive în cadrul activităților didactice, pe
care le desfășurăm în cadrul disciplinei de Religie. Hot Potatoes este un utilitar care conține cinci
instrumente de autor, create de echipa de cercetare și dezvoltare de la Universitatea din Victoria
Umanistice Computing și Centrul Media (https://hotpot.uvic.ca). Acestea ne permit să creăm
Teorie
exerciţii interactive, de mai multe tipuri:
• JQuiz – crează exerciţii bazate pe întrebări;
• JCloze – crează exerciţii de completare a spaţiilor libere;
• JCross – crează cuvinte încrucișate (rebus);
• JMix – crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie;
• JMatch – crează exerciţii de ordonare.
În cadrul utilitarului, există un al şaselea program numit The Masher. Acesta este conceput pentru a
crea unităţi complete de materiale, combinând exercițiile realizate în celelalte instrumente.
Hot Potatoes poate fi descărcat pe calculatorul personal, gratuit de pe pagina: https://hotpot.uvic.ca. După
accesarea paginii, în zona Downloads, alegem varianta corespunzătoare sistemului de operare instalat pe calculatorul pe care va rula.

Figura 318 – Descărcarea utilitarului Hot Potatoes
Dorim să menționăm faptul că, chiar dacă în listă nu sunt menționate versiunile Windows 7 și 8, acesta
funcționează și pe aceste sisteme de operare. Versiunea actuală, în momentul realizării acestui material, este
6.3. Descărcarea fișierului de instalare (setup), este primul pas în procesul de instalare. După ce este savat pe
calculator, executăm clic pe el și se pornește procesul de instalare.

Figura 319 – Procesul de instalare a utilitarului Hot Potatoes
2

O să alegem varianta în limba engleză a utilitarului. Odată instalată aplicația, ea poate fi pornită din
meniul Start al sistemului de operare Windows. La prima pornire, apare o fereastră, care să ne înregistrăm. În
această fereastră o să ne trecem numele, executăm clic pe butonul OK.

Figura 320 – Înregistrarea utilizatorului
Dacă alegem opțiunea Cancel, pot să apară o serie de restricții pe parcursul utilizării aplicației.

Figura 321 – Fereastra de pornire a utilitarului Hot Potatoes
După ce lansăm aplicația, putem alege opțiunea dorită. Dat fiind faptul că o să realizăm un rebus, o să
alegam JCross. Această opțiune o putem folosi și pentru crearea unor teste de tip cuvinte încrucișate, cum ar fi
integramele sau rebusurile.
Întâi este bine să concepem pe o ciornă rebusul dorit, pornind de la rezultatul întrebărilor, pentru a
putea construi în forma dorită. Rezultatul rebusului completat, în acest exemplu, dorim să fie cel din figura de
mai jos.
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Figura 4 – Rebusul conceput pentru JCross
Pentru rebusul propus spre rezolvare cu ajutorul aplicației JCross, avem următoarele întrebări sau sugestii, pe care le formulăm pentru a putea fi completat corect.
I. Pe orizontală:
1. Mama lui Iisus.
3. A fost creat de Dumnezeu în ziua a șasea.
4. Fiul lui Dumnezeu.
5. Inițiala personajului biblic, care a fost ultimul judecător, respectiv celui care a fost salvat de
la potop.
6. Locul de fericire veșnică.
3

II. Pe verticală:
1. Pe vremea lui s-au scris cele zece porunci.
2. Rostit la sfârșitul rugăciunii.
După ce avem pregătit rebusul, și am lansat în execuție aplicația JCross, apare fereastra unde o să lucrăm
pentru a rezolva problema propusă.

Figura 322 – Fereastra de lucru în JCross
Primul pas este inserarea unui titlu, pentru rebus în parte stângă în caseta Title. În cazul nostru titlul
este: ”Cunoștințe generale din Biblie”. Acest titlu este util, atunci când la finalul lucrului în Hot Potatoes, cu ajutorul aplicației The Masher combinăm mai multe tipuri de exerciții. La combinare, acesta va genera un cuprins
al acestora, iar acele exerciții care nu au titlu, nu se vor afișa în lista respectivă.
După specificarea titlului este necesar să setăm mărimea rebusului. Acest lucru se poate seta cu opțiunea Change Grid Size din meniul Manage Grid. În cazul de față va fi de 5 x 5.

Figura 323 – Setarea mărimii la rebus
Odată setată mărimea rebusului, o să introducem în grilaj rezolvarea propusă de noi, caracter cu caracter.

Figura 324 – Introducerea rezolvării rebusului
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După cum putem observa, literele sunt destul de mari în grilaj. Pentru a modifica mărimea și tipul
fontului utilizat trebuie să apelăm opțiunea Font din meniul Options. În această fereastră putem modifica,
conform preferințelor, mărimea și tipul fontului utilizat în aplicație. Menționăm faptul că, orice căsuță, care nu
a fost completată, va fi transformat în pătrat negru în rebusul final.
Pasul următor va fi stabilirea sugestiilor sau definițiilor de completare pentru fiecare cuvânt în rebus.
Pentru acesta folosim butonul Add Clues. După ce executăm clic pe acest buton, apare fereastra Add Clues, care
este împărțită în două secțiuni. Prima secțiune va conține sugestiile pentru cuvintele de pe orizontală, iar cea
de a doua secțiune va conține indicații pentru cuvintele de pe verticală. Pentru a valida o sugestie este necesar
să executăm clic pe butonul OK din partea dreaptă a fiecărei secțiuni. La final o să ieșim din această fereastră
executând clic pe butonul OK din parte de jos a ferestrei.

Figura 325 – Crearea definițiilor în JCross
În cazul în care dorim să trecem la următoarea definiție, putem face acest lucru cu bara afișată în partea
dreaptă a ferestrei Add Clues. Este important să introducem definițiile și indicațiile pentru fiecare cuvânt în
parte, altfel nu o să putem genera rebusul final.
După ce am realizat rebusul, este nevoie să îl și salvăm. Pentru a salva fișierul creat, alegem opțiunea
Save din meniul File. După deschiderea ferestrei Save, introducem numele fișierului.

Figura 326 – Salvarea fișierului în JCross
După cum putem observa, extensia fișierului este .jcw. Odată salvat în acest format, fișierul poate fi
deschis doar în Hot Potatoes. Utilitarul ne dă posibilitatea să salvăm și în alt format rebusul creat. Un astfel de
format este .html. În cazul în care salvăm rebusul în acest format, acesta poate fi deschis cu orice browser web.
Un astfel de fișier poate fi distribuit fără probleme mai multor persoane, sau poate fi stocat pe un server web.
Pentru a salva fișierul în format html, alegem opțiunea Create Web page (Standard Format), din meniul File.
Salvând fișierul în acest format, acesta poate fi vizualizat chiar după salvare.

Figura 327 – Opțiuni de deschidere a unui fișier salvat din JCross
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Dacă alegem opțiunea View the exercise in my browser, pagina salvată se afișează în browserul de care
dispunem, sau care este setat implicit. Pentru a trimite exercițiul pe serverul hotpotatoes.net, alegem a doua
opțiune. Menționăm faptul că un fișier poate fi trimis pe acest server, dacă dispunem de un abonament deja
achiziționat contracost.
Alegând prima variantă, exercițiul apare în forma de mai jos, dacă dispunem de un browser instalat pe
calculatorul personal.

Figura 328 – Vizualizarea rebusului cu un browser web
După cum putem observa în figura de mai sus, orice pătrat necompletat, a devenit o căsuță neagră în
rebusul final. Pentru a putea afișa indicațiile pe care le-am introdus în cadrul exercițiului, executăm clic pe rând
pe fiecare număr care apare în rebus. În dreptul fiecărei sugestii o să trecem cuvântul potrivit, pentru a completa rebusul. Butonul Hint poate fi folosit, pentru a primi sugestii, dar dacă îl folosim, punctajul final va fi scăzut.

Figura 329 – Completarea rebusului deschis în browserul web
După ce am completat în totalitate rebusul, scorul poate fi verificat, dacă executăm clic pe butonul
Check. În cazul în care nu am greșit și nu am folosit deloc butonul Hint, rezultatul va fi de 100%. Putem observa că scorul va fi afișat pe ecran. În cazul în care acest fișier este încărcat pe un server web, acesta poate fi setat
pentru a trimite rezultatul prin e-mail profesorului care a trimis elevilor link-ul rebusului.
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Figura 330 – Verificarea scorului după completarea rebusului

Dacă dorim ca fișierul să apară sub forma unei pagini web simplă, alegem opțiunea Export for Printing
din meniul File. În cazul aplicației JCross efectul opțiunii va fi o pagină web simplă, care ulterior poate fi listată
cu opțiunea de listare a browser-ului. Fișierul listat poate fi apoi distribuit elevilor pentru completare.

Figura 331 – Varianta imprimabilă a rebusului
Rebusul poate fi generat și automat de către JCross, în cazul în care definim o listă de cuvinte și definiții
pentru fiecare. Acest generator de rebus poate fi accesat cu opțiunea Automatic Grid Maker, din meniul Manage Grid. În această fereastră specificăm cuvintele și definițiile, separate, și mărimea rebusului. După ce am
terminat introducerea cuvintelor și indicațiilor, executăm clic pe butonul Make the grid. Pentru exemplificare
introducem unele cuvinte și definiții pe care le-am utilizat și în exemplul de mai sus. Rezultatul va fi cel din
figura de mai jos.

Figura 332 – Rebus generat automat cu JCross
În exemplul de mai sus nu au fost introduse cuvintele și definițiile pentru: Moise și Rai. În cazul în care
dorim să substituim definițiile cu imagini sau sunet, pot fi generate doar cuvinte. Imaginile sau sunetele pot fi
adăugate ulterior la specificarea definițiilor.
După cum am observat, afișarea în browser se face implicit cum a fost setat în aplicație, adică în limba
engleză. Cu ajutorul opțiunii Configure Output din meniul Options, putem realiza o serie de configurări în
ceea ce privește funcționare rebusului și modul de afișare al acestuia. Unele opțiuni permit traducerea interfeței și a instrucțiunilor de lucru în limba română. Pentru a modifica de exemplu feedback-ul dat, alegem fila
Prompts/Feedback. Pe această filă traducem textul din limba engleză în limba română. Un rezultat poate fi cel
din figura de mai jos.

Figura 333 – Configurarea mesajelor și a feedback-ului
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Remarcăm faptul că aceste configurări pot fi salvate într-un fișier cu extensia .cfg, dacă executăm clic pe
butonul Save din partea de jos. Astfel, dacă dorim să mai utilizăm aceste configurări, este suficient să încărcăm
acest fișier cu opțiunea Load din fișierul salvat pe calculatorul personal. Menționăm faptul că aceste configurări
făcute rămân valabile și după repornirea utilitarului Hot Potatoes. Dacă dorim să revenim la setările inițiale
este necesar să încărcăm cu opțiunea Load fișierul english5.cfg. Acesta poate fi căutat pe calculatorul unde este
instalat utilitarul Hot Potatoes.

Practică
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5.1.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza un rebus de mărimea 8 x 8, care se bazează pe cuvinte extrase dintr-o carte
cu conținut religios.
Se vor efectua următoarele operații în HotPotatoes:
• Setarea grilajului pentru mărimea stabilită;
• Introducerea cuvintelor în forma dorită;
• Specificarea definițiilor pentru fiecare cuvânt;
• Setarea feedback-ului în limba română.
Rebusul va fi salvat în format clasic cu extensia .jcw, pentru a putea fi trimis evaluatorului on-line. Pe lângă acesta se va salva și în format .html, pentru o listare ulterioară.rtul de curs, bibliografia specifică, căutări pe internet, alte surse.
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5.2. Realizarea unui test de completare a spaţiilor goale cu
instrumente TIC
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unui test de completare a spațiilor
goale, și se va realiza un astfel de exercițiu cu ajutorul utilitarului Hot Potatoes. Pagina aplicației Hot Potatoes
este https://hotpot.uvic.ca
5.2.1. Noțiuni teoretice
De multe ori suntem nevoiți să concepem diferite exerciții interactive în cadrul activităților didactice, pe care le desfășurăm în cadrul orelor de Religie. Un astfel de exercițiu este și cel de completare a spațiilor goale.
Dacă avem un text oarecare, unele cuvinte pot fi eliminate și substituite cu puncte sau căsuțe de
Teorie
completare. Aceste cuvinte, care sunt eliminate se numesc cuvinte cheie. În cadrul unui text pot fi eliminate mai
multe cuvinte. Întotdeauna partea de text care rămâne vizibil pentru cel care va completa exercițiul, trebuie să
ofere informații relevante.
Pentru exemplificare, să vedem următoarea frază:
„…Ca și cum Însuși Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, vă rugăm, în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu
Dumnezeu.” (II Corinteni 5, 20)
Avem posibilitatea de a genera aleator cuvintele care să fie eliminate din frază, dar acest lucru nu este
recomandat, deoarece putem obține o frază, care nu conține informațiile relevante pentru a putea fi completată
cu succes.
O construcție, care conține destule informații pentru a putea fi completată, poate fi următoarea:
„…Ca și cum Însuși ... v-ar îndemna prin noi, vă rugăm, în numele lui ..., împăcaţi-vă cu ... .” (II Corinteni 5, 20)
În cazul de față o să avem trei cuvinte cheie, care se vor completa în cadrul unui exercițiu de completare
a spațiilor goale. Un astfel de exercițiu se poate concepe și pentru orele de Religie și dacă se dorește se poate
lucra și cu un text mai voluminos. Dacă avem un text cu mai multe fraze, fiecare dintre ele poate conține una
sau mai multe cuvinte cheie.
Astfel, putem spune că un test de completare a spațiilor goale, conține o parte fixă (texul care este vizibil) și una sau mai multe cuvinte cheie (acestea se identifică de către cel care completează exercițiul).
În mod clasic, acest exercițiu se poate realiza și în Microsoft Word, dar utilitarul Hot Potatoes ne pune
la dispoziție aplicația JCloze, care poate fi folosită pentru a realiza exerciții de completare a spațiilor goale. Aplicația JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere, pornind de la un text dat. Pentru fiecare spaţiu liber
poate fi specificat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar cel care îl completează poate cere o indicaţie și
poate vedea o literă a răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific iar notarea automată este, de asemenea, inclusă. Aplicația permite completarea spaţiilor libere a cuvintelor selectate
sau umplerea automată a fiecărui „n” cuvânt din text.
Lansarea utilitarului Hot Potatoes se poate face din meniul Start al sistemului de operare Windows.
Odată pornit, alegem aplicația JCloze.\

Figura 334 – Fereastra JCloze
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În căsuța de editare Title o să trecem titlul exercițiului. Fereastra JCloze conține următoarele butoane,
care pot fi folosite la realizare testului:
• Gap – substituie cuvântul cu spațiu de completare;
• Delete Gap – se șterge setarea privind cuvântul pregătit pentru substituire;
• Clear Gaps – se șterg toate setările cu privire la cuvintele care au fost pregătite pentru substituire;
• Auto-Gap – se vor selecta aleatoriu un număr de cuvinte stabilite, pentru a fii substituite;
• Show Words – vor fi vizibile cuvintele care au fost setate pentru substituire.
În cadrul exercițiului, o să setăm cuvintele care vor fi apoi substituite cu spații goale. Primul pas este
denumirea exercițiului de completare a spațiilor goale. După care o să trecem textul dorit în fereastra JCloze pus
la dispoziție. Dacă textul este deja pregătit în Microsoft Word sau într-un alt tip de fișier, acesta se poate copia,
fără a mai tasta cuvânt cu cuvânt.

Figura 335 – Introducere a titlului și a textului pentru exercițiul JCloze
După ce textul a fost introdus sau copiat în JCloze, urmează să selectăm rând pe rând acele cuvinte,
care vor fi substituite cu spații de completare. Selectăm primul cuvânt, care în cazul nostru este Dumnezeu, și
executăm clic pe butonul Gap, din parte de jos a ferestrei.

Figura 336 – Definirea segmentului ajutător pentru primul cuvânt substituit
În cazul de față nu specificăm alte variante de răspuns care să fie acceptate de către aplicație ca fiind
corecte. Dacă dorim să specificăm și alte variante de răspuns acceptate, acestea se pot trece în căsuțele de
editare de sub Alternative correct answers.

Figura 337 – Alternative în cazul cuvântului substituit
3

După cum se vede din figura de mai sus, putem opta pentru mai multe răspunsuri corecte, care să fie acceptate la completare. În unele cazuri, putem accepta și răspunsuri fără diacritice, sau putem anticipa situația în
care cel care completează exercițiul să folosească ghilimele. Toate aceste variante se trec la Alternative correct
answers și vor fi acceptate ca fiind variante de răspuns corecte.
Ultimul cuvânt care va fi substituit în cadrul exercițiului, este tot Dumnezeu. În acest caz nu mai oferim
posibilitatea acceptării unor răspunsuri alternative.

Figura 338 – Crearea ultimului spațiu de completare
Putem observa, că acele cuvinte care vor fi substituite cu spațiu de completare, au fost subliniate cu roșu.
La final, o să salvăm fișierul creat, acesta va avea extensia .jcl. Odată salvat în acest format, fișierul poate fi deschis doar în Hot Potatoes. Pentru a vizualiza sub formă de pagină web, exportăm fișierul în acest format, cu
opțiunea Create Web page (Standard Format), din meniul File. Dacă alegem opțiunea View the exercise in my
browser, pagina salvata se afișează în browser-ul de care dispunem, sau care este setat implicit.

Figura 339 – Completarea exercițiului cu un browser web
În urma exportării exercițiului ca și pagină web, putem observa spațiile de completare, precum și
semnul de întrebare din dreapta fiecăruia, ce afișează sugestia definită, în cazul în care executăm clic pe el. Dacă
selectăm butonul Hint și executăm clic pe el, acesta va afișa prima literă din textul care trebuie trecut în spațiul
de completare.

Figura 340 – Utilizarea butonului Hint
După cum am putut remarca, afișarea în browser se face implicit cum a fost setat în aplicație, adică în
limba engleză. Cu ajutorul opțiunii Configure Output din meniul Options, putem realiza o serie de configurări
ca și în cazul aplicației JCross.
La categoria Other, apar câteva particularități de configurare, în plus față de rebus. Avem posibilitatea
de a face toate răspunsurile corecte vizibile, fie afișate într-o ordine aleatorie (opțiunea Include word list with
text), fie sub forma unei liste de opțiuni (opțiunea Use dropdown list instead of text box in output), ce apare în
locul spațiilor goale de completat.
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Figura 341 – Setări specifice în JCloze
În fila Prompts/Feedback putem controla apariția sau ascunderea butonului de sugestii suplimentare,
care apare în dreptul fiecărui spațiu de completare.
De multe ori, dorim ca fișierul să fie exportat în fișier Microsoft Word. În acest caz alegem opțiunea
Export for Printing din meniul File. În cazul aplicației Jcloze, efectul opțiunii va fi salvarea conținutului în
Clipboard. După lansarea în execuție a aplicației Microsoft Word, cu opțiunea Paste din panglica Home, exercițiul va fi copiat în document.

Figura 342 – Exercițiul de completare copiat în Word
Documentul nou se salvează în format .docx și poate fi apoi listat.
Ca și în cazul aplicației JCross și în JCloze putem lucra cu imagini în locul textului sugestiv. De exemplu,
pentru a identifica denumiri de obiecte din imagini, picturi sau icoane, o să tastăm denumirile lor în spațiile goale.

Practică

Aplicație practică
Cursanții vor realiza un exercițiu de completare a spațiilor goale, care va conține un text
de cel puțin cinci fraze extrase din cadrul unei scrieri cu conținut religios.
Se vor efectua următoarele operații în HotPotatoes:
• Copierea sau introducerea textului ales în JCloze;
• Identificarea a cel puțin zece cuvinte sau secvențe de cuvinte care să fie apoi substituite cu spații goale;
• Specificarea segmentului ajutător pentru fiecare cuvânt sau secvență de cuvinte,
iar cel puțin unul din ele să conțină și răspunsuri alternative corecte;
• Setarea feedback-ului în limba română.
Testul de completare a spațiilor goale va fi salvat în format clasic cu extensia .jcl, pentru
a putea fi trimis evaluatorului on-line. Pe lângă acesta se va exporta în Microsoft Word și se va
salva cu extensia .docx, pentru a putea fi listat ulterior.
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5.3. Instrumente TIC
pentru realizarea unui test de potrivire
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unui test de potrivire, și se va realiza
un astfel de exercițiu cu ajutorul utilitarului Hot Potatoes. Pagina instrumentului Hot Potatoes este https://
hotpot.uvic.ca
5.3.1. Noțiuni teoretice
Ne putem afla în situația în care trebuie să potrivim anumite cuvinte care se află, de exemplu,
în două coloane. Acestea pot fi sinonime, antonime sau pot fi termeni sau imagini. Un astfel de
exercițiu se numește test de potrivire.
Pentru a realiza teste de potrivire, putem folosi aplicația JMatch din cadrul Hot Potatoes. Cu
Teorie
ajutorul acestui program, putem realiza teste de potrivire între elemente aflate pe două coloane.
Putem potrivi cuvinte, texte mai complexe, imagini sau alte combinații, cum ar fi textele cu imagini. Elementele
introduse în testul de potrivire vor fi amestecate între ele la salvarea exercițiului.
În continuare o să realizăm un test de potrivire, care va conține o listă de termeni în partea stângă, iar în partea
dreaptă antonimele lor. Scopul exercițiului este potrivirea antonimelor din partea dreaptă, cu termenii din
partea stângă.

Figura 343 – Exercițiu de potrivire antonime
Lansarea utilitarului Hot Potatoes o facem din meniul Start al sistemului de operare Windows (sau
dublu clic pe pictograma aferentă). Odată pornit, alegem aplicația JMatch.

Figura 344 – Pornirea aplicației JMatch
Primul pas este denumirea exercițiului de potrivire. Denumirea se trece în căsuța de text Title. După
aceea, o să trecem elementele dorite în fereastra JMatch pusă la dispoziție.
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Figura 345 – Completarea testului de potrivire
În cazul în care dorim să trecem mai mult de cinci elemente în testul de potrivire (mărimea implicită
care se afișează), putem folosi săgețile din stânga sus, pentru a ne deplasa în următoarele rubrici. Dacă bifăm
căsuțele din coloana Fix, din dreapta, după generarea testului, elementele vor figura în ordine corectă, adică nu
mai necesită potrivirea. În cazul în care dorim să prezentăm doar un exemplu, putem folosi această opțiune.
În caseta de text Default, din parte de jos a ferestrei se trece textul implicit care să apară în dreptul fiecărui termen.
La final, salvăm fișierul realizat cu extensia .jmt. Odată salvat în acest format, fișierul poate fi deschis
doar în Hot Potatoes, ca și în cazul celorlalte aplicații. Pentru a vizualiza testul sub formă de pagină web, exportăm fișierul în acest format, cu opțiunea Create Web page (Standard Format), din meniul File. Dacă alegem
opțiunea View the exercise in my browser, pagina salvată se afișează în browser-ul web implicit instalat.

Figura 346 – Vizualizarea testului în browser
Pe lângă formatul standard, exercițiul de potrivire mai poate fi salvat ca și pagină web de tip drag and
drop, cu opțiunea Create Web page (Drag/Drop Format), din meniul File. În acest format variantele nu se mai
selectează din listă derulantă, ci se potrivesc cu mouse-ul, apropiindu-le de coloana dreaptă, conform figurii de
mai jos. Acest format poate fi utilizat și la clasă, dacă se folosește un videoproiector, pentru a proiecta exercițiul
pe perete, iar elevii să aleagă răspunsul corect.

Figura 347 – Vizualizarea exercițiului în format drag/drop
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Alături de cele două formate, mai putem salva exercițiul și în format web flashcard, cu opțiunea Create
Web page (Flashcard Format), din meniul File. Acesta nu este propriu-zis un test, doar o metodă de a afișa
pe rând elementele originale și elementele pereche. Pentru vizualizarea următorului element, alegem butonul
Next. Spre exemplu înainte de a executa clic pe butonul Next, putem întreba elevii ce răspuns ar da.

Figura 348 – Vizualizarea exercițiului în format web flashcard
Dacă dorim să exportăm în fișier Microsoft Word, alegem opțiunea Export for Printing din meniul
File. După lansarea în execuție a aplicației Microsoft Word, cu opțiunea Paste din panglica Home, exercițiul va
fi copiat în document.

Figura 349 – Exportarea exercițiului în Word
Putem realiza exerciții de potrivire, care să conțină și imagini. Să presupunem că avem salvate pe calculatorul personal următoarele imagini: biblie.jpg și cruce.jpg. O să realizăm un test te potrivire care conține cele
două imagini și câte un cuvânt pentru fiecare. O să lansăm din nou în execuție aplicația JMatch.
Pentru a insera o imagine, ne poziționăm în căsuța de editare dorită și alegem opțiunea Picture from Local File,
din grupul Picture din meniul Insert. Apoi selectăm imaginea. În fereastra care apare putem seta dimensiunea
imaginii, respectiv poziția acesteia în cadrul exercițiului.

Figura 350 – Setarea mărimii imaginii
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După ce introducem ambele imagini în coloana din partea stângă, în partea dreaptă o să trecem cuvintele corespunzătoare.

Figura 351 – Test de potrivire cu imagini
Exportând exercițiului în format web standard, acesta va arăta ca și în figura de mai jos.

Figura 352 – Vizualizarea exercițiului de potrivire cu imagini
Dacă dorim, putem să punem imaginile și pe partea dreaptă, iar textele în partea stângă. În acest caz,
exercițiul trebuie exportat în Drag/Drop Format, deoarece listele derulante nu pot conține imagini.
Operația de a inversa coloanele, se poate realiza cu opțiunea Swith Left Items with Right Items din meniul
Manage Items.

Figura 353 – Schimbarea conținutului coloanelor.
Menționăm faptul că, atunci când se folosesc imagini în cadrul exercițiilor, exportarea în Microsoft
Word nu mai este posibilă împreună cu imagini. Va fi exportat textul care apare în căsuțele de editare. În acest
caz, pentru a lista exercițiul, folosim opțiunile de listare ale browser-ului pe care îl folosim.
5

Figura 354 – Test de potrivire cu imagini pe partea dreaptă
Putem realiza și exerciții de potrivire imagine-imagine, dar și în acest caz, exercițiul trebuie exportat în
Drag/Drop Format.
După cum am putut remarca, și la acest exercițiu afișarea în browser se face implicit cum a fost setat în
aplicație, adică în limba engleză. Cu ajutorul opțiunii Configure Output din meniul Options, putem realiza o
serie de configurări ca și în cazul celorlalte aplicații din Hot Potatoes.

Figura 355 – Setări specific în JMatch
La categoria Other, apar câteva particularități de configurare. Avem posibilitatea de a limita numărul de
perechi care să fie afișate în exercițiu, cu opțiune Show a limited number of items... Totodată avem posibilitatea
de a amesteca perechile între ele, astfel încât ordinea lor să fie alta la fiecare afișare cu opțiunea Shuffle order...

Practică
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5.3.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza un exercițiu de potrivire, care va conține atât cuvinte, cât și imagini pe o
tematică religioasă. Testul de potrivire va conține cel puțin cinci elemente pentru potrivire.
Se vor efectua următoarele operații în HotPotatoes:
• Inserarea imaginilor pe colana stângă și introducerea textului în coloana dreaptă în JMatch;
• Inversarea celor două coloane;
• Să se amestece perechile între ele, astfel încât ordinea lor să fie alta la fiecare afișare;
• Setarea feedback-ului în limba română.
Testul de completare a spațiilor goale va fi salvat în format clasic cu extensia .jmt, pentru a putea
fi trimis evaluatorului on-line. Pe lângă acesta se va exporta în pagină web de tip drag and drop și
se va salva cu extensia .html, pentru a putea fi listat ulterior.
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5.4. Instrumente TIC pentru
realizarea unui test de ordonare itemi
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unui test de ordonare itemi, și se va
realiza un astfel de test cu ajutorul JMix din Hot Potatoes.
4.3.1. Noțiuni teoretice
Deseori suntem nevoiți să concepem și să realizăm teste de ordonare itemi. O metodă clasică ar fi
scrierea unei fraze pe un carton și apoi tăierea cu foarfeca în mai multe „bucăți”, numite itemi. Cei
care vor rezolva exercițiul, o să potrivească acești itemi, până se va ajunge la fraza inițială.
JMix, din cadrul Hot Potatoes ne permite să realizăm teste de ordonare itemi. Programul JMix
creează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie, sau așa numitele teste de ordonare itemi.
Teorie
Putem specifica oricâte răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele și punctuaţia din fraza
sau propoziția de bază, iar un buton indicator îi dă persoanei care îl completează, următorul cuvânt corect ori
segmentul de frază sau propoziţie, dacă este necesar. Programul poate fi folosit și pentru a ordona alte tipuri de
elemente, cum ar fi imaginile, link-urile web sau filmele.
În continuare o să realizăm un teste de ordonare itemi, care va conține propoziția de mai jos.
„Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu.”
După ce am identificat propoziția care se va află la baza exercițiului, este necesar să o defalcăm în cuvinte, care vor fi apoi potrivite. Defalcarea în cazul nostru o să fie următoarea.
Iisus

Hristos

este

Fiul

lui

Dumnezeu

Figura 356 – Împărțirea propoziției în itemi

.

Putem observa că semnul de punctuație este un item separat în cazul de față. Modul de împărțire în
cuvinte sau segmente de propoziție este sarcina celui care concepe exercițiul.
Lansăm în execuție Hot Potatoes și alegem aplicația JMix.

Figura 357 – Lansarea JMix
Denumirea testului de ordonare itemi este primul pas, ca și în cazul celorlalte exerciții. Denumirea se
trece în căsuța de text Title. În zona de editare Main sentence o să trecem propoziția în ordinea corectă. Modul
de defalcare în itemi este indicat de elemente pe care le vom poziționa unul sub altul. Tot ce apare pe același
rând, va forma un singur item în test (spre exemplu ultimul cuvânt din propoziție și caracterul punct pot forma
un singur item sau pot fi trecute separat unul sub altul).
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Figura 358 – Realizarea testului de ordonare itemi

După cum putem observa, în dreapta trecem variantele acceptabile de răspuns, deoarece amestecarea
cuvintelor poate să dea și alte rezultate corecte, decât cel indicat la Main sentence. În cazul în care dorim să introducem, mai mult de trei răspunsuri posibile, o să folosim butoanele cu săgeți din partea de mijloc a ferestrei.
În cazul în care este bifată opțiunea Allow sentences which do not use all..., din partea de jos a ferestrei, variantele alternative nu trebuie să conțină toate cuvintele și semnele de punctuație. Menționăm faptul că variantele
alternative pot să nu țină cont de majusculele folosite în propoziția originală.
La final, salvăm fișierul realizat cu extensia .jmx. Pentru a vizualiza sub formă de pagină web, exportăm
fișierul în acest format, cu opțiunea Create Web page (Standard Format), din meniul File. Dacă alegem opțiunea
View the exercise in my browser, pagina salvata se afișează în browser-ul de care dispunem, sau pe care îl alegem.

Figura 359 – Vizualizarea testului în browser
Pentru rezolvare, o să dăm clic pe itemi, iar aceștia vor trece în partea de sus. Cu butonul Check se verifică
corectitudinea.
Pe lângă formatul standard, exercițiul de ordonare itemi, mai poate fi salvat ca și pagină web de tip drag
and drop, cu opțiunea Create Web page (Drag/Drop Format), din meniul File.

Figura 360 – Vizualizarea exercițiului în format drag/drop
Putem utiliza butonul Hint pentru a primi o sugestie legată de următorul cuvânt corect, dar acesta atrage după sine depunctarea.
Imprimarea pe hârtie a exercițiului se poate realiza cu exportarea acestuia în Microsoft Word, cu opțiunea Export for Printing din meniul File. Astfel conținutul exercițiului va fi copiat în Clipboard. De acolo putem
prelua conținutul cu opțiunea Paste, după lansarea programului Microsoft Word.

Figura 361 – Varianta imprimabilă a exercițiului, în Microsoft Word
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Putem observa că se păstrează itemii în ordine aleatorie, respectiv răspunsurile acceptabile. Documentul creat
poate fi formatat și modificat după preferințe, apoi listat. Desigur, avem posibilitatea de a imprima exercițiul
din browser cu opțiunea Print, fără a mai exporta în Microsoft Word.
Putem realiza exerciții de ordonare itemi, care să conțină și imagini. Să presupunem că avem salvate pe
calculatorul personal următoarele imagini: biblie.jpg, preot.jpg și eucharistie.jpg. O să realizăm un test de ordonare itemi care conține cele trei imagini.
Pentru a insera o imagine, ne poziționăm în căsuța de editare din partea dreapta (Main sentence) și
alegem opțiunea Picture from Local File, din grupul Picture din meniul Insert. Apoi selectăm imaginea. În
fereastra care apare putem seta dimensiune imaginii, respectiv poziția acesteia în cadrul exercițiului, ca și în
cazul celorlalte tipuri de exerciții din pachetul Hot Potatoes.

Figura 362 – Test de ordonare itemi cu imagini
Putem utiliza și imagini care necesită conectare la Internet în timpul rezolvării exercițiului, dacă alegem
opțiunea From Web URL, din grupul Picture al meniului Insert.
În cazul de față nu avem alternative care să fie acceptate, astfel casetele din partea dreaptă (Alternate
sentences) vor rămâne goale. Putem observa că, în caseta de editare Main sentence, apar codurile HTML care
corespund fiecărei imagini, cu specificarea directorului în care se află imaginea.

Figura 363 – Ordonare de imagini in browser
Pentru rezolvarea exercițiului, o să dăm clic pe imagini (definim cerința ca imaginile să fie aranjate într-o anumită ordine), iar acestea vor fi trecute în partea de sus. Cu butonul Check putem verifica corectitudinea, ca și în cazul
exercițiilor care conțin text.
Exercițiul poate fi exportat în Drag/Drop Format, din meniul File.
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Figura 364 – Exercițiul de ordonare itemi cu imagini exportat în Drag/Drop Format
Dorim să menționăm faptul că, atunci când se folosesc imagini în cadrul exercițiilor, exportarea în Microsoft Word nu mai este posibilă împreună cu imagini. Va fi exportat codul HTML care apare în căsuța Main
sentence. În acest caz, pentru a lista exercițiul, folosim opțiunile de listare ale browser-ului.
Putem concepe și exerciții în care pornim de la anumite litere și putem forma unul sau mai multe cuvinte. În acest caz, în căsuța de editare Main sentence o să trecem literele unul sub altul. Să vedem un exemplu
pentru literele „a, m, i, și n”.

Figura 365 – Test de ordonare itemi cu litere
După cum am văzut, și la acest exercițiu afișarea în browser se face implicit cum a fost setat în aplicație,
adică în limba engleză. Cu ajutorul opțiunii Configure Output din meniul Options, putem realiza o serie de
configurări ca și în cazul celorlalte aplicații din Hot Potatoes.
Elementul suplimentar de configurare, care apare în fereastra de personalizare a mesajelor de feedback (Prompts/Feedback), este reprezentat de cele două casete care se pot bifa. Prima permite ca la finalizarea
exercițiului să se vadă toate variantele acceptabile, iar a doua va pune majusculă la începutul primului cuvânt
selectat de cel care completează exercițiul.

Figura 366 – Setări specifice în JMix
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5.4.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza un exercițiu de ordonare itemi, care va conține imagini pe o tematică religioasă. Testul de ordonare itemi va conține cel puțin cinci elemente.
Se vor efectua următoarele operații în HotPotatoes:
• Descărcarea unor imagini de pe Internet;
• Prelucrarea imaginilor în Microsoft Paint (tăiere, micșorare, etc.);
• Inserarea imaginilor în căsuța de editare în JMix;
• Setarea feedback-ului în limba română.
Testul de ordonare itemi va fi salvat cu extensia .jmx, pentru a putea fi trimis evaluatorului on-line. De asemenea, testul se va exporta în pagină web de tip drag and drop și se va salva cu extensia
.html, pentru a putea fi listat ulterior.
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5.5. Instrumente TIC pentru
realizarea unui Quiz on-line
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unui Quiz on-line, tipurile de întrebări
care se pot utiliza după care se va realiza un astfel de exercițiu cu ajutorul JQuiz din aplicația Hot Potatoes.
5.5.1. Noțiuni teoretice
La unele activități didactice pe care le desfășurăm la clasa putem folosi ca și metodă de evaluare
Quiz-ul. De obicei, un Quiz conține întrebări, la care se așteaptă răspunsuri scurte. Quiz-urile pot
fi aplicate spre exemplu la începutul unei ore. O metodă clasică ar fi să dictăm pe rând întrebările
Teorie
și să așteptăm câteva minute pentru a fi rezolvate.
JQuiz, din cadrul Hot Potatoes ne permite să realizăm Quiz-uri on-line. Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări, care pot fi deschise, de tip grilă sau o combinație din acestea. Întrebările pot fi de patru tipuri
diferite, incluzând răspunsuri cu mai multe variante și răspunsuri scurte.
Tipurile de întrebări care se pot folosi în JQuiz sunt:
• multiple choice – întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care una singură este
corectă;
• short-answer – întrebări cu răspuns scurt;
• multi select – întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte;
• hybrid – întrebări la care răspunsul trebuie sa aibă unul dintre formatele predefinite;
Feedback-ul specific poate fi asigurat atât pentru răspunsurile corecte cât și pentru răspunsurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, opţiunea elevului este analizată și se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului este corectă și care este greșită. Elevul, sau cel care completează
testul, poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei „litere libere” din răspuns.
Pentru a realiza un Quiz on-line lansăm în execuție Hot Potatoes și alegem aplicația JQuiz.

Figura 367 – Lansare JQuiz
Denumirea testului de ordonare itemi este primul pas, ca și în cazul celorlalte exerciții. Denumirea se
trece în căsuța de text Title. Prima întrebare din exemplu, va fi una cu răspunsuri scurte dau deschise. În colțul
din dreapta sus, alegem tipul de întrebare, care în cazul nostru este Short answer. Pe coloana din stânga, adică
la Answers se trec răspunsurile și feedback-ul aferent pentru fiecare din aceste răspunsuri probabile (dacă se
tastează alte cuvinte, nu se afișează mesaj de feedback). După definire, trebuie să apară cel puțin un răspuns
bifat ca fiind corect. Pentru acest lucru bifăm cu mouse-ul căsuța Correct.
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Figura 368 – Întrebare cu răspuns scurt
Dacă dorim să definim mai mult de patru răspunsuri posibile, săgețile din colțul stânga sus (de lângă
Answers), pot fi folosite pentru a adăuga noi itemi în lista de răspunsuri. În colțul din stânga sus, caseta Q semnifică numărul întrebării la care ne aflăm în cadrul exercițiului.
Pentru a trece la următoarea întrebare, mărim numărul din caseta Q, din partea stângă a ferestrei (putem folosi săgețile de sus-jos). Răspunsurile la întrebarea care urmează vor conține imagini, iar întrebarea va fi
te tip Multiple Choice, adică cu mai multe variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.

Figura 369 – Întrebare cu mai multe variante de răspuns, dintre care una singură este corectă
Imaginile se inserează în casetele de răspunsuri, executând clic pe Picture from Local File, opțiunea
Picture din meniul Insert. Ca și în cazul altor aplicații din Hot Potatoes, JQuiz inserează doar codurile HTML
ale imaginilor și astfel întrebarea respectivă nu va putea fi exportată în Microsoft Word. Pentru a putea fi utilizate în cadrul unui quiz de acest tip, imaginile trebuie să fie salvate inițial pe calculator.
În continuare o să creăm o întrebare cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte (Multi
select), în care va trebui să identificăm toate răspunsurile corecte pentru a primi punctaj.

Figura 370 – Întrebare cu mai multe variante de răspuns, dintre care o parte sunt corecte
3

Ultimul tip de întrebare, pe care îl realizăm, este cel la care răspunsul trebuie să aibă una dintre formatele predefinite (Hybrid), unde se solicită un răspuns deschis, iar, dacă acesta este greșit, se oferă o grilă de
răspunsuri posibile. Se acceptă două încercări de tastare a răspunsului deschis înainte de a oferi grila. În partea
dreaptă, alături de căsuțele Correct, sunt bifate și căsuțele Include in MC options. Prin acestea se indică variantele de răspuns care vor fi trecute pe grilă, dacă sunt introduse răspunsuri greșite în modul de răspuns deschis.

Figura 371 – Întrebare la care răspunsul trebuie sa aibă una dintre formatele predefinite
Întrebările din JQuiz pot fi însoțite și de texte suport. Un text suport poate să conțină: explicații suplimentare, indicii pentru identificarea răspunsurilor sau poate fi un text de dimensiuni mai mari, a cărui înțelegere este testată cu ajutorul întrebărilor care s-au definit.
Pentru a defini texte suport, alegem opțiunea Add Reading Text din meniul File. Pe lângă text putem insera
imagini, sunet sau chiar film cu opțiunile din Insert.

Figura 372 – Text suport pentru întrebare
La final, salvăm fișierul realizat cu extensia .jqz. Pentru a vizualiza quiz-ul sub formă de pagină web,
exportăm fișierul în acest format, cu opțiunea Create Web page (Standard Format), din meniul File. Dacă alegem opțiunea View the exercise in my browser, pagina salvată se afișează în browser-ul de care dispunem, sau
pe care îl alegem.

Figura 373 – Vizualizarea testului în browser
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Pentru a trece la următoarea întrebare, executăm clic pe săgeata din dreapta întrebării sau putem apăsa
butonul Show all questions pentru a vedea toate întrebările. Pe rând, dăm răspuns la fiecare întrebare. Cele
de tip grilă oferă un feedback instantaneu, în funcție de răspuns, iar celelalte, la apăsarea butonului Check. La
grilă, cel care completează testul poate continua să bifeze până nimerește răspunsurile corecte, dar orice clic
executat în plus va conduce la depunctare. Ca și în cazul altor exerciții, folosirea butonului Hint, va avea ca și
efect depunctarea. Ultima întrebare fiind de tip hibrid, trebuie să se tasteze de două ori răspuns eronat, și doar
în acel caz apare varianta grilă.

Figura 374 – Vizualizarea tuturor întrebărilor
Exercițiul se finalizează atunci când au fost identificate toate răspunsurile corecte la fiecare întrebare.
Astfel, trecerea prin tot testul, oferind câte un răspuns la întâmplare, nu este suficientă pentru a vedea un punctaj final.
Menționăm faptul că putem aplica două modificări în calcularea punctajului:
1. Putem aloca câte o pondere, astfel încât totalul să fie de 100 de puncte. Utilizând această opțiune,
fiecare întrebare va avea o altă pondere. Implicit, ponderile sunt egale.
2. Putem defini răspunsuri parțial corecte, pentru care se va da punctaj parțial.
Pentru a seta ponderea fiecărei întrebări, alegem Advanced Mode, din opțiunea Mode, meniul Options.
Astfel apare căsuța Weighting sub tipul de întrebare. Aici se stabilește ponderea întrebării din totalul testului.
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Figura 375 – Ponderarea întrebării
Ponderea întrebărilor poate fi folosită pentru a defini întrebări de model, cu pondere zero, care să nu
afecteze scorul final, dar să familiarizeze persona care completează testul cu modul în care decurge testul.
Imprimarea pe hârtie a exercițiului se poate realiza cu exportarea acestuia în Microsoft Word, cu opțiunea Export for Printing din meniul File. Astfel, conținutul exercițiului va fi copiat în Clipboard. De acolo putem prelua
conținutul cu opțiunea Paste, după lansarea Microsoft Word.

Figura 376 – Varianta imprimabilă a exercițiului în Microsoft Word
Documentul creat poate fi formatat și modificat după preferințe, apoi listat. Desigur, avem posibilitatea
de a imprima exercițiul din browser cu opțiunea Print, fără a mai exporta în Microsoft Word.
După cum am văzut, și la acest exercițiu afișarea în browser se face implicit în limba engleză. Cu ajutorul opțiunii Configure Output din meniul Options, putem realiza o serie de configurări ca și în cazul celorlalte aplicații
din Hot Potatoes.
Elementul suplimentar de configurare apare în fereastra de personalizare Other. Avem posibilitatea de
a reordona răspunsurile la întrebările grilă, la fiecare afișare, dacă bifăm opțiunea Shuffle order of answers...
Dacă bifăm opțiunea Show number of questions... avem posibilitatea de a vedea numărul de răspunsuri corecte
de la prima încercare. Pentru a vedea scorul după fiecare răspuns corect bifăm Show score after each correct
answer. Limitarea numărului de încercări după care întrebările hibride se transformă în grile se poate face cu
caseta...attempts are allowed...
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Figura 377 – Setări specifice în JQuiz

Practică

Aplicație practică
Cursanții vor realiza un exercițiu de tip Quiz, care va conține cel puțin 10 întrebări, cel puțin una
din fiecare categorie. Se vor utiliza și imagini pe tematică religioasă.
Se vor efectua următoarele operații în HotPotatoes:
• Descărcarea unor imagini de pe Internet;
• Prelucrarea imaginilor în Microsoft Paint (tăiere, micșorare, etc.) dacă este cazul;
• Realizarea întrebărilor de diferite tipuri în JQuiz;
• Setarea feedback-ului în limba română.
Testul de tip Quiz on-line va fi salvat cu extensia .jqz, pentru a putea fi trimis evaluatorului
on-line. Pe lângă acesta se va exporta în Microsoft Word și se va salva cu extensia .docx, pentru a
putea fi listat ulterior după caz.
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5.1. Mediul colaborativ on-line în sprijinul comunităţii - grupuri/
forumuri de discuţii în cadrul reţelelor sociale, pagini web
În cadrul acestei secvențe, se vor trata subiecte care țin de mediul colaborativ on-line oportunități prin
care grupurile de discuții din cadrul rețelelor de socializate vin în sprijinul comunității.
5.1.1. Noțiuni teoretice
Accesul în cadrul rețelelor de socializare se face pe bază de profil individual, care poate fi personalizat, iar informațiile oferite sunt analizate pentru o mai bună recomandare a potențialelor
subiecte de interes pentru posesorul profilului respectiv.
Teorie
În cadrul rețelei de socializare Facebook, personalizarea profilului se face simplu prin alegerea
opțiunii
aflată în dreapta imaginii profilului dvs., imediat sub nume (pagina Home a profilului).
Personalizarea profilului presupune definirea unor informații personale iar la momentul realizării acestui material, secțiunile de editare ale profilului erau:
• Overview – Prezentare generală – la această secțiune se definesc informațiile care sunt vizibile
la o prima accesare a profilului (aceste informații putând fi definite la celelalte secțiuni), cum
ar fi locurile de muncă, studiile, orașul în care locuiți, date de contact etc.;
• Work and Education – Serviciu și studii – la această secțiune se definesc informații referitoare la serviciu (organizația, poziția, orașul, descriere, perioadă) și la studiile dvs. (competențe,
universitate, liceu);
• Places You’ve Lived – Locuri în care ai trăit – la această secțiune se definesc informații referitoare la locul nașterii și la orașele/orașul în care locuiți sau ați locuit;
• Contact and Basic Info – Informații generale și de contact – la această secțiune se definesc datele dvs. de contact (telefon, adresa, pagină web, adresa e-mail, data nașterii, cult religios etc.),
• Family and Relationship – Familie și relații – la această secțiune se definesc informații referitoare la familie (definire persoane și grad de rudenie) și relații;
• Details About You – Detalii despre tine – la această secțiune se definesc alte detalii despre dvs.,
cum ar fi o descriere, un citat preferat.

Figura 457 – Secțiuni editare profil
Mai mult decât atât, editarea profilului permite și următoarele:
• adăugarea fotografiilor (inclusiv creare de albume) și a înregistrărilor video;

• adăugarea de prieteni;
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• adăugarea de locuri, orașe sau obiective unde ați fost, ați locuit sau ați călătorit;

• adăugarea preferințelor sportive legate de echipe și sportivi;

• adăugarea cărților citite, pe care doriți să le citiți și care vă plac;

• aprecieri pentru aplicații și jocuri;

• aprecieri pentru oameni care vă inspiră, pentru restaurante sau alte aprecieri.

După definirea acestor informații, se pot schimba mesaje cu alți utilizatori, se pot partaja diverse fișiere,
se pot vizualiza diverse alte profile și fotografii încărcate sau se poate adera sau crea un grup de discuții. Grupurile se regăsesc în zona Groups (fila Home a profilului Facebook). În această zonă se afișează toate grupurile din
care faceți parte iar pentru a accesa un grup se dă clic pe numele grupului respectiv. Dacă se acționează butonul
More se deschide fereastra cu evidența grupurilor.

Figura 458 – Afișarea grupurilor
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În cadrul ferestrei de evidență a grupurilor, se oferă următoarele: sugestii, grupurile prietenilor, grupuri
locale, invitații și grupurile dvs. și se permite crearea unui nou grup.

Figura 459 – Evidență grupuri
Ca informații generale despre un grup (după accesarea unui grup), sunt afișare detalii despre disponibilitatea grupului, descrierea grupului, numărul utilizatorilor care fac parte din grupul respectiv, opțiunea de
trimitere a de mesaje către anumiți membri ai grupului și opțiunea de invitare a altor utilizatori (prin e-mail
sau utilizatori Facebook).

Figura 460 – Despre grup
Pentru a transmite un mesaj în cadrul unui grup, se alege grupul respectiv după care se utilizează zona
Write Post.. În cadrul unui mesaj, se pot eticheta utilizatori prin opțiunea
Tag people in your post, se pot
adăuga fișiere cu opțiunea Choose a file to upload sau se poate descrie o stare/acțiune cu
opțiunea Say what you are doing.
De asemenea, se poate adăuga o fotografie sau un video în cadrul grupului (zona Add Photo / Video), se poate
adresa o întrebare și variante de răspuns (zona Ask Question) sau se poate atașa un fișier (zona Add File)..

Figura 461 – Adăugare mesaj în cadrul unui grup
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Pentru a părăsi un grup și a nu mai face parte din grupul respectiv, se accesează Joined și apoi Leave
Group (grupul respectiv nu se va mai putea accesa decât dacă veți primi o invitație și vă veți alătura din nou
grupului respectiv).

Figura 462 – Părăsire grup

Practică

5.1.2. Aplicație practică
Utilizând contul personal de acces Facebook, cursanții vor realiza următoarele operații:
a. personalizare profil personal prin adăugarea a cel puțin două locuri vizitate (orașe,
obiective turistice etc.);
b. crearea sau înscrierea în cadrul unui grup;
c. trimiterea a cel puțin unei invitații de înscriere la grup;
d. publicarea a cel puțin unui mesaj cu atașament foto în cadrul unui grup.
Pentru rezolvarea acestui exercițiu, unul dintre cursanți poate realiza un grup și poate invita toți
cursanții din grupa sa să se înscrie în cadrul grupului respectiv. Pentru fiecare operație, se vor
realiza capturi de ecran care vor fi inserate și salvate în cadrul unui document Word.
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5.2. Mediul colaborativ on-line în sprijinul comunităţii - bloguri
(crearea acestora și adăugarea de conţinut text, foto, audio, video)
În cadrul acestei secvențe, se vor discuta aspecte legate de administrarea blogurilor, adăugarea și editarea
postărilor prin gestiunea conținutului de tip text, foto și audio-video.
5.2.3. Noțiuni teoretice
Un blog reprezintă o alternativă accesibilă când se dorește publicarea de conținut pe Internet iar
administrarea acestuia nu presupune cunoștințe foarte aprofundate de web.
O platformă gratuită și ușor de utilizat, care permite realizarea și găzduirea blogurilor, o reprezinTeorie
tă blogger.com. Presupunând că aveți deja un cont de blog activ, această secvență tratează aspecte
care țin de modul de administrare al postărilor din cadrul unui blog.

Figura 463 – Opțiuni blog
Odată creat, un blog permite un set de operații, în acest caz axându-ne pe Postări. Postările se afișează
în ordinea realizării, în partea stângă a listei fiind titlul postării și opțiunile de editare, previzualizare și de ștergere ale postării iar în partea dreaptă a listei fiind informații despre postare, autorul, numărul de comentarii
pentru postarea respectivă, numărul de vizualizări și data la care a fost creată postarea respectivă. De asemenea,
în dreptul postărilor nefinalizate și nepublicate (ciorne), se afișează mesajul Postare nefinalizată.

Figura 464 – Postări - opțiuni

Figura 465 – Postări - informații
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Pentru a crea o nouă postare, se alege
și se începe introducerea de conținut. Fereastră de
editare are două moduri de afișare,
. În modul Scrieți, se deschide un editor similar Word iar în
modul HTML se permite tastarea de cod HTML.

Figura 466 – Opțiuni editare în modul Scrieți

Figura 467 – Opțiuni editare în modul HTML
Operațiile de adăugare conținut în modul Scrieți sunt asemănătoare cu cele din editoarele de text, precum Word. Textul poate fi formatat, folosind anumite caracteristici, se pot adăuga elemente grafice, link-uri,
imagini, videoclipuri etc. O imagine poate fi adăugată în cadrul postării prin încărcare din calculatorul personal, din cadrul blogului (de exemplu, o imagine utilizată anterior și în alte postări), din aplicația Picasa Web
Album (https://picasaweb.google.com), de pe telefonul sau camera personală, sau de la o adresă URL direct de
pe Internet. Un videoclip poate fi adăugat în cadrul postării prin încărcare din calculatorul personal (pentru
descărcare materiale audio-video pe calculatorul personal de pe Internet, se poate utiliza platforma http://
en.savefrom.net, respectând normele privind dreptul de autor), de pe Youtube, sau de pe telefonul sau camera
personală. Modul HTML nu face subiectul acestui material.
Înainte sau după adăugarea și formatarea conținutului, se pot realiza un set de operații și se pot defini un set de caracteristici specifice pentru postarea respectivă (zona de Opțiuni se poate defini înainte de
adăugarea de conținut iar restul după adăugarea acestuia). În partea dreaptă a postării se observă Setări pentru
postări, fiecare setare fiind explicată în cele ce urmează.

Figura 468 – Acțiuni și setări postare
Zona Etichete permite definirea de etichete pentru postarea respectivă; etichetele pot fi cuvinte sau grupuri de cuvinte, separate prin virgulă. Acestea ajută la gruparea postărilor, atunci când avem un număr foarte
mare de postări. Spre exemplu, în urma unei căutări, se pot afișa doar postările care au eticheta orar.
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Figura 469 – Setări pentru postări - Etichete
Zona Programați permite definirea datei și a orei la care postarea să fie publicată pe blog, vizibilă pentru utilizatorii care vizitează blogul respectiv. Dacă nu se definește o dată și o oră, postarea va fi publicată la
acționarea butonului Publicați.

Figura 470 – Setări pentru postări - Programați
Zona Link permanent permite definirea unui link permanent personalizat, astfel încât referențierea
către postarea respectivă să se facă mult mai ușor (link-ul va fi și mai scurt decât în cazul automat).

Figura 471 – Setări pentru postări - Link permanent
Zona Locația permite selectarea locației aferente postării respective.

Figura 472 – Setări pentru postări - Locația
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Zona Opțiuni permite definirea unor caracteristici care țin de comentariile cititorilor, modul de compunere și sfârșitul de linie.

Figura 473 – Setări pentru postări - Opțiuni
La final, o postare poate fi publicată prin acționarea butonului Publicați, moment în care aceasta va fi
vizibilă la accesarea blogului de către vizitatori. Se recomandă previzualizarea postării înainte de publicare iar
dacă această nu este finalizată, se salvează și se va reveni ulterior pentru finalizarea acesteia și implicit publicarea.

Figura 474 – Acțiuni postare

Practică

5.2.2. Aplicație practică
În cadrul blogului personal, realizați o lecție sub forma unei postări pe blog, care să conțină:
• text de minimum două culori diferite, normal și subtitlu;
• text îngroșat (aldin);
• cel puțin un link către o pagină externă, către o imagine sau către un videoclip;
• cel puțin două imagini;
• cel puțin o listă.
Link-ul (adresa web) către postarea pe blog va fi copiat și salvat în cadrul unui document text
(Notepad).
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5.3. Instrumente TIC în sprijin didactic Google Calendar (evenimente și partajare)
În cadrul acestui exercițiu, cursanții vor trebui să realizeze agenda unei activități curriculare sau extra
curriculare, în cadrul căreia vor defini evenimentele și vor partaja agenda.

Teorie

5.3.1. Noțiuni teoretice
Aplicația Google Calendar [26] este un instrument on-line oferit de Google, dar care poate fi utilizat și în modul off-line. Informații despre utilizarea serviciului în mod off-line se găsesc la adresa
https://support.google.com/calendar/answer/1340696.
Utilizarea serviciului Google Calendar [26] are multiple beneficii, printre care amintim:
• Este gratuit;
• Permite crearea ușoară de evenimente și gestiunea acestora;
• Oferă diverse facilități pentru invitarea persoanelor la evenimente, memento-uri și altele;
• Permite sincronizarea cu aplicații desktop;
• Permite partajarea agendei personale cu evenimente;
• Permite sincronizarea cu dispozitivele mobile (tablete și telefoane mobile), fiind optimizat
și în versiune pentru asemenea dispozitive.

Accesarea Google Calendar se face on-line la adresa https://www.google.com/calendar iar pentru autentificare se poate folosi contul dvs. Google. Dacă nu aveți un cont Google, puteți înregistra unul foarte rapid
iar cu acesta vă puteți autentifica în cadrul tuturor aplicațiilor Google, printre care amintim: Gmail, Youtube,
Google Drive, Google Maps, Google Plus, Google Play și altele. După autentificare, pagina principală arată ca
în figura de mai jos:

Figura 475 – Google Calendar - prima pagină
Pentru explicarea interfeței am decis împărțirea acesteia în mai multe zone care vor fi explicate în cele
de mai jos:
• Zona 1 – permite căutarea de evenimente în Google Calendar. Spre exemplu, dacă avem un calendar în cadrul căruia avem câteva sute de evenimente și dorim să vedem detalii despre un anumit eveniment, utilizăm această opțiune de căutare a evenimentului respectiv, după denumirea
acestuia;
• Zona 2 – permite accesul la contul Google+, la alte aplicații Google, vizualizarea notificărilor,
distribuirea de informații și editarea contului – operații specifice rețelei de socializare Google+;
• Zona 3 – permite vizualizarea calendarului în diverse formate (format pe zi, pe săptămână, pe
lună, pe patru zile sau a întregii agende), imprimarea calendarului, precum și diverse personalizări ale calendarului;
• Zona 4 – afișează un mini calendar pentru o navigare mai ușoară între ani, luni, zile;
• Zona 5 – permite afișarea/ascunderea evenimentelor sau a sarcinilor din calendar;
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• Zona 6 – permite interacțiunea cu alte calendare;
• Zona 7 – zona de afișare a calendarului în formatul ales de afișare, permite adăugarea de evenimente și sarcini printr-un simplu clic pe o dată, interval orar etc.

Figura 476 – Google Calendar - prima pagină, impărțire pe zone pentru explicare
Printr-un simplu clic pe una din zile sau o perioadă de timp (depinde de modul de afișare al calendarului), se poate adăuga un eveniment sau o sarcină.

Figura 477 – Google Calendar - adăugare eveniment
Un eveniment poate fi apoi editat și se pot defini mai multe caracteristici ale acestuia: dacă este un
eveniment pentru întreaga zi sau dacă este un eveniment care se repetă în anumite zile, la un anumit interval,
locația evenimentului, descrierea evenimentului, modul de memento, persoanele invitate la eveniment și altele.

Figura 478 – Google Calendar - editare eveniment
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Pentru adăugarea directă a acestor caracteristici ale unui eveniment se poate accesa butonul Create din
prima pagină de pornire a Google Calendar.
Pentru partajarea calendarului personal, se accesează Settings, apoi Calendar din Calendar Settings
după care se acționează Share this calendar. Calendarul poate fi făcut public și poate fi accesat de toată lumea
sau poate fi partajat doar cu anumite persoane pe baza adresei de e-mail.

Figura 479 – Partajarea/Distribuirea calendarului

Practică
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5.3.2. Aplicație practică
Cursanții se vor autentifica în cadrul aplicației Google Calendar și vor personaliza agenda proprie prin:
• Adăugarea a cel puțin două evenimente proprii simple viitoare, în luna următoare (ex. realizare prezentare curs, participare la conferință, cină, eveniment caritabil etc.);
• Adăugarea a cel puțin patru sarcini viitoare, în luna următoare (ex. distribuire materiale informatice, comunicare rezultate evaluare, răspunsuri la întrebări, feedback activitate,
pregătire și asigurare protocol, înmânarea de invitații la evenimentele următoare etc.);
• Adăugarea a cel puțin patru sarcini trecute, în luna curentă, care vor fi bifate ca rezolvate;
• Adăugarea a cel puțin două evenimente care se vor derula pe parcursul unei întregi zile,
cărora să le adăugați o locație, o descriere și să invitați cel puțin trei participanți (pe baza
adreselor de e-mail);
• Adăugarea a cel puțin două evenimente repetitive cu memento prin e-mail cu 1 zi înainte
de eveniment;
• Distribuirea/Partajarea calendarului realizat, cu formatorul on-line.
Pentru fiecare din cele șase cerințe se va realiza câte o captură de ecran, capturile de ecran vor fi
incluse în cadrul unui fișier Word iar apoi acest fișier Word va fi salvat în format PDF.
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5.4. Instrumente TIC în sprijin didactic managementul activităţii didactice
În cadrul acestui exercițiu, se vor discuta aspecte referitoare la managementul clasei și se vor utiliza
diagrame Gantt pentru gestiunea clasei.

Teorie

5.4.1. Noțiuni teoretice
În ceea ce privește managementul activității didactice și al clasei, există diferite abordări iar
materialele didactice în acest sens sunt foarte diversificate. Printre site-urile web specializate în
managementul clasei se numără site-ul http://www.theteachersguide.com [27] sau site-ul http://
www.teachingideas.co.uk [28] iar printre strategiile și ideile oferite de aceste site-uri, amintim:

• stagiile disciplinei [27] - deși elevii au metode diferite de învățare și niveluri diferite de înțelegere,
sistemul educațional îi plasează pe toți la același nivel. Ar trebui făcută o individualizare a procesului
didactic de predare-învățare-evaluare. Un exemplu clasic este în imaginea de mai jos, unde pentru o
selecție justă, fiecare participant va avea același examen constând în cățăratul în copac. Luat individual, fiecare participant este un geniu într-un anumit fel, într-o anumită activitate specifică, dar dacă e să
evaluăm un pește din perspectiva abilității sale de a se cățăra într-un copac, acesta va trăi toată viața
cu impresia că este prost;

Figura 480 – Sistemul educațional - Imagine preluată de la http://earlychildhoodeducation.careercollege-programs.com/everybody-climb-that-tree/
• 4 pași pentru o clasă mai disciplinată [27] – chiar dacă înțelegeți faptul că fiecare elev are nevoi diferite
iar stagiile de învățare diferă, este destul de greu să îi convingeți și pe adulți de acest lucru (superiorii
dvs. sau părinții). Acest lucru nu este neaparat necesar dacă creați o politică de disciplină în clasă care
să îmbunătățească progresiv evoluția elevilor. Acești pași sunt: memento-ul (ca informare, nu ca mustrare, și care poate fi direcționat către întreaga clasă sau doar către anumiți elevi), avertizarea (aceasta
este o mustrare, elevul este abordat iar avertismentul poate fi verbal sau în scris), alunecarea înspre
infracțiune (elevul este abordat din nou și îi este amintit că a primit deja o avertizare) și trimiterea în
birou (elevul este eliminat din clasă iar după un timp afară din clasă, se va purta o discuție în biroul
cadrului didactic);
• tehnici cu efect invers [27] – printre acestea se numără: ridicarea vocii, țipetele, exprimări de genul „Eu
sunt șefa/șeful aici”, insistențe pe a avea ultimul cuvânt, utilizarea limbajului corpului încordat cum
ar fi postura rigidă sau mâinile încleștate, utilizarea expresiilor degradante, insultătoare, sau jenante,
folosirea sarcasmului, atac la caracterul elevului, calitatea superioară, utilizarea forței fizice, atragerea
de persoane care nu au legătură în conflict, dublu standard - a face elevii ce spune cadrul didactic și nu
2

ce face acesta, insistând că are dreptate, predica, presupuneri, trimiterea elevului într-un colț, pledoaria sau mituirea, aducerea în discuții de evenimente care nu au legătură, generalizare despre elevi de a
face remarci, cum ar fi „Voi toți sunteți la fel!”, acuzații nefondate, ranchiună, sâcâială, acces de furie,
mima, comparații cu frații sau alți studenți, comanda, exigența, dominarea, recompensarea elevului;
• disciplina proactivă [27] – pro-acțiunea reprezintă faptul că sunteți mereu pregătiți și în control (știți
ce trebuie să se întâmple și când). În contrast, reacțiunea reprezintă a face “acest lucru” pentru că un
elev a făcut “acel lucru”. Este vorba de a face față problemelor cum acestea apar. Curând, o să fiți în
situația în care o a doua problemă apare în timp ce încercați să o rezolvați pe prima. O bună pregătire
îi oferă profesorului timp să fie proactiv;
• tehnici pentru o mai bună disciplină în clasă [27] – printre care se numără concentrarea, instrucțiunile directe, monitorizarea, modelarea, indiciile non-verbale, controlul de mediu, intervențiile, asertivitatea, mesajele, disciplina pozitivă.
Ca o paranteză, am face referire la managementul proiectelor, iar din experiența personală, concluzionăm că cea mai importantă resursă dintr-un proiect nu o reprezintă finanțele, nu o reprezintă timpul, nu o
reprezintă nici măcar calitatea unui produs sau serviciu, ci resursa umană și locul optim în care această resursă
este plasată pentru un maximum de randament.

Practică

5.4.2. Aplicație practică
Cursanții vor realiza o diagrama Gantt pentru managementul unui curs personal din anul școlar.
Diagrama se va realiza în Excel și va avea la bază următoarele date:

Diagrama va arăta precum cea de mai jos:

Ca indicații se poate utiliza tutorialul web video general, disponibil pe YouTube, la adresa http://www.
youtube.com/watch?v=QdsjVN3du78 [30] sau tutorialul video realizat special pentru rezolvarea acestui exercițiu.
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5.5. Utilizarea instrumentelor foto-audio-video în
procesul didactic - pregătire materiale
În cadrul acestei secvențe, se vor prezenta operații pentru editarea fișierelor foto-audio-video în vederea
utilizării acestora în cadrul materialelor didactice.
5.5.1. Noțiuni teoretice
Fișierele foto-audio-video sunt diverse dar de cele mai multe ori necesită mici ajustări, pentru
diferite utilizări. În ceea ce privește imaginile, cele mai dese operații sunt acelea de redimensionare, decupare, schimbare format, modificare luminozitate sau compresie. La fișierele audio-video,
Teorie
cele mai dese operații sunt acelea de decupare (de exemplu avem o înregistrare de 5 minute dar
noi avem nevoie doar de conținutul de la minutul 1:25 până la 1:50), de modificare viteză de rulare sau operațiile clasice de pauză/stop. Imaginile pe care le putem utiliza sunt de cele mai multe ori imagini preluate de pe
Internet, căutări și descărcări clasice folosind un motor de căutare, sau fotografii proprii, grafice realizate, scheme etc. Pentru descărcarea de fișiere audio-video s-a exemplificat în secvențele anterioare utilizarea aplicației
http://en.savefrom.net. Aceste tipuri de fișiere pot fi editate/modificate în cadrul aplicațiilor Windows precum
Windows Movie Maker (http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-live/movie-maker).
Și în cadrul materialelor didactice putem utiliza diverse imagini, realizări proprii sau descărcate de pe
Internet, respectând regulile privind drepturile de autor (recomandarea noastră este să precizați de fiecare sura
de unde descărcați materiale). Mai multe privind descărcarea imaginilor de pe Internet au fost evidențiate în
primele secvențe, unde s-au prezentat modalități pentru căutarea și descărcarea imaginilor de pe Internet, respectând anumite criterii de căutare.
O imagine poate fi editată rapid în Word, imediat după inserare și selectarea acesteia, se va activa meniul Picture Tools, Format cu grupurile de butoane Adjust (aplicare diferite corecții, comprimare imagine, resetare etc.), Picture Styles (aplicarea diferitelor stiluri asupra imaginii), Arrange (aranjarea imaginii în pagină)
și Size (pentru decuparea și redimensionarea imaginii).

Figura 481 – Opțiuni editare imagine în Word
După realizarea anumitor operații, precum redimensionarea sau decuparea, recomandăm utilizarea
opțiunii Compress Pictures, astfel încât părțile tăiate să nu mai fie stocate iar imaginea să fie păstrată la dimensiunea rezultată în urma editării. O imagine editată poate fi apoi salvată și ca fișier imagine prin clic dreapta pe
imagine și alegerea opțiunii Save as Picture.

Figura 482 – Formate salvare imagine
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Formatele în care se poate salva o imagine sunt prezentate în figura de mai sus iar acestea sunt [38]:
• PNG – Portable Network Graphics, este un format indicat doar pentru imaginile care au nevoie să
facă o tranziție clară între elemente deoarece nu răpește din calitate imaginilor; deși are probabil
cel mai bun raport calitate/dimensiune, acest format ocupă mai mult spațiu. Aceste fișiere pot fi
salvate transparente sau translucide (exemplu pentru suprapuneri, peste fundal din paginile web);
• JPG/JPEG – File Interchange Format (Joint Photographic Experts Group), este un format care are
ca principal avantaj acela că poate fi comprimat la o scară de până la 100:1;
• GIF – Graphic Interchange Format, este un format fără rabat de calitate;
• TIFF – Tag Image File Format, este un format utilizat în aplicații, în special cele pentru scanare
și fax. Acest format are caracteristici care permit stocarea de text cu caractere recunoscute optic
(OCR). Mai exact, fișierele TIFF stochează imaginea împreuna cu text OCR;
• BMP – Windows Bitmap, este un format cu o calitate medie spre înaltă dar are dezavantajul major
că are o dimensiune supraevaluată. Acest format nu prea mai este folosit, decât pentru pictograme
și imagini de dimensiuni reduse.
Mai mult decât atât, se pot utiliza diverse forme și grafice în realizarea materialelor didactice, folosind
opțiunile Shapes, SmartArt sau Chart din meniul Insert, grupul de butoane Illustrations.

Figura 483 – Opțiunile Shapes și SmartArt
5.5.2. Aplicație practică
Cursanții vor pregăti 10 imagini pentru realizarea unei prezentări, astfel (se pot utiliza imagini la alegere):
• prima imagine se va descărca de pe Internet, va fi redenumită în Imagine1 și nu va suferi nicio
modificare (orice format de imagine);
• a 2-a imagine va fi realizată cu telefonul mobil sau cu aparatul foto personal, va fi copiată apoi în
calculator și va fi redenumită în Imagine2 (orice format de imagine);
• a 3-a imagine utilizată va fi inserată în Word, va fi decupată, comprimată și salvată cu denumirea
Imagine3, în format JPEG;
• a 4-a imagine utilizată va fi inserată în Word, va fi redimensionată (înălțime de 4cm), comprimată
și salvată cu denumirea Imagine4, în format JPEG;
• a 5-a imagine utilizată va fi inserată în Word, va fi redimensionată (lățime de 7cm), comprimată și
salvată cu denumirea Imagine5, în format PNG:
• a 6-a imagine va fi o captură de ecran, format JPEG și va fi redenumită în Imagine6;
• a 7-a imagine va fi stocată într-un fișier Word iar pentru realizare se va utiliza opțiunea Shapes
Practică
(minimum 3 forme) din grupul de butoane Illustrations, meniul Insert; fișierul Word va fi salvat cu
numele Imagine7;
• a 8-a imagine va fi stocată într-un fișier Word iar pentru realizare se va utiliza opțiunea SmartArt (tip
Process) din grupul de butoane Illustrations, meniul Insert; fișierul Word va fi salvat cu numele Imagine8;
• a 9-a imagine va fi inserată în Word și va fi aplicat un efect din meniul Picture Tools-Format,
grupul Picture Styles (stil oval); fișierul Word va fi salvat cu numele Imagine9;
• a 10-a imagine va fi inserată în Word și va fi aplicat un efect artistic din meniul Picture Tools-Format, grupul Adjust, opțiunea Artistic Efect; fișierul Word va fi salvat cu numele Imagine10.
Cele 10 fișiere vor fi stocate într-un folder (director) cu numele Imagini care se va arhiva, în format ZIP.
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5.6. Utilizarea instrumentelor foto-audio-video în procesul didactic
- utilizare materiale în cadrul prezentărilor
În cadrul acestei secvențe, se vor prezenta modalități prin care fișierele foto-audio-video pot fi utilizate
în cadrul prezentărilor. Cele mai des întâlnite situații sunt acelea în care se utilizează imaginile, fișierele video
fiind mai greu de manipulat în cadrul unor prezentări.
5.6.1. Noțiuni teoretice
De cele mai multe ori, pentru materialele didactice, aceste tipuri de fișiere sunt utilizate în cadrul unor documente realizare în Word sau a unor prezentări PowerPoint. Pentru acest lucru, se
vor utiliza opțiunile puse la dispoziție în cadrul meniului Insert, atât pentru Word cât și pentru
PowerPoint.
Teorie
Pentru utilizarea acestor tipuri de fișiere în cadrul documentelor Word, se vor utiliza opțiunile din meniul Insert, meniu care are următoarele grupuri de butoane:
• Pages, care permite inserarea de coperți sau pagini albe sau pauze între pagini;
• Tables, care permite inserarea de tabele;
• Illustrations, care permite inserarea de imagini de pe calculator, imagini online, forme
geometrice, grafice sau capturi de ecran;
• Apps, care permite inserarea aplicațiilor suplimentare;
• Media, care permite inserarea de fișiere video on-line;
• Links, care permite inserarea de link-uri/legături către documente sau pagini web, către
anumite cuvinte din cadrul documentului, inserarea de note de carte sau referințe încrucișate;
• Comments, care permite inserarea de comentarii;
• Header & Footer, care permite inserarea de antet și subsol sau a numerotării de pagină;
• Text, care permite inserarea casetelor de text, a elementelor predefinite, a scrisului artistic
și altele;
• Symbols, care permite inserarea de ecuații sau simboluri.

Figura 484 – Opțiuni meniu Insert din Word
În PowerPoint, meniul Insert conține grupurile de butoane:
• Slides, care permite inserarea de slide-uri (diapozitive);
• Tables, care permite inserarea de tabele;
• Images, care permite inserarea de imagini de pe calculator, imagini online, capturi de ecran
sau albume foto;
• Illustrations, care permite inserarea de forme geometrice sau grafice;
• Apps, care permite inserarea aplicațiilor suplimentare;
• Links, care permite inserarea de link-uri/legături către documente sau pagini web, către
anumite cuvinte din cadrul documentului sau inserarea de acțiuni;
• Comments, care permite inserarea de comentarii;
• Text, care permite inserarea casetelor de text, a antetelor și a subsolurilor, a scrisului artistic, a datelor, a numărului pe slide-uri și a obiectelor;
• Symbols, care permite inserarea de ecuații sau simboluri;
• Media, care permite inserarea de fișiere video sau audio.

Figura 485 – Opțiuni meniu Insert din PowerPoint
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De amintit și faptul că o prezentare realizată în PowerPoint poate fi salvată în mai multe formate, prin
alegerea opțiunii Save As din meniul File. În zona Save as type se poate alege unul din formatele puse la dispoziție, inclusiv format video.

Figura 486 – Formate în care se pot salva prezentările

Practică

Aplicație practică
Cursanții vor realiza o prezentare PowerPoint respectând următoarele cerințe:
• se va deschide o prezentare nouă goală iar imaginile de la punctul anterior (mai puțin cele
4 fișiere Word) vor fi inserate în prezentare cu opțiunea Photo Album-New Photo Album
din meniul Insert (format 2 imagini pe slide, cu ramă simplă albă) – se adaugă automat 4
slide-uri (3 slide-uri cu câte 2 imagini pe fiecare iar primul slide fiind slide-ul de titlu);
• se adaugă slide-ul 5 de tip Title and Content (Titlu și Conținut) care va avea fundalul alb și
va conține 3 link-uri către 3 filmulețe de pe Internet;
• pe primul slide se trece numele și afilierea dvs.
Prezentarea este salvată în format MPEG-4 Video.
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6.1. Realizarea unui site Web
pentru ora de Religie utilizând Google Sites
În cadrul acestui exercițiu cursanții vor trebui să realizeze un site Web pentru ora de Religie utilizând
Google Sites.

Teorie

Practică

6.1.1. Noțiuni teoretice
Google Sites este un mod gratuit și ușor de a crea și de a distribui pagini web utilizând un editor
vizual, fără a necesita cunoașterea limbajelor de programare. Google Sites permite includerea de
informații în diferite formate: text, imagini, video, audio, prezentări de tip slideshow, hărți, sau
atașarea de fișiere. Accesul utilizatorilor la site poate fi ca simplu vizitator, dar dacă se dorește se
pot oferi drepturi de editare prin intermediul contului de utilizator Google.
6.1.2. Aplicație practică
Realizați un site Web pentru ora de Religie utilizând Google Sites
Primul pas este autentificarea pe https://sites.google.com/ [88] cu numele de utilizator și parola
.
Google. Se face clic pe butonul
Vom alege șablonul pe care dorim să îl folosim – Blank template:

Figura 111 – Alegerea template-ului pentru site
Tastăm numele site-ului și alegem o temă, scriem codul de verificare și apăsăm butonul Create site:

Figura 112 – Alegerea temei
Se creează structura inițială a site-ului care conține doar pagina de pornire (Home) și harta site-ului
(Sitemap).

Figura 113 – Structura inițială a site-ului
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Vom trece la editarea și personalizarea site-ului utilizând butoanele din meniu: Edit page

,

New Page
, Open More Actions menu
.
Pentru a crea o nouă pagină se face clic pe butonul New Page, iar în fereastra nou apărută vom introduce numele paginii - Orar, vom alege șablonul de pagină dorit - Web Page și vom alege locația paginii - sub pagina Home.

Figura 114 – Adăugarea unei noi pagini
Tipurile de șablon disponibile sunt: Web Page (pagină web standard în cadrul căreia se introduce conținut),
Announcements (pagină cu un conținut asemănător unui blog, utilizatorii pot posta anunțuri afișate în pagină în ordine cronologică), File Cabinet (structură arborescentă de organizare a fișierelor, asemănătoarea
cu aranjarea în directoare și subdirectoare pe disc) sau List (pagină tip listă de informații). Pentru a formata
textul folosim butoanele din meniu. Putem adăuga tabele (Table) sau să stabilim modalitatea de aranjare a
informațiilor pe pagina (Layout).
Pagina nou creată se deschide în format editabil și permite introducerea de text, imagini, obiecte, legături. Pentru a introduce imagini, legături sau obiecte folosim meniul Insert:

Figura 115 – Meniul Insert
În pagina Orar vom adăuga un obiect de tip Google Calendar. Calendarul se creează accesând https://
www.google.com/calendar.
3

Figura 116 – Crearea calendarului

Figura 117 – Pagina Orar după adăugarea calendarului
Se va introduce o nouă pagină numită Jocuri online pe care se vor adăuga adrese Web spre trei site-uri
cu jocuri online.

Figura 118 – Adăugarea site-urilor Web pe pagina Jocuri online
4

Într-o nouă pagină numită Excursii se va adăuga harta creată la secvența cu Hărțile Google. Aceasta
va fi redenumită și i se vor seta permisiuni astfel încât să fie vizibilă.

Figura 119 – Pagina Excursii după adăugarea hărții personalizate
Se creează în Google Drive un formular care va fi inserat într-o nouă pagină numită Contact.

Figura 120 – Crearea formularului
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6.2. Probleme de securitate și
siguranţă în utilizarea Web
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica: securitatea sistemelor informaționale: instalarea
și utilizarea unui program antivirus, crearea unor parole puternice, instalarea programelor de filtrare a
conținutului pentru siguranța copiilor, dezvoltarea unui comportament responsabil în utilizarea Web.
Siguranța copiilor in mediul online: probleme și riscuri (protecția datelor, înșelăciunea electronică, sextingul,
agresiunea, hărțuirea, expunerea la pagini cu conținut obscen, abuzul sexual , dependența de Internet), recunoașterea problemelor și modalități de evitare și rezolvare a acestora.
Noțiuni teoretice
Securitatea informației se ocupă cu protejarea informației și a sistemelor informatice de accesul
neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea or distrugerea lor. Cele trei componente ale securității informației sunt: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea. ConTeorie
fidențialitatea este asigurată prin criptarea informației. Integritatea se obține prin mecanisme
și algoritmi de dispersie. Disponibilitatea e asigurată prin întărirea securității rețelei sau rețelelor de sisteme
informatice și asigurarea de copii de siguranță [89].
Securitatea rețelelor de calculatoare este în acest moment parte integrantă a domeniului rețelelor de
calculatoare și ea implică protocoale, tehnologii, sisteme, instrumente și tehnici pentru a securiza și opri atacurile rău intenționate [90]. Atacurile cibernetice au crescut considerabil în ultimii ani, iar conform unor rapoarte
Europol, infracțiunile comise în spațiul cibernetic provoacă pagube anual de peste 1 trilion de dolari [91].
Dintre atacurile de securitate la adresa rețelelor fac parte [90]:
• atacurile interne: furt de parole, spionaj industrial, angajați nemulțumiți care tind de a cauza
daune angajatorului, sau simpla utilizare necorespunzătoare;
• punctele de acces nesecurizate: aceste puncte de acces nesecurizate fără fir sunt foarte slabe
împotriva atacurilor din exterior;
• Back Doors: comenzi rapide administrative, erori de configurare, parole ușor descifrabile, cu
ajutorul căutătorilor computerizați (bots), hackerii pot găsi punctul slab al rețelei;
• Denial of Service (DoS și DDoS) este o încercare de a face ca resursele unui calculator să devină indisponibile utilizatorilor;
• hackers, crackers, script kiddies: hackerii sunt programatori și utilizatori cu cunoștinte avansate de calculator care încearcă prin diferite mijloace să obțină controlul sistemelor din Internet. Crackerii sunt niște persoane care au un hobby de a sparge parole și de a dezvolta
programe și virusuri de tip calul troian. Script kiddies sunt persoane care nu au cunoștințe sau
aptitudini despre penetrarea unui sistem, ei doar descarcă programe de tip Warez pe care apoi
le lansează cu scopul de a produce pagube;
• viruși și viermi: sunt programe care au proprietatea de a se auto multiplica sau fragmente
de cod care se atașează de alte programe (viruși) sau calculatoare (viermii). Virușii, de obicei, stau în calculatoarele gazdă, pe când viermii tind să se multiplice și să se extindă prin
intermediul rețelei;
• Trojan Horse: acest virus este principala cauză a tuturor atacurilor asupra sistemelor informaționale. Calul Troian se atașează de alte programe. Când se descarcă un fișier care este infectat
cu acest virus, el va urma să infectează sistemul, și oferă hackerilor acces de la distanță, putând
manipula sistemul;
• botnets: îndată ce un calculator sau mai multe au fost compromise de un Trojan, hackerul are
acces la aceste calculatoare infectate, poate lansa atacuri cum ar fi DDoS (Distribuited Denial
of Service). Grupa de calculatoare care sunt sub controlul hackerului se numesc botnets;
• sniffing/spoofing: sniffing se referă la actul de interceptare a pachetelor TCP (Transmission
Control Protocol). Spoofing se referă la actul de trimitere nelegitimă a unui pachet de așteptare ACK.
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Dacă vă conectați la Internet, dacă permiteți altor persoane să vă utilizeze computerul sau dacă partajați fișiere cu alte persoane, trebuie să urmați câțiva pași pentru a proteja computerul de eventuale daune [92].
Dintre modalitățile de a proteja computerul împotriva amenințărilor de securitate fac parte:
• utilizarea unui paravan de protecție ce poate împiedica hackerii sau software-ul rău intenționat să aibă acces la computer;
• folosirea unui program antivirus ce poate ajuta la protejarea computerului în fața virușilor,
viermilor și a altor amenințări de securitate;
• protecția împotriva programelor spion și a altor programe rău intenționate;
• Windows Update.
Aplicații practice
În continuare vom instala programul antivirus AVG Antivirus Free 2015 ce se poate descărca de
la adresa http://free.avg.com/eu-en/homepage [93]. După descărcare se trece la instalarea acestuia, care se poate face doar după dezinstalarea antivirusului existent. La pasul Select your product
Practică se va selecta Basic protection pentru a instala antivirusul gratuit; dacă se va selecta Full Protection va fi instalată versiunea de încercare a AVG Internet Security care este funcțională doar pentru 30 de zile.

Figura 121 – Instalarea AVG Antivirus Free
După finalizarea instalării antivirusul se actualizează automat, iar apoi se poate începe o scanare a
computerului apăsând butonul Scan now.

Figura 122 – Scanarea computerului cu AVG Antivirus Free
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Dacă este găsit un virus, programul îl pune în carantină sau îl șterge. Pentru a ne proteja de programele spion trebuie sa utilizăm un program anti spyware. Windows 8.1 are inclus Windows Defender care este un
program anti spyware și ne avertizează când un program încearcă să se auto-instaleze pe computer.
Pentru o navigare sigură pe Internet ar trebui să ținem cont de câteva sfaturi [94]:
• folosește programe cu licenţă și evită-le pe cele tip sharing;
• accesează site-uri de încredere;
• nu accesa link-urile primite în e-mailuri care solicită actualizarea informaţiilor personale;
• nu deschide atașamentele unor e-mailuri venite din partea unor expeditori necunoscuţi;
• link-urile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. Pentru a vedea adevărata resursă URL ce se
ascunde în spatele unui link, ţine pointerul mouse-ului deasupra link-ului și vei observa, de
obicei în partea stângă-jos a ferestrei, link-ul real;
• fii întotdeauna sceptic când primești o ofertă ce sună foarte tentant. Multe tehnici de phishing
încearcă să te păcălească în a oferi date personale;
• prima regulă a navigatului pe Internet este să rămâi cât mai anonim posibil. Aceasta înseamnă
să nu faci publice informaţiile personale (numele, adresa, numărul de telefon, CNP-ul, parole,
nume ale membrilor de familie, numere de cărţi de credit);
• când îți creezi o adresă de e-mail sau un nume de utilizator folosește combinaţii de litere și
cifre și să nu incluzi detalii care să permită identificarea sexului;
• atunci când te alături comunităţilor online, precum Facebook, fii cât se poate de discret deoarece cineva ar putea culege informaţii pe care le-ar putea folosi ulterior spre a-ţi provoca
diverse neplăceri;
• evită utilizarea reţelelor wi-fi publice pentru operaţiuni bancare, comerţ on-line sau afaceri
personale;
• dezactivează opţiunea Bluetooth atunci când nu o folosești.
Crearea unor parole puternice: parolele reprezintă prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat la computer, iar cu cat aceasta este mai puternică, cu atât este mai protejat calculatorul. O parolă puternică trebuie sa aibă următoarele caracteristici [95]:
• conține cel puțin opt caractere;
• nu conține numele de utilizator, numele real sau numele companiei;
• nu conține un cuvânt întreg;
• este semnificativ diferită de parolele anterioare;
• conține caractere din fiecare dintre următoarele patru categorii: majuscule, minuscule, cifre
și simboluri.
O atenție deosebită trebuie acordată siguranței copiilor in mediul online. Dintre problemele care pot
să apară și riscurile la care sunt expuși fac parte spam-ul, înșelăciunea electronică, agresiunea, hărțuirea,
urmărirea, expunerea la pagini cu conținut obscen sau abuzul sexual.
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6.1. Finalizarea materialelor de prezentare și promovare
Redactarea unui document reprezintă mai mult decât scrierea îngrijită de text, respectiv adăugarea de
obiecte grafice și text automat. Există o serie de alte elemente care completează documentul, dându-i nu doar
aspect, ci și o formă și o structură cu adevărat profesională.
În cadrul acestei secvenţe vom învăţa să adnotăm obiectele grafice și să le referim în text, vom realiza
cuprinsul și un index. Citările și bibliografia sunt elemente care ţin de respectarea normelor deontologice cu
privire la elaborarea publicaţiilor. Toate elementele enunţate vor fi implementate cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Word, în timp ce la final vom prezenta cum pot fi realizate pliante sau materiale de promovare în Microsoft
Publisher.
6.1.1. Noțiuni teoretice
Adnotarea și referirea obiectelor. Într-un document, în afară de text, putem avea o serie de elemente grafice, precum: tabele, imagini, desene, formule, grafice, diagrame etc. În momentul creării sau introducerii lor s-ar putea să știm ce reprezintă, însă peste câteva luni, sau dacă o altă
Teorie
persoană privește acel obiect, s-ar putea să fie nevoie să citească paragrafe sau pagini întregi ca să
se dumirească asupra semnificaţiei elementului grafic respectiv. Mai mult, obiectele fiind anonime, nu pot fi
referite în text și nici nu se poate realiza un eventual cuprins de obiecte. Pentru a preîntâmpina aceste mici disconforturi se recomandă introducerea atât a unor date de identificare pentru obiect, dar și descriptive. Atunci
când discutăm de date de identificare ne referim la tipul obiectului și ordinea acestuia în document în raport cu
celelalte obiecte de același tip. În Word numerotarea elementelor de același tip se va face automat, dacă noi precizăm în mod explicit acest tip. Tipul este o etichetă, un nume pe care-l alegem noi să desemneze acele articole
– tabel, imagine, desen, formulă, grafic, diagramă etc. – sau îl dăm noi. Nu trebuie să existe o asociere exactă
între numele de etichetă, tipul ales și tipul efectiv al obiectului Word. Spre exemplu, dacă noi folosim
pentru a adăuga o imagine opţiunea INSERT – Pictures, asta nu înseamnă că în mod obligatoriu eticheta
va fi „Picture”, „Image” sau analoagele lor în limba română. Poate fi „Figura”, „Fig.”, „Tabloul”, „Desenul”
etc., dar tot atât de bine poate fi și „Tabelul”, „Ecuaţia” etc., în funcţie de semantica sa contextuală. Poate avem
o captură a unui tabel. Chiar și așa, eticheta și numărul reprezintă doar o informaţie abstractă. Aceasta asigură
identificarea, permite referirea în text, dar nu ne spune absolut nimic despre semnificaţia acelui obiect. Noi, sau
cititorul nu vom ști că „Pictura 47” reprezintă „Cina cea de taină” și „Imaginea 63” îl întruchipează pe Apostolul Pavel. De aceea, e foarte important ca eticheta și numărul să fie însoţite de o descriere cât mai exactă.
Realizarea adnotărilor se efectuează din cadrul filei REFERENCES – Insert Caption, după ce ne-am poziţionat imediat deasupra sau dedesubtul obiectului. Apoi, alegem eticheta potrivită din lista derulantă Label.
Atunci când nu găsim una potrivită, apăsăm butonul
și tastăm numele dorit în zona de editare din
fereastra care apare. Operaţiunea de adăugare a unei etichete noi se realizează (teoretic) o singură dată pentru
întreaga perioadă de exploatare a unei versiuni Word. Acţionăm butoanele OK din cele două ferestre, iar rezultatul va fi introducerea textului „Tabloul 1” înainte sau după obiect.
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Figura 204 – Etichetarea obiectelor grafice

Apoi, introducem denumirea detaliată sau descrierea după număr, separarea dintre cele două tipuri
de informaţii făcându-se cu spaţiu, „–”, „:”, „.” etc. Numerotarea se va face automat în cadrul unui document,
adnotarea unui obiect intercalat va duce la renumerotarea obiectelor de același tip care îi succedă, fără intervenţia utilizatorului. O eventuală problemă de actualizare – în cazul mutărilor, copierilor, decupărilor de text
cu obiecte adnotate etc – se soluţionează cu o simplă previzualizare ( Print Preview).
Referirea obiectelor este acum posibilă, obiectele nemaifiind anonime. Astfel de referiri poartă denumirea de referire sau referenţiere încrucișată, și se realizează în Word din REFERENCES –
.

Figura 205 – Introducerea unei referinţe încrucișate
Mai întâi se alege din lista ascunsă Reference type numele etichetei, deci tipul obiectului. Apoi, se identifică obiectul de referit și se selectează. În funcţie de scopul urmărit sau context se poate discerne ce date din
adnotarea obiectului vor fi referite în text. Avem posibilitatea să inserăm automat: atât identificarea, cât și
descrierea, doar identificarea, doar descriere, numărul de pagină la care se găsește, respectiv menţiunea „deasupra” sau „dedesubt”, în funcţie de intrarea aleasă din lista derulantă Insert reference to. Apăsăm pentru finalizare butonul Insert. Dacă procedăm precum în Figura 205, textul introdus automat va fi „Tabloul 2 – Apostolul
Pavel”.
Atunci când obiectul referit se află prin apropierea locului unde se referă, e suficient să alegem doar
Above/below sau Only caption and number. Dacă obiectul se află la câteva pagini distanţă, atunci în mod obligatoriu folosim Entire caption, dublat opţional de Page number. Textul însoţitor trebuie să fie armonizat cu
referinţa, lucru de care să se ţină cont și la denumirea etichetei, astfel încât contextul în care se folosesc împreună să pară o formulare naturală, nu una forţată. Astfel, „Așa cum se poate observa și în Tabloul 2 – Apostolul
Pavel de la pagina 22 …” arată mai bine decât: „Așa cum se poate observa și în Figure 2 – Apostolul Pavel de la
pagina 22 …”, sau chiar „Așa cum se poate observa și în Figură 2 – Apostolul Pavel de la pagina 22 …”.
O modificare în cadrul denumirii obiectului – etichetă, număr, descriere – se va propaga în general și în
cadrul referinţelor încrucișate. Mai mult, de la o referinţă se poate efectua saltul direct pe obiect, dacă poziţionăm mouse-ul deasupra referinţei și acţionăm Ctrl + clic. Se pot realiza și cuprinsuri de obiecte, pentru fiecare
tip în parte: REFERENCES – Insert Table of Figures.
Realizarea cuprinsului. Cuprinsul este o secţiune opţională a unui document, ce se găsește în paginile
de început sau de sfârșit ale documentului și care ne indică la ce pagină începe fiecare titlu, subtitlu, paragraf
al unui document. Este un fel de hartă, ghid de orientare pentru cititor. El va ști la ce pagină să deschidă cartea
pentru a lectura un capitol anume.

Figura 206 – Exemplu de cuprins
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Cuprinsul se recomandă să se realizeze automat, mai ales pentru documente cu mai multe subdiviziuni
și modificări frecvente de structură. O gestiune manuală deturnează operatorul de la a se concentra pe conţinutul efectiv al documentului, pierzând timp important cu probleme conexe. Elementele unui cuprins permit
saltul la începutul unei anumite secţiuni, la fel ca și în cazul referinţelor încrucișate.
Pentru realizarea sa, se vor parcurge în mod obligatoriu două etape:
1. Identificarea și definirea structurii, adică stabilirea numelor de subdiviziuni ale documentului și alocarea către acestea a unui nivel de
titlu. Nivelul de titlu este unul din stilurile de formatare ce se găsește
în HOME – grupul Styles și are ca denumire Heading 1, Heading 2,
… Se selectează un titlu/subtitlu și i se aplică stilul potrivit (pentru
capitole Heading 1, pentru subcapitole Heading 2, …). Existenţa unei
structuri de document facilitează navigaţia în cadrul documentului,
prin intermediul panoului de navigare dispus în partea stângă a ecranului și care se activează din fila VIEW – bifare Navigation Pane;
2. Realizarea efectivă a cuprinsului, ceea ce înseamnă poziţionarea la locul în care dorim să
apară, iar apoi din REFERENCES – Table of Contents se alege o opţiune predefinită sau
, pentru a avea acces la toate parametrizările, după cum se poate observa și în Figura 207. Aici se stabilește caracterul de umplere ce va fi pus între numele de subdiviziune și numărul de pagină (Tab leader), șablonul de cuprins (Formats) și numărul de nivele
vizibile. Se recomandă 3, în cazuri excepţionale 4, ceea ce însemnă că și în document titlurile și
subtitlurile merg cel puţin până la Heading 3, respectiv 4. În zona Print Preview avem o mostră
cu privire la aspectul șablonului în cadrul documentelor obișnuite, în timp ce în Web Preview
găsim șablonul în cazul salvării documentului ca pagină web. Pentru generarea cuprinsului se va
acţiona butonul OK.

Figura 207 – Realizarea unui cuprins personalizat
Dacă după realizarea cuprinsului, în cadrul documentului se mai operează modificări ce
generează modificări de pagină și/sau structură faţă de cuprinsul existent, cuprinsul se creează din
nou – o operaţiune mai costisitoare dacă s-a mai rearanjat în prealabil cuprinsul – sau se actualizează în totalitate, sau doar paginaţia în funcţie de opţiunea utilizatorului la selectarea Update
Field din meniul contextual (clic dreapta pe cuprins).
Introducerea unui index. Cuprinsul reprezintă o schiţă succintă a tematicilor și subtematicilor din
cadrul unui document. Dar, în cadrul fiecărei subdiviziuni a documentului se pot găsi o sumedenie de termeni
de specialitate care rareori intră în numele de capitol, subcapitol etc. În cazul editoarelor de texte, prin index se
înţelege o listă alfabetică de termeni specifici materialului, cu o formatare aparte care să permită identificarea
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cu ușurinţă atât a lor, cât și a paginilor la care se regăsesc aceștia. Și acesta se poate afla în zona începutului sau
sfârșitului de document. La fel ca la cuprins, și pentru realizarea indexului trebuie parcurse două etape:
1.Identificarea și marcarea termenilor care să alcătuiască indexul. Ca și în cazul cuprinsului, decidentul uman este cel care stabilește, în cazul de faţă fiind vorba de termeni simpli sau compuși
ce urmează să apară în index. Se identifică una din apariţiile unui termen, se selectează termenul
și se apasă butonul Mark Entry din fila REFERENCES. Se afișează fereastra din Figura 208 în care se
acţionează butonul Mark All, pentru căutarea tuturor apariţiilor termenului în cadrul documentului.
Marcajul se realizează cu niște simboluri speciale, dar invizibile la previzualizare și imprimare, precum
. Ele nu se vor vedea nici în document, în cazul în care cerem ascunderea acestui tip
de simboluri cu comanda Show/Hide
din fila HOME. Se procedează identic pentru toţi termenii
din cadrul documentului;

Figura 208 – Marcarea unui termen pentru a apărea în index
2.Generarea indexului. Odată marcate toate intrările pentru index, se va trece la crearea lui. Ne poziţionăm în locul în care dorim să apară, apoi REFERENCES –
. În fereastra de configurare a
indexului (a se vedea Figura 209) se va specifica pe câte coloane se dorește dispunerea indexului, separatorul dintre termen și numerele de pagină, respectiv șablonul. Ultimele două se regăseau și la cuprins.
Sub numărul de coloane se selectează limba de referinţă pentru sortarea termenilor în cadrul indexului.

Figura 209 – Fereastra de definire a indexului
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Și indexul se poate actualiza, în cazul în care intervin noi termeni ce n-au fost luaţi în considerare la
momentul elaborării indexului.
Gestiunea bibliografiei. Dacă folosim idei sau luăm paragrafe întregi scrise de diverși autori de materiale tipărite și/sau în format electronic, trebuie să le cităm atât în cadrul textului, cât și la final de capitol/
secţiune sau document, în cadrul rubricilor Bibliografie, Note sau Referinţe, însă nicidecum Referinţe bibliografice, o exprimare pleonastică. Preluarea integrală a unor paragrafe solicită suplimentar încadrarea textului între
ghilimele. O metodă mai veche, dar întâlnită frecvent în cazul unor domenii și în special pentru menţionarea
paginilor web ca sursă, o reprezintă utilizarea notelor de subsol/final pentru citări. Nota de subsol se identifică
în text în general ca exponent, detaliile privitoare la aceasta regăsindu-se fie în partea de jos a aceleiași pagini,
putând să se întindă pe mai multe pagini în funcţie de mărimea detaliilor introduse și de numărul de alte
note de subsol din acea pagină. Notele de subsol se introduc la finalul pasajului preluat, prin acţionarea
opţiunii REFERENCES – Insert Footnote. Dacă se dorește ca toate sursele bibliografice să fie inventariate doar la finalul documentului sau secţiunii (capitolului), utilizăm note de final: fila REFERENCES – Insert
Endnote. Personalizarea notelor de final/subsol se realizează din fereastra care apare la efectuarea unui clic pe
colţul dreapta-jos al grupului Footnotes. În Figura 210 se observă că se poate alege fie notă de subsol, fie de final; numerotarea se poate efectua și cu litere sau cifre romane (Number format), sau se alege un simbol special
care să se multiplice în funcţie de numărul notei (Custom mark).

Figura 210 – Introducere notă de subsol/final personalizată
Numerotarea nu este obligatoriu să înceapă de la 1, I, a, putându-se alege un alt număr/literă la rubrica
definită în zona Start at.
Notele de subsol și de final sunt facilităţi generaliste, care printre altele se pot utiliza și la introducerea
de citări. Dar, secţiunea de Bibliografie de la finalul capitolului/materialului va trebui editată manual, iar dacă
se cere un alt stil de realizarea a bibliografiei, aceasta va trebui rearanjată tot manual.
Începând cu versiunea Microsoft Word 2007 s-a introdus însă un instrument specializat pentru citări și
bibliografie. Prin intermediul acestuia trebuie doar să realizăm o listă cu sursele bibliografice, să efectuăm citări
în text în stilul dorit doar printr-o simplă selectare din lista cu titluri, urmând ca bibliografia să fie generată
automată în conformitate cu stilul citărilor. O schimbare de stil conduce la actualizări automate.
În ceea ce privește bibliografia, un stil reprezintă o convenţie standardizată ce dictează conţinutul, ordinea, alături cu o serie de elemente de aranjare și formatare a componentelor, gen: autor, titlu lucrare, denumire
publicaţie, numele conferinţei, editură, an apariţie, în funcţie de specificul publicaţiei (carte, capitol de carte,
articol conferinţă sau în revistă, resurse web etc.). Stilul ales dictează și modul în care se realizează citarea. Deci,
trebuie să existe consistenţă și consecvenţă între citare și linia aferentă din bibliografie, respectiv toate citările și
întreaga bibliografie să urmeze același stil. Există sute de astfel de stiluri și probabil mii de dialecte ce pornesc
de la un stil clasic, care este adaptat prin formatări la tipicul unei reviste, edituri etc. În cazul lucrărilor știinţifice
există o predilecţie pentru anumite stiluri în funcţie de domeniu. Astfel, pentru Arte se folosesc stilurile Harvard, Chicago, MLA, APA, pentru Educaţie, Economie și Afaceri avem stilul APA, în timp ce pentru Teologie,
Istorie, Știinţe umaniste se folosește preponderent stilul Chicago, întâlnit uneori și ca Turabian sau Chicago/
6

Turabian. Potrivit acestuia, citările în text se pot realiza cu note de subsol/final1, conţinutul notei diferind ușor
de linia aferentă din bibliografie, nu doar prin adăugarea paginii. Constatăm așadar că gestiunea bibliografiei
se poate realiza și cu mijloace generaliste, detaliate în paragrafele anterioare, dar cu efort mai mare. Pentru citarea aceluiași titlu, nota apărând pe aceeași pagină, se admit abrevieri (ex. „Ibid.”, dacă diferă doar numărul de
pagină). Conform [20] acest stil este pe larg utilizat în știinţele umaniste și sociale.
Totuși, în știinţele sociale și ale naturii este mai larg răspândit stilul Chicago bazat pe paranteze, sau
așa-numitul autor-dată [20]. În stilul Chicago nu există diferenţe mari în ceea ce privește citarea surselor de
diferite tipuri. Ambele variante sunt identice ca și conţinut, diferind însă ca format – notele de subsol/final fiind
înlocuite cu paranteze între care se menţionează autorul și anul – însă în cadrul Word-ului, instrumentul de
gestiune a bibliografiei la instalarea implicită are doar varianta autor-dată. Comenzile Word care ţin de citări și
bibliografie se regăsesc în fila REFERENCES – grupul Citations & Bibliography. Stabilirea/schimbarea stilului
în Word se efectuează prin alegerea din cadrul listei ascunse Bibliography Style
din grupul
Citations & Bibliography al filei REFERENCES. Pentru a vedea diferenţele între diferite stiluri de citare la
capitolul citare în text (Citation), respectiv în lista de titluri de la final (Bibliography Enter), alegem opţiunea
din cadrul aceluiași grup și inspectăm zona Preview (a se vedea Figura 211).

Figura 211 – Diferenţe între stilurile APA și Chicago
Managementul citărilor și al bibliografiei în cadrul aplicaţiei Word presupune 3 tipuri mari de activităţi,
desfășurate în următoarea cronologie:
1. Gestiunea surselor bibliografice. Aceasta se referă la deschiderea unei liste create anterior sau importate, căutarea unor titluri, introducerea de noi materiale bibliografice de diverse tipuri sau editarea lor.
Se accesează fila REFERENCES – Manage Sources (Figura 212), iar pentru încărcarea unei surse se
utilizează butonul Browse…; pentru introducerea unui nou titlu apăsăm butonul New…(Figura 213);
Edit… și Delete… se folosesc pentru editare și ștergere, după selectarea unui titlu. Putem să avem o listă
generală (Master List) cu toate titlurile pe care le-am folosit până în acest moment din care să realizăm
o listă destinată doar materialului curent (Current List). Atunci când avem multe titluri vom efectua
căutări, prin introducerea unor secvenţe de text în cadrul zonei Search. Copierea unui titlu din lista generală în lista specifică se realizează prin intermediul butonului Copy ->. Doar titlurile din lista curentă
vor putea fi citate în document.

Figura 212 – Gestiunea surselor bibliografice
1 Detalii cu privire la stilurile de citare, comparaţii între acestea şi exemple, pot fi găsite la adresa http://www.
cite.auckland.ac.nz/index.php?p=which_referencing_style
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La adăugare, în funcţie de tipul materialului se vor afișa doar rubricile specifice. În partea de jos a formularului se va afișa câte un exemplu de completare pentru rubrica în care ne aflăm. Adăugăm câte un titlu la
prima apariţie a nevoii de a-l cita. Nu are rost să întocmim de la început toată lista;

Figura 213 – Tipuri de materiale bibliografice
2. Introducerea citărilor în text. Acolo unde este necesar – preluare idei sau text integral, imagini etc. – se vor efectua citările. Se alege titlul din lista disponibilă de la
REFERENCES – Insert Citation. În funcţie de stilul curent se va introduce citarea în
poziţia curentă a cursorului, operatorul nu trebuie să se preocupe de formatările și
aranjările specifice unui anumit stil, el trebuie doar să introducă adecvat titlurile, respectând semnificaţiile fiecărei rubrici. Atunci când nu se regăsește titlul dorit în listă,
va trebui să-l adăugăm, fie prin accesarea sursei de date ca și în cazul activităţii anterioare, fie direct
prin selectarea opţiunii Add New Source … Orice modificare a stilului se va propaga în toate citările,
cât și în bibliografie, nefiind necesare operaţiuni adiţionale pentru actualizare din partea utilizatorului;
3. Generarea bibliografiei. Bibliografia reprezintă lista de titluri citate, luate o singură dată și dispuse
într-o ordine și format reclamate de standardul de citare (stil). Se
realizează din cadrul listei REFERENCES –
. În cadrul
acesteia există câteva șabloane predefinite de bibliografii, diferind
titlul secţiunii de bibliografie și eventual formatarea ca font și dimensiune. Introducerea bibliografiei, fără vreun titlu și cu forma. După introducerea bibliografiei, adătările standard se face prin selectarea opţiunii
ugarea titlului și efectuarea unor formatări asupra întregii liste – formatările nu trebuie să afecteze
reglementările dictate de standardul de citare – putem să adăugăm bibliografia personalizată ca șablon
pe care să-l utilizăm pe viitor. Pentru aceasta, o vom selecta, iar apoi alegem ultima opţiune a listei: Save
Selection to Bibliography Gallery…
Ca operaţiune ulterioară procesului de realizare a bibliografiei, ar fi actualizarea ei în urma adăugării de
noi citări. Actualizările se efectuează asemănător cu cele pentru cuprins și index.
Pliante și materiale publicitare. Microsoft Word și Power Point ar fi aplicaţii în care am putea realiza
și materiale publicitare, însă cu un efort considerabil, iar rezultatul nu s-ar putea compara cu ceea ce se poate
realiza cu un produs profesional, care oferă după elaborarea materialelor și pregătirea pentru imprimare de
calitate. Microsoft Publisher 2013 este un soft destinat realizării de publicaţii electronice – reviste, cataloage,
postere, certificate, diplome, invitaţii, cărţi de vizită, pliante, fluturași, broșuri de prezentare, calendare, albume
de familie etc. – care pune la dispoziţia utilizatorului o gamă variată de șabloane, salvate atât de pe dispozitivul de calcul personal ca urmare a procesului de instalare, dar mai ales online. Utilizatorul navighează printre
acestea și își poate alege cel mai apropiat model pentru tipul de material publicitar sau de alt tip pe care dorește
să îl realizeze. O bună alegere scutește de eforturi suplimentare, iar căutarea după cuvinte cheie sau în categorii
predefinite scurtează timpul de decizie asupra unui șablon sau altul.
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Figura 214 – Șabloane predefinite în Microsoft Publisher
Interfaţa aplicaţiei este una prietenoasă, similară cu cea a produselor din familia Microsoft Office 2013,
ceea ce constituie un avantaj major pentru cei deja familiarizaţi cu Word-ul, spre exemplu. În Figura 215 se
observă sistemul de file din cadrul panglicii Publisher și o serie de instrumente care ajută utilizatorul în manipularea obiectelor și luarea unor decizii cu privire la plasarea unor obiecte în cadrul paginilor.

Figura 215 – File și instrumente auxiliare Microsoft Publisher
În cadrul filei VIEW se pot activa sau debifa instrumente precum ar fi cele pentru: delimitarea obiectelor (Boundaries), linii de ghidaj, iniţial marginea paginii (Guides, noi linii/zone de ghidare se pot adăuga din
PAGE DESIGN – Guides), identificatorul de câmpuri (Fields), rigla (Ruler), panoul de navigaţie (Page Navigation), zona de probă (Scratch Area), gestionarul de imagini (Graphics Manager) și liniatura (Baselines).
Aducem completări la câteva instrumente, utile în procesul de elaborare al materialului:
• Boundaries trasează conturul obiectelor grafice, indicând zona de delimitare, de încadrare a acestora.
Este un element foarte util atunci când aranjăm obiectele în cadrul paginii, căci semnalează dacă obiectul în mișcare se află pe aceleași coordonate ca și obiectele fixe, prin afișarea unor ghidaje sub forma
unor linii roz întrerupte;
• Fields este util la interclasare, marcând distinctiv elementele variabile, numele de coloană din cadrul
sursei de date la care ne conectăm;
• Page Navigation este zona din partea stângă a ferestrei – asemănătoare cu cea din Power Point – ce oferă
o privire de ansamblu asupra întregului material prin prezentarea pe verticală a paginilor în miniatură;
• Scratch Area este o zonă din exteriorul publicaţiei electronice, folosită ca spaţiu de depozitare și de
manevră pentru imagini care au fost sau urmează să fie testate în cadrul paginii curente, prin prindere
și glisare cu mouse-ul;
• Graphics Manager reprezită panoul din dreapta care inventariază fiecare imagine din cadrul materialului, precizând pagina în care le regăsim, numele și/sau o miniatură a imaginii. Se pot efectua sortări și
filtrări după diverse proprietăţi ale fișierelor;
• Baselines afișează niște linii orizontale asemănătoare cu cele din caietele dictando.
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Dintre operaţiunile mai importante și mult mai facil de realizat decât în cadrul unor editoare nespecializate, menţionăm:
• Interschimbarea imaginilor. Putem avea în cadrul unei foi o serie de imagini de diverse mărimi și
mai putem adăuga altele prin intermediul filei INSERT. Fără un efort deosebit, imagini de diferite
mărimi pot fi schimbate între ele, odată cu schimbul lor se efectuează automat și redimensionarea. Pentru aceasta, prindem cu mouse-ul, oricare dintre cele două imagini participante, de mijloc, din cadrul
pictogramei
și o glisăm peste cealaltă. În momentul în care apare un chenar de culoare roz, relaxăm
mouse-ul și se realizează schimbul;
• Adăugarea de imagini în masă. Șabloanele de documente Publisher au o serie de zone rezervate imaginilor (picture placeholder), sau putem să inserăm noi unele dintre ele (INSERT – Picture Placeholder),
calibrând dimensiunea proporţional cu diverse repere de pagină, urmând ca adăugarea imaginilor potrivite să se realizeze mai târziu. Putem foarte ușor popula aceste spaţii, cu redimensionare automată în
funcţie de mărimea zonelor rezervate. După ce am introdus în cadrul unei pagini o serie de imagini (ex.
cu INSERT – Picture Placeholder), prin aceeași mișcare de prindere de mijloc le plasăm peste zonele
anterior definite, relaxând mouse-ul la același chenar roz;
• Efecte de text și imagine. Chiar dacă șabloanele vin preformatate, textului și imaginilor li
se pot adăuga efecte speciale. La selectarea unor elemente de tip text/imagine vor apărea și
file contextuale, care permit o serie de ajustări artistice asupra lor. Unele ajustări se referă
la aplicarea unor efecte speciale TEXT BOX/PICTURE TOOLS – FORMAT – Text/Picture
Effects, alegându-se dintr-o gamă variată de efecte predefinite. Se pot alege și stiluri aparte
pentru ambele tipuri de media, pentru casetele de text având și scheme de culori (PAGE DESIGN –
grupul Schemes);
• Adăugarea de imagini de fundal. Cu mare ușurinţă, orice imagine din cadrul paginii sau aflată în zona
de probă, poate constitui subiectul unei imagini de fundal, în una din cele două variante. Dăm clic
dreapta pe o imagine, alegem Apply to Background – Fill/Tile.

Figura 216 – Fundal Fill versus Tile
• Interclasare avansată. Și în cadrul Publisher există posibilitate de interclasare, asemenea Word-ului.
Se realizează tot prin intermediul filei MAILINGS. Numărul de pași este mai redus aici, însă uneori
un astfel de pas reunește 2-3 pași din Word. Există și diferenţe, și anume: posibilitatea personalizării
și după coloane care reprezintă nume de fișiere grafice, personalizare hiperlegături, subiecte de mesaje
electronice, atașare de fișiere diferite de conţinutul celui realizat și posibilitatea de a folosi rubricile Cc
și Bcc în cadrul mesajelor;
• Pregătire pentru tipărire profesională. După ce se definitivează materialul de prezentare sau promovare, urmează să fie tipărit. Cataloagele, pliantele, posterele etc. cu o grafică excepţională ar fi păcat
să se anonimizeze printr-o imprimare alb-negru cu rezoluţie slabă pe o imprimantă de uz casnic. Se
recomandă imprimare de calitate pe aparatură profesională. Nici aceasta nu este posibilă decât dacă
fișierele trimise spre imprimare sunt la rândul lor de calitate și rezoluţie înaltă. Pentru a realiza acest
lucru alegem FILE – Export – Save for Photo Printing – JPEG/TIFF Images for Photo Printing sau
FILE – Export – Save for Commercial Printer – Commercial Press/Both PDF and Publisher .pub files.
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Faţă de Word, există o serie de alte elemente de noutate, precum introducerea de: zone destinate obiectelor grafice (Picture Placeholder), blocuri speciale destinate procesului de interclasare (Catalog Pages), cadre
în cadrul paginilor (Page Parts), calendare (Calendars), elemente de decor (Borders & Accents) și reclame
(Advertisements). Cadrele paginilor pot fi gestionate (redenumite/mutate/șterse) din PAGE DESIGN – grupul
Pages.
În concluzie, pentru realizarea unui material de prezentare și promovare în Publisher un utilizator trebuie să:
• aleagă cel mai potrivit șablon de document,
• aibă cunoștinte de operare în Microsoft Office, în special Word (inclusiv scrisori înlănţuite),
• aibă abilitatea de a se ajuta de instrumentele Publisher specifice,
• știe și să deprindă câteva trucuri de operare intuitive discutate parţial aici,
• se adapteze operării cu elemente inexistente în Word (menţionate mai sus),
• știe să salveze într-un format destinat tipăriri profesionale, și nu în ultimul rând
• aibă puţin simţ artistic pentru combinarea armonioasă a elementelor constitutive unui astfel de material.
6.1.2. Aplicație practică
A. O serie de obiecte ce au fost create sau inserate în cadrul documentului vor fi adnotate și referite
în text.
Rezolvare:
Practică Se pregătește un document de lucru în care inserăm 10 imagini (INSERT – Picture), apoi ne plasăm rând pe rând după fiecare element grafic (dăm Enter imediat după imagine), accesăm REFERENCES
– Insert Caption – alegem una dintre etichetele cele mai potrivite/definim una nouă acţionând butonul New
Label. După ce am decis și inserat numele etichetei și numărul de ordine, se recomandă completarea acestor informaţii de identificare cu o descriere succintă, în vederea recunoașterii cu mai mare ușurinţă a fiecărui obiect
în cadrul documentului. Dacă toate cele 10 obiecte sunt de același tip, atunci vom putea păstra aceeași etichetă.
În caz contrar, o vom schimba în funcţie de context.
Pentru referirea unui obiect pe care l-am etichetat în prealabil, folosim referinţele încrucișate. Vom
scrie textul însoţitor: „Așa cum a fost evidenţiat și în ”, după care REFERENCES – Cross-reference – alegem
numele etichetei din lista ascunsă Reference type – identificăm după descriere obiectul – specificăm ce și cât
din informaţiile aferente obiectului să fie referite (lista Insert reference to).
B. Se va realiza cuprinsul și un index cu 10 termeni în cadrul unui document redactat anterior.
Rezolvare:
Pentru realizarea cuprinsului, în cadrul documentului redactat sau preluat (pentru exemplificare se
poate utiliza și funcția =RAND(X,Y) pentru generarea de conținut unde X reprezintă numărul de paragrafe iar
Y reprezintă numărul de propoziții din cadrul unui paragraf) se vor asocia numelor de capitol stilul Heading 1,
pentru subcapitole Heading 2, pentru paragrafe Heading 3, iar pentru alte subdiviziuni de ordin inferior, dacă
există, Heading 4, Heading 5 …
Ne plasăm la începutul (după copertă)/sfârșitul documentului, tastăm „Cuprins”, pe care-l facem Heading 1. Dedesubtul lui vom genera cuprinsul: REFERENCES – Table of Contents – Custom Table of Contents…

Figura 217 – Introducere cuprins
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Vom alege formatul Formal și detalierea pe 3 niveluri, chiar dacă e posibil să fi definit mai multe în
document. Acţionăm butonul OK. Dacă se constată probleme în cadrul cuprinsului – spre exemplu au apărut
câteva paragrafe întregi, nu doar titlul lor – ele se vor remedia prin efectuare de salturi din cuprins (Ctrl+clic)
direct la ariile problematice. Apoi se selectează textul care apărea în cuprins în mod eronat și i se modifică stilul,
dintr-unul de titlu în altul obișnuit (ex. Normal). În cuprins apar doar formatările stil-titlu. Se vor corecta și
asocierile de nivel titluri greșite (ex. la un capitol i-am atribuit Heading 2 sau 3). După efectuarea tuturor reformatărilor, ne deplasăm pe cuprins, iar din meniul contextual alegem Update Field – Entire Table of Contents.
Se repetă pașii până se corectează toate intrările din meniu.
Pentru realizarea indexului va trebui să identificăm cei 10 termeni, exemplu: Biblie, Apostolul Pavel,
religie, Iuda, creștin, biserică, altar, cardinal, papă, adventism. Marcăm pe rând toate apariţile fiecăruia în document: selectare cuvânt/expresie – apăsăm butonul Mark Entry din fila REFERENCES – Mark All.
Ne poziţionăm la început/sfârșit de document, tastăm „Index”, atribuindu-i stilul Heading 1. Sub acesta
vom introduce indexul: REFERENCES – Insert Index.
Pentru ca în document să nu rămână afișate și caracterele ascunse, afișate cu ocazia marcării intrărilor,
vom apăsa butonul Show/Hide
din fila HOME.
Cuprinsul trebuie reactualizat datorită apariţiei indexului ca titlu de capitol și a repaginării.
C. Un document realizat de către cursant va conţine referiri din diverse surse. Cursantul va întreprinde
toate demersurile pentru realizarea citării corecte: note de subsol și final, gestiune citări și bibliografie.
Rezolvare:
Trebuie să cităm toate preluările de text integral sau doar a unor idei, iar la final să elaborăm bibliografia. Aceste operaţiuni pot fi consumatoare de timp dacă avem multe titluri referite și/sau multe citări, sau dacă
trebuie să schimbăm stilul de citare după ce am întocmit bibliografia.
O variantă ar fi utilizarea stilului Chicago cu note de subsol. Acesta presupune utilizarea de indici în
text, notă de subsol/final capitol/lucrare și introducerea bibliografiei manual. Pentru introducerea unei note de
subsol/final accesăm REFERENCES – Insert Footnote/Endnote sau opţiunile detaliate ale grupului Footnotes
(clic pe colţul dreapta-jos). Pentru citarea aceluiași titlu în aceeași pagină, la subsol/final se pot utiliza abrevieri
precum „Ibid.”.
Pentru gestiunea automată trebuie să adăugăm pe rând toate materialele citate: REFERENCES – grupul
Citations & Bibliography – Manage Sources – New… sau direct din citări: REFERENCES – grupul Citations
& Bibliography – Insert Citation – Add New Source…
Apoi, în text, după pasajul preluat integral sau parţial vom efectua citarea REFERENCES – Insert Citation –
alegând titlul potrivit. După toate introducerile de lucrări și citări va trebui să realizăm bibliografia, precedată
de un titlu de ordinul I: Bibliografie/Referinţe. Pentru generarea bibliografiei alegem REFERENCES – Bibliography – Insert Bibliography. Dacă realizarea bibliografiei s-a făcut pe același document precum indexul și
cuprinsul, cuprinsul va necesita actualizări.
Indiferent în ce moment, vom selecta stilul de citare solicitat REFERENCES – grupul Citations & Bibliography – lista Style.
D. Să se realizeze un pliant de promovare activitate cu conţinut religios în Microsoft Publisher.
Rezolvare:
Se deschide aplicaţia Microsoft Publisher 2013, sau dacă este deschisă alegem FILE – New, de unde vom
selecta șablonul de pliant de promovare pe care-l considerăm cel mai potrivit. Alegem spre exemplu din categoria sugerată Brochure – Trifold brochure (Red design), varianta de pliant din Figura 218, după parcurgerea
cu butoanele de navigare imagini More Images – Create. Se va descărca șablonul și se va deschide în Publisher.

Figura 218 – Model de pliant care se împătură în trei
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Șablonul se întinde pe două pagini, una pentru faţă, cealaltă pentru verso. Fiecare este împărţită în trei,
în vederea împăturirii pentru care s-a proiectat.

Figura 219 – Pliant inițial
Pliantul propus se referă la prezentarea unei firme, însă e unul generalist, în care avem pentru o serie
de cadre din fiecare pagină informaţii de îndrumare. Pliantul pe care-l realizăm va avea conţinut religios – de
exemplu o slujbă specială, precum cea de Crăciun/Înviere, ţinută într-o anumită locaţie, ceea ce însemnă că tot
conţinutul implicit va fi înlocuit cu texte și imagini. Încercaţi să folosiţi date și resurse cât mai apropiate de realitate. Imaginile folosite trebuie să fie sugestive. După introducerea a cât mai multe imagini în zona de probă, se
vor face încercări repetate de plasare în zonele rezervate imaginilor, procedând conform indicaţiilor din partea
teoretică. Se vor adăuga și efecte de text și imagine pentru a crește impactul vizual. La final se va efectua salvarea într-un format destinat imprimării profesionale (File – Export – Save for a Commercial Printer, opţiunile
implicite).
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După prezentarea noțiunilor teoretice, formatorul
va exemplifica pas cu pas exercițiul practic și se va
asigură că fiecare participant parcurge pașii necesari
pentru rezolvarea ghidată a acestuia.
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6.2. Distribuţia materialelor de prezentare și promovare
În cadrul acestei tematici, se vor exemplifica următoarele:
• Realizarea unei invitaţii/scrisori personalizate ce urmează să fie trimisă unei colectivităţi
mai largi și
• Valorificarea materialelor realizate.
În cele ce urmează vor fi prezentate aspectele menţionate anterior.
6.2.1. Noțiuni teoretice
În cazul acestei subtematici vom prezenta aspecte referitoare la procesul de interclasare a
documentelor şi realizarea acesteia cu ajutorul instrumentului Mail Merge din cadrul procesorului de text Microsoft Word 2013.
Interclasarea este o operaţiune asupra două sau mai multe fișiere – în general cu aceeași structură
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– care se combină după un criteriu comun și dă naștere unui alt fișier. Interclasarea documentelor este o operaţiune aparte în care sunt implicate două fișiere cu structuri diferite – un document-șablon și o sursă de date – în
urma căreia rezultă un document combinat. Interclasarea mai este cunoscută și sub numele de fuziune, îmbinare, combinare, sau înlănţuire, denumirea cel mai des întâlnită atunci când ne referim la documente, este cea
de scrisori înlănţuite sau îmbinare corespondenţă. Denumirea de „scrisoare” este generică, în urma procesului
de interclasare putându-se genera nu doar scrisori, ci și invitaţii, plicuri, etichete, agende, mesaje electronice,
adeverinţe, diplome, atestate etc.
Documentul interclasat se realizează pe baza mutiplicării datelor din șablon în funcţie de numărul
de înregistrări din cadrul sursei de date, pentru fiecare înregistrare câmpul referit în șablon fiind înlocuit cu
valorile sale din cadrul sursei. Spre exemplu, dacă lista elevilor conţine 3 linii completate la câmpul „Nume”:
Negrea, Man, Bota, iar în documentul-șablon – o scrisoare – este referit numele, în urma îmbinării celor două,
vor rezulta 3 scrisori, una adresabilă lui Negrea, alta lui Man, iar ultima lui Bota.
Documentul-șablon este un document Word aproape obișnuit, care poată să conţină text formatat,
antete, subsoluri, sigle sau simboluri și orice obiect grafic. Totuși, pentru a se putea diferenţia de un document
oarecare, pe alocuri va conţine referiri la nume de coloane din cadrul sursei de date. Acestea vor fi folosite pentru personalizare. Pentru a facilita personalizarea, autorul documentului trebuie să știe că atunci când referă
un astfel de element, el nu va tasta valori din cadrul sursei, ci va menţiona numele câmpului (coloanei) din care
trebuie să ia valori, prin intermediul unei interfeţe puse la dispoziţie de către Word. Astfel, în scrisoare nu vom
tasta „Dragă Negrea”, „Dragă Man”, sau „Dragă Bota”, ci vom forma secvenţa „Dragă «Nume»”. Documentul-șablon poate fi un document nou, unul preexistent, sau un șablon Word predefinit.
Sursa de date este un tabel care poate fi redactat în diverse aplicaţii, precum: Word, Excel, Access, Notepad etc. În mod natural, Word-ul conlucrează cu Access-ul pentru memorarea și accesarea surselor de date,
însă în cadrul procesului de interclasare găzduit de Word, o serie de formate sunt compatibile. Un exemplu de
astfel de sursă de date este tabelul de mai jos:

Figura 220 – Sursă de date conţinând informaţii despre elevii unui cadru didactic
Sursa de date, în general, există anterior procesului de interclasare, dar sunt situaţii în care se creează
sau se adaptează pe loc.
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Documentul interclasat este un document derivat, rezultat pe baza compunerii celor două amintite
anterior, conţinutul său fiind direct proporţional cu numărul înregistrărilor din cadrul sursei de date. Doar
după creare și salvare, acesta devine un document de sine stătător.
6.2.2. Aplicație practică
În cadrul acestui exercițiu avem următoarea cerință: Să se convoace atât elevii, cât şi părinţii la
concertul anual organizat în curtea şcolii de către Corul Bisericii. Invitaţiile sunt nominale şi se
trimit din timp prin poştă.
Practică Rezolvare:
Formula de adresare poate fi un element important al unei corespondenţe. Dorim să furnizăm o formulare cât mai exactă, pentru a introduce încă de la bun început un ton familiar, personalizat adecvat, mai ales
că ne adresăm atât elevilor cât și părinţilor, în ambele cazuri putând fi atât persoane de sex feminin, cât și de
masculin. O adresare gen „Stimată/Stimate Doamnă/Domnișoară/Domnule X” este prea generală și denotă că
expeditorul scrisorii habar nu are cu cine vorbește, chiar dacă numele corect va fi oricum trecut. În cazul de
faţă se vor folosi trei formule de adresare ușor distincte: „Stimată Doamnă” pentru mama elevului, „Stimată
Domnișoară” pentru eleve, iar „Stimate Domnule” va fi utilizat atât pentru tatăl elevului, cât și pentru elev.
Ca urmare a acestui fapt, pentru ca formula de adresare să fie cât mai precisă trebuie fie să realizăm fie
3 șabloane diferite (câte unul pentru fiecare mod de adresare) sau 2 șabloane dacă unificăm formulările „Stimată Domnișoară/Doamnă”; sau să efectuăm în prealabil modificări în sursa de date introducând și adresarea
potrivită. Vom opta pentru a doua variantă.
1. Mai întâi deschidem sursa de date, o filă din cadrul unei foi Excel. Putem să edităm și originalul, dar
preferăm să realizăm o copie a foii ce conţine datele.

Figura 221 – Opțiune de mutare sau copiere foaie de calcul

Figura 222 – Selectare locație pentru mutare sau copiere
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2. Pentru a introduce doar de 2-3 ori formulele corecte pentru toţi invitaţii, vom efectua adăugarea de noi
coloane (le vom pune la final), vom folosi filtrarea, operaţii de editare, respectiv copy/paste.
Se introduc titlurile informaţiilor adiţionale: în celula K1 tastăm „Adresare”, în timp ce în L1 punem „Titlu”.
Selectăm tot tabelul (Ctrl + A, sau clic pe butonul
din colţul stânga-sus al foii) apoi iniţiem filtrarea
simplă/automată: fila Data – Filter.

Figura 223 – Demarare filtrare simplă

Figura 224 – Afișare mame și eleve
Afișăm mai întâi doamnele și domnișoarele: executăm clic pe săgeata orientată în jos din dreapta coloanei „Sex”
și debifăm „M” (masculin).
Copiem în toate celule din coloana nouă „Adresare” cuvântul „Stimată”.
Afișăm apoi doar elevele – la filtrare introducem un criteriu suplimentar – lăsând bifat la „Calitate” doar
intrarea „Elev”. La liniile rămase, completăm în coloana „Titlu” cuvântul „Domnișoară”.
Se vor afișa acum doar mamele: la „Calitate” comutăm intrarea „Elev” pe „Parinte”, cărora le vom completa coloana „Titlu” cu cuvântul „Doamnă”, după care anulăm filtrarea, acţionând comanda Clear din fila
DATA – grupul Sort & Filter.
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Figura 225 – Eliminare filtre existente
Rezultatul este surprins în figura de mai jos, unde se observă că am reușit să completăm toate informaţiile auxiliare pentru doamne și domnișoare.

Figura 226 – Afișare date integrale
Invitaţii de sex masculin vor fi procesaţi mai rapid, fiind necesară o singură filtrare, iar conţinutul coloanelor K și L va fi identic pentru toţi.
Filtrăm după persoane de sex masculin, apoi la „Adresare” tastăm „Stimate”, în timp ce la „Titlu” introducem „Domnule”. Eliminăm din nou filtrarea pentru a face o ultimă verificare înainte de a iniţia operaţiunea
de interclasare.

Figura 227 – Tabelul rezultat după completarea coloanelor adiţionale
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Pentru a lua în considerare modificările efectuate, va trebui să salvăm fișierul și să-l închidem.
3. Interclasarea efectivă – realizarea invitaţiilor
În Word, accesăm fila MAILINGS, disponibilă și în figura de mai jos:

Figura 228 – Fila MAILINGS destinată interclasării documentelor
Cu ajutorul comenzilor din cadrul acestei file, putem să orchestrăm întreg procesul de interclasare. Fila
este împărţită în 4 grupuri de butoane, ordinea acestora fiind și ordinea firească a ordinii în care se efectuează
operaţiunile în cazul procesului de interclasare: se selectează documentul și tipul acestuia pentru interclasarea
curentă (grupul Create), se selectează sursa de date (Start Mail Merge), se redactează și personalizează șablonul documentului (Write & Insert Fields), se previzualizează rezultatul (Preview Results) și se finalizează
interclasarea, prin generarea documentului interclasat (Finish). În abordarea noastră vom folosi utilitarul de
asistenţă interactivă pentru interclasare, apelabil de la: MAILINGS – Start Mail Merge – Step-by-Step Mail
Merge Wizard. La acţionarea acestei opţiuni, în partea dreaptă a chenarului va apărea un panou specializat
destinat procesului de interclasare. Aflăm că avem de parcurs 6 pași, primul referindu-se la alegerea tipului de
interclasare dorit. Se vor alege scrisorile (Letters), ceea ce înseamnă că după finalizarea unei scrisori către un
invitat, se va trece la pagină nouă (scrisoare/invitaţie nouă).

Figura 229 – Alegerea tipului de document
Acum trecem la pasul următor

.

Figura 230 – Alegerea documentului-șablon
Vom utiliza documentul curent, necompletat, deci prima opţiune și ne îndreptăm spre etapa următoare
. În figura de mai jos se poate observa că avem
a interclasării, alegerea sursei de date:
la dispoziţie una din 3 opţiuni cu privire la sursa de date ce intenţionăm să o folosim. Deoarece sursa există,
optăm pentru prima variantă.
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Figura 231 – Selectarea sursei de date
Răsfoim directoarele și fișierele în căutarea fișierului Excel în care tocmai am finalizat modificările (putem folosi locaţiile recent vizualizate, Recent Places din cadrul ferestrei de navigare). Deoarece fișierul are mai
multe foi/tabele se va trece printr-o etapă intermediară ce solicită specificarea foii de calcul dorite.

Figura 232 – Selectarea foii de calcul
La acţionarea butonului OK se vizualizează conţinutul tabelului ales pentru verificare suplimentară.
Se observă că datele coincid cu cele din Figura 227 – Tabelul rezultat după completarea coloanelor adiţionale,
existând însă niște nepotriviri referitoare la ordinea coloanelor, după cum se poate observa în cadrul corespondenţelor realizate în figura de mai jos.

Figura 233 – Corespondenţa coloanelor
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În ecranul de previzualizare a sursei de date se observă şi informaţii suplimentare în cadrul tabelului –
primele două coloane care indică locaţia fişierului şi dacă se doreşte eliminarea sau nu a unor linii (debifarea/
bifarea din coloana a doua – precum şi o serie de opţiuni, care permit:
• Sortarea (am efectuat sortare după nume și apoi după prenume);
• Filtrarea (dacă nu se intenţionează implicarea în procesul de interclasare a tuturor participanţilor);
• Evidenţierea și identificarea duplicatelor (în cazul de faţă e posibil ca un părinte să aibă mai mulţi copii
înscriși la clasele la care se predă, dar asta nu înseamnă că trebuie să primească două înștiinţări de participare la același eveniment, motiv pentru care am identificat acești părinţi și i-am valorificat o singură
dată în procesul de trimitere invitaţii, după cum se poate observa și în Figura 234);
• Verificarea punctuală a listei (putem căuta dacă anumite persoane sunt în listă, precum în Figura 234);
• Verificare adresă (presupune instalarea unui soft adiţional care să verifice codurile poștale și adresele,
pentru a nu cheltui inutil bani pe trimiteri cu adresă invalidă. Softul ar verifica doar adresele din SUA,
deci nu ne ajută în acest caz).
În urma identificării şi verificării sursei de date – părinţilor şi elevilor cărora urmează să li se trimită
invitaţiile – avem situaţia descrisă în Figura 236 – Selectarea și pregătirea sursei de date.

Figura 234 – Căutare după nume

Figura 235 – Identificare și eliminare duplicate

Figura 236 – Selectarea și pregătirea sursei de date
Tot la acest pas e posibilă editarea listei prin efectuarea de corecţii, precum și adăugarea de înregistrări
noi: în imaginea de mai sus se selectează sursa de date – aici Elevi&Parinti.xlsx – și se acţionează butonul Edit…
din colţul stânga-jos al ecranului. Rezultatul este apariţia listei din figura de mai jos.
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Figura 237 – Editarea elementelor listei
Se observă că nu se pot efectua nici ștergeri și nu este posibilă modificare directă a structurii sursei de
date, prin adăugare/ștergere/modificare de coloane. Aceste operaţiuni pot fi realizate fie în Excel, însă direct aici
doar în cazul bazelor de date create în timpul procesului de interclasare și care utilizează o bază de date Access. După
efectuarea tuturor modificărilor necesare, se va trece la
, pentru redactarea și personalizarea invitaţiei.
La acest pas vom elabora scrisoarea, invitaţia. Putem să o concepem precum o scrisoare obișnuită, una
mai oficială cu antet al instituţiei la care predăm sau cu unul personal. Pentru astfel de antete se pot introduce
și poze, sigle desenate, sau preluate din galeriile Microsoft Office, spaţiile de stocare privat în cloud, sau găsite
prin intermediul motorului de căutare propriu. Permite acces și la Facebook și Flickr. Pentru astfel de căutări
de imagini se utilizează INSERT – Online Pictures.

Figura 238 – Inserare imagini online
La căutări după cuvinte cheie putem găsi imagini sugestive dintr-o galerie impresionantă, un astfel de
exemplu putând fi observat în Figura 240 – Coloanele sursei de date.

Figura 239 – Alegerea unei imagini din galeria online
Se redactează antetul, după care se începe scrierea invitaţiei. Se pot folosi toate facilităţile de formatare
și obiectele grafice suportate de Word. La interclasare, ceea ce diferă de un document obișnuit este faptul că intervin elementele de personalizare, cele variabile, ce vor fi referite cu nume din cadrul coloanelor sursei noastre
de date – a se vedea figura de mai jos – cu ajutorul comenzii More Items… sau Insert Merge Field din cadrul
panoului sau filei MAILINGS.

Figura 240 – Coloanele sursei de date
Folosind elemente statice și dinamice, un astfel de șablon de invitaţie poate arăta precum cel din figura
de mai jos. «Adresare» «Titlu» «Prenume» «Nume»,
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Liceul de Stat Cultura
Românească
Strada Cărturarilor liber cugetători FN
400000, Cluj-Napoca
România
Tel. 0040 264 123456
Ca în fiecare sfârșit de an, Corpul Didactic al Liceului de Stat Cultura Românească din Cluj-Napoca
v-a pregătit și de această dată o surpriză, special pentru Dumneavoastră. De această dată organizatorii vă invită la un concert de muzică pastorală populară și colinde interpretat de Corul Gaudeamus, acompaniat de Filarmonica Cluj-Napoca.
Concertul va avea loc în data de 20 decembrie 2014, în Sala Polivalentă, începând cu orele 17:00.
Concertul va fi radiodifuzat, motiv pentru care accesul în sală va fi posibil până la ora 16:40. Pentru
cei care nu cunosc zona, un microbuz vă este pus la dispoziţie, plecările fiind din 20 în 20 de minute
începând cu ora 15, din faţa Casei de Cultură «Localitate». Intrarea și transportul sunt gratuite.
Invitaţia a fost transmisă în data de 20 noiembrie 2014 pe email («Email»), dacă aţi furnizat această
informaţie. Vă rugăm respectuos să confirmaţi participarea la eveniment până în 10 decembrie.
Locurile sunt limitate.
Vă așteptăm cu drag!
Dan Sitar
Corpul Didactic al Liceului de Stat Cultura Românească
Cluj-Napoca,
21 noiembrie 2014.
Figura 241 – Șablon invitaţie

Se trece la pasul următor

, care înseamnă că denumirile de câmpuri (informa-

ţiile variabile) vor fi înlocuite cu valori din cadrul sursei de date. Pentru prima înregistrare
vom avea conţinutul afișat în Figura 242 – Prima invitaţie. Se observă înlocuirile pentru coloanele Adresare,
Titlu, Prenume, Nume, Localitate și Email.
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Figura 242 – Prima invitaţie
Finalizarea procesului de interclasare se realizează prin trecerea la ultimul pas:
de unde selectăm opţiunea

,

. Se alege varianta All, din fereastra de mai jos.

Figura 243 – Selectarea intervale de înregistrări din sursa de date pentru finalizare interclasare
Rezultatul va consta în generarea unui document de 10 pagini, adică 10 invitaţii personalizate.
Sunteţi organizatorul unui eveniment caritabil la care sunt invitaţi doar părinţii elevilor Dv. Invitaţiile sunt
personalizate si apoi expediate prin email.
Să se realizeze o agendă într-un format comprimat cu datele părinţilor. Să se mai adauge 2 părinţi în
timpul procesului de interclasare. Agenda trebuie să permită găsirea facilă a vreunuia dintre persoane.
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TEMA 3
6. Exerciţii suport pentru activitatea faţă în faţă –
pentru întâlnirea 2
6.1. Instrumente TIC pentru realizarea de
șabloane pentru activităţi curriculare și extra
curriculare

După prezentarea noțiunilor teoretice, formatorul
va exemplifica pas cu pas exercițiul practic și se va
asigură că fiecare participant parcurge pașii necesari
pentru rezolvarea ghidată a acestuia.
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6.1. Instrumente TIC pentru realizarea de șabloane
pentru activităţi curriculare și extra curriculare
În cadrul acestui exercițiu, se vor introduce șabloanele și se vor realiza exerciții pentru exemplificarea
utilizării stilurilor de formatare și a referințelor automate (generări automate de cuprins, bibliografie etc.)
6.1.1. Noțiuni teoretice
Oricât de variate ar fi documentele editate cu ajutorul calculatorului, ele se reduc totuși la un număr mic de tipuri cu caracteristici de formatare asemănătoare. Specificarea acestora pentru fiecare
document în parte nu este convenabilă și durează foarte mult timp, datorită efortului suplimentar
pe care îl implică operația de formatare. În schimb, putem preciza parametrii necesari doar pentru
Teorie
un singur document de un anumit tip, următoarele documente asemănătoare, din punct de vedere al formatării, preluând caracteristicile de la documentul de bază (adică de la care provine).
Această metodă nu este implementată explicit în editoarele de text, fiind totuși posibilă printr-o succesiune de operații elementare care alcătuiesc o anumită procedură de lucru. Pașii sunt:
• mai întâi creăm un document nou pentru care definim toți parametrii inițiali comuni,
asemănători pentru toate documentele pe care dorim să le creăm, inclusiv formatul paginii,
stiluri de paragrafe, antete și subsoluri etc.;
• salvăm acest document cu opțiunea Save As din meniul File (astfel, documentul va avea un
nume și se salvează în directorul selectat);
• în cazul în care dorim să edităm un document nou din această grupă, o să deschidem
documentul creat inițial și îl salvăm cu un nume nou. Astfel toate formatările setate în
documentul de bază sunt preluate în documentul curent.
Această procedură de lucru pe care am amintit-o mai sus, în cazul editării unor documente cu caracteristici asemănătoare, a fost automatizată în editoarele de text moderne sub diferite forme. Microsoft Word
folosește în acest scop șabloane sau documente model (în limba engleză „template”). Șabloanele sunt documente
speciale care, pe lângă text și stiluri de paragraf și de caractere, pot conține și alte elemente specifice mediului,
cum ar fi intrări autotext, macro1-uri, atribuiri de taste pentru diferite comenzi, și pe baza lor se pot crea oricâte
documente dorim. Un șablon poate avea locuri rezervate în care să se introducă informații noi și eventual să
păstreze anumite informații inițiale, ceea ce face crearea unor documente mult mai simplă. Dacă șablonul este
protejat, nu vom putea face direct modificări în el, ci va trebui salvat cu un alt nume și neprotejat.
Când mai putem utiliza șablonul cu succes? Pe lângă faptul că un șablon ne este de folos când realizăm
un grup de documente, care au o formatare aproape identică, putem utiliza șablonul și în cazul în care lucrăm
în grup. De exemplu, un grup de cadre didactice doresc să realizeze un manual școlar și fiecare dintre ei va scrie
un capitol. În acest caz, la început este bine să se creeze un șablon, care să conțină toate stilurile, tipurile de
tabel, antete, subsoluri etc., care pot să apară în manual. Odată creat, șablonul se va copia pe calculatorul fiecărui
participant la scrierea manualului, astfel la final, după ce fiecare autor scrie partea sa, se vor copia doar capitolele
create pe baza șablonului inițial și nu mai este nevoie de o muncă imensă de formatare la final.
Orice document nou creat are la bază un șablon, din care preia parametrii inițiali de formatare și chiar
text, dacă există. Și în cazul în care deschidem un document „gol” în Microsoft Word, are la bază un șablon creat
de firma Microsoft, acesta are numele de Normal.dotm. Pentru editarea documentului se dispun de toate elementele salvate în documentul model asociat, parametrii de formatare, text, stiluri, macro-uri etc.
Putem observa că în documentele de tip șablon din Microsoft Word sunt incluse, pe lângă parametrii de
tehnoredactare ai documentului, și elemente ca țin de mediul de lucru, cum sunt macro-urile. Alte editoare de
texte pot folosi altă tehnică de salvare pe calculator a parametrilor mediului de lucru și de refacere a acestora în
momentul editării unui anumit tip de document.
La editarea unui document Microsoft Word, avem acces la toate elementele salvate în șablonul asociat,
cele de formatare și cele de mediu. Alături de ele avem acces și la elementele altor documente șablon, și anume ale
acelora care sunt deschise ca document șablon globale. Există o listă a documentelor șablon globale, listă a cărei
1

2

Macro-ul (macrocomanda) este un program care automatizează execuția unor comenzi de editare.[1]

alcătuire este la îndemâna utilizatorului. Documentele șablon globale pun la dispoziția utilizatorului doar elementele de mediu salvate în ele, macro-uri, intrări autotext, nu însă și elementele de formatare de tipul stilurilor.
Crearea și editarea unui document model se face analog cu cea a unui document simplu. Mai întâi,
după lansarea în execuție a aplicației Microsoft Word alegem meniul File și opțiunea New. Alegem opțiunea
Blank document. Astfel, se va deschide un document nou bazat pe șablonul Normal.dotm. Înainte de a trece
la editarea șablonului îl salvăm cu extensia. .dotm, cu opțiunea Save As. Pentru a avea extensia .dotm, din lista
derulantă a ferestrei Save As, alegem opțiunea Word Template. După salvarea fișierului ca și șablon, trecem la
introducerea textului, și a stilurilor în document. Se definesc macro-uri, intrări autotext dacă sunt și în final se
salvează documentul. După cum am văzut, extensia șablonului este .dotm.

Figura 378 – Crearea unui șablon în Microsoft Word
Crearea unui document nou (opțiunea New din File) presupune specificarea documentului șablon care
va sta la baza lui. Utilizatorul poate folosi șabloanele predefinite în Microsoft Word (Letters, Resume, Fax, Labels etc.) sau, la un nivel mai avansat de utilizare a editorului, poate să își creeze șabloane proprii, cum am văzut
mai sus. Șablonul creat de noi, trebui apoi plasat în directorul Templates din cadrul pachetului Office.
La crearea unui document nou, acestuia i se atașează un document șablon, care însă poate fi schimbat
oricând, prin atașarea unui alt document șablon documentului editat. În acest fel vor fi folosite elementele de
mediu definite în noul document șablon și vor fi inaccesibile cele din documentul șablon vechi. Schimbarea
documentului model atașat unui document normal nu schimbă caracteristicile de formatare ale documentului,
dar la solicitarea expresă a utilizatorului, Microsoft Word poate realiza și acest lucru prin schimbarea, pe lângă
a elementelor de mediu, și a stilurilor.
Schimbarea documentului șablon atașat documentului curent în editare se face prin alegerea opțiunii
Options din meniul File. Din fereastra Options alegem Add-Ins, la Manage selectăm Template din listă și executăm clic pe butonul Go.
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Figura 379 – Schimbarea documentului șablon în Microsoft Word
De pe fila Templates, cu opțiunea Attach... schimbăm documentul șablon care va fi utilizat la documentul curent.
O altă modalitate de accesare a elementelor de mediu salvate într-un
document șablon, pe lângă atașarea sa la documentul în curs de editare, este
declararea respectivului document șablon ca și global. Ca și utilizatori am acces
la toate elementele de mediu ale documentelor șablon globale. Lista documentelor șablon globale este controlată tot prin intermediul ferestrei Templates and
Add-Ins. În partea de jos a ferestrei la opțiunea Global templates and add-ins,
cu buton Add adăugăm documentul dorit.
Editarea unui document, care are la bază un șablon bine definit, creat
anterior, ușurează și scurtează timpul de tehnoredactare și ne ajută să putem
realiza documente profesionale.
6.1.2. Aplicație practică
În continuare, o să realizăm un document șablon, care poate fi utilizat atât la activitățile curriculare,
cât și la activitățile extra curriculare.
După deschiderea unui nou document și salvarea acestuia cu extensia .dotm, primul lucru este să
Practică setăm mărimea paginii și a marginilor. Să presupunem că dorim să realizăm un șablon pentru un
caiet de lucru la disciplina Religie. Formatul să fie A4, și o să folosim margini de 2 cm.
Următorul pas este definirea stilurilor pe care le folosim în șablon. Un stil este o grupare de atribute de
formatare: font, dimensiune, mod de scriere, indentare etc. Există stiluri referitoare la caractere, care au efect
asupra textului selectat sau au efect de tip comutator, de la activare până la dezactivare și stiluri referitoare la
paragrafe, care au efect imediat asupra paragrafului curent. Dacă dorim să aibă efect asupra mai multor paragrafe, le selectăm pe aceste întâi, după care aplică stilul dorit.
De exemplu, modurile de scriere cursive, sublinieri sunt stiluri referitoare la caractere, iar alinierile și indentările se referă la paragrafe. Lista de stiluri disponibile în mod curent se găsesc în caseta Style de pe panglica Home.

Figura 380 – Stiluri disponibile în Microsoft Word
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Pentru a realiza șablonul dorit pentru un caiet de lucru, o să creăm un stil numit Titlu, pentru titlurile
din caietul de lucru. Crearea unui stil nou se poate realiza din fereastra de dialog Create New Style for Formatting, din grupul Style, opțiunea New Style, panglica Home. Pentru a nu avea prea mulți parametri de formatare
de specificat în cadrul acestei ferestre și a subferestrei Format, se obișnuiește ca în momentul alegerii butonului
din grupul Style, paragraful curent să conțină deja cel puțin o parte din atributele de formatare care se
doresc a fi introduse în noul stil.
În fereastra Create New Style for Formatting introducem numele stilului (caseta Name), tipul stilului,
de caracter sau de paragraf (caseta Style Type), stilul predefinit pe care se bazează, adică ale cărui caracteristici
le preia (caseta Based On), stilul paragrafului următor (Style for Following Paragraph) și caracteristici de formatare care se vor preciza în ferestrele de dialog corespunzătoare opțiunilor pe care le conține butonul Format:
Font, Paragraph, Tabs, Border, Language, Frame, Numbering (ultima este pentru liste).
Spre exemplu, se pot modifica atributele fontului și modul de scriere din fereastra Font. Stilul definit se
salvează în șablonul curent. Fereastra Create New Style for Formatting se închide cu butonul OK iar fereastra
Style – cu Close.

Figura 381 – Crearea stilului Titlu în Microsoft Word
În exemplul de mai sus, stilul creat este bazat pe Heading 1, are culoarea albastră, tipul de caractere
Times New Roman, de 14 puncte. La fel o să creăm și stilul subtitlu numit Titlu2, care se bazează pe Heading 2,
are tot culoarea albastră, Times New Roman, de 12 puncte. După crearea stilurilor de paragraf, o să realizăm coperta caietului de lucru. Acesta poate fi o copertă interioară, cea exterioară fiind proiectat de către un designer
specializat în grafică. Coperta interioară a caietului de lucru conține în mod obligatoriu:
• Numele autorului sau autorilor;
• Titlul lucrării;
• Textul: „Caiet de lucru”;
• Editura la care este editat;
• Localitatea;
• Anul apariției.
O să inserăm și o imagine pe copertă, imagine obținută de pe Internet și ulterior prelucrată în Microsoft
Paint. Rezultatul obținut va fi următorul:

Figura 382 – Coperta în șablonul creat cu Microsoft Word
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În continuare o să inserăm o pagină goală, cu opțiunea Page, din grupul Break, de pe panglica Page
Layout. Pagina a treia va conține cuprinsul caietului de lucru. Cuprinsul va reprezenta lista capitolelor și subcapitolelor din caiet. Pentru a putea genera cuprinsul, titlurile de capitol și subtitlurile trebuie setate cu cele două
stiluri predefinite de noi anterior. Astfel ne poziționăm pe pagina cinci și setăm titlul cu stilul Titlu, creat de noi.

Figura 383 – Setarea titlurilor în Microsoft Word
Pentru a pregăti cuprinsul caietului, revenim pe pagina a treia, și alegem opțiunea Table of Content din
panglica Layout. Deoarece avem stiluri proprii, selectăm opțiunea Custom Table of Contents și butonul Options, pentru a modifica stilurile care vor sta la baza cuprinsului.

Figura 384 – Generarea cuprinsului în Microsoft Word
După cum putem observa, Titlu va fi pe primul nivel, iar Titlu2, pe nivelul doi. Celelalte numere se
șterg de la Heading-uri care apar automat. Rezultatul va fi cel vizibil din figura de mai jos.

Figura 385 – Macheta cuprinsului în Microsoft Word
Utilizând șablonul de față, după ce documentul creat pe baza lui este complet, adică conține toate informațiile dorite, cuprinsul poate fi actualizat din meniul contextual, cu opțiunea Update Field. Apare următoare
căsuță de dialog, unde selectăm a doua opțiune.

Figura 386 – Actualizare cuprins
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În unele situații, cuprinsul unui document poate fi plasat și la sfârșitul documentului respectiv.
Dat fiind faptul că în cazul de față realizăm un șablon pentru un caiet de lucru, la sfârșitul acestuia o să
plasăm sursele bibliografice care au fost utilizate de către autori la realizarea caietului de lucru.
În continuare, pentru a prezenta modul de realizare a bibliografiei, să considerăm următoarele două cărți:
• Părinții și educarea copiilor – de Sfântul Ioan Gură de Aur
• Mântuirea în viața de familie – de Sfântul Teofan Zavoratul
Primul pas în realizarea bibliografie, constă în introducerea celor două cărți precizate, prin apăsarea
butonului Manage Souces, situat în grupul Citation&Bibliography, din panglica References.

Figura 387 - Gestionarea surselor bibliografice în Microsoft Word
În fereastra Source Manager, apar două liste, importante pentru noi:
• Master List – reprezintă lista surselor care pot ﬁ utilizate în orice document creat pe baza șablonului;
• Current List – reprezintă acea listă de sursă bibliograﬁcă, care este utilizată în documentul curent;

Figura 388 – Gestionarea surselor bibliografice în Microsoft Word
Pentru a adăuga o nouă sursă bibliografică (carte, articol, etc.), executăm clic pe butonul New... Apare
o fereastră, unde completăm câmpurile corespunzătoare. Semnificația câmpurilor este următoarea:
• Type of Source – tipul sursei bibliografice;
• Book Author – autorul cărții;
• Book Title – titlul cărții;
• Year – anul publicației;
• Publisher – numele editurii.
Este important să introducem la fiecare câmp informația cerută. Informațiile despre o sursă bibliografică pot fi detaliate dacă se bifează opțiunea Show All Bibliography Fields.

Figura 389 – Introducerea surselor bibliografice în Microsoft Word
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După completarea datelor despre carte apăsăm butonul OK și procedăm similar și cu cealaltă carte. În
final obținem o listă master cu două titluri pe care le copiem cu butonul Copy în lista curentă. Rezultatul va fi
cel din figura de mai jos.

Figura 390 – Lista surselor bibliografice în Microsoft Word
Putem observa în partea Preview, modul în care vor fi inserate citările în text, respectiv felul în care va
fi inserat cartea în bibliografie. Felul citării poate fi schimbată cu
, de pe panglica References.
În continuare, se inserează citatul corespunzător în textul caietului de lucru. Pentru acesta se va selecta Insert
Citation, din grupul Citation&Bibliography, din panglica References. Astfel unde este poziționat cursorul, va
fi inserat o referință la sursa bibliografică specificată.

Figura 391 – Inserarea unei referințe bibliografice în Microsoft Word
După ce au fost inserate referințele bibliografice, ne poziționăm pe ultima pagină din documentul șablon și generăm bibliografia, selectând opțiunea Bibliography, din grupul Citation&Bibliography, din panglica References. Alegem modelul dorit. Textul generat în limba engleză se transcrie manual în limba română.

Figura 392 – Generarea bibliografiei în Microsoft Word
La final, documentul se salvează din nou, și îl copiem în directorul Template, unde sunt și celelalte șabloane pentru Microsoft Word.
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6.2. Utilizarea în procesul didactic a unei prezentări care conţine
un loc de pelerinaj realizat cu ajutorul unor prezentări multimedia
În cadrul acestui exercițiu, se prezintă principiile care stau la baza unei prezentări multimedia. Se va
crea o prezentare multimedia structurată în opt slide-uri. Se vor utiliza imagini, filmulețe și hărți, care vor fi
inserate corespunzător în prezentare. Se aleg diferite tipuri de slide-uri. Pentru realizarea exercițiului se va
utiliza programul Microsoft PowerPoint.
6.2.1. Noțiuni teoretice
Oricine a auzit, fără îndoială, de multimedia. Prezentările de la televiziune, siturile web, până și
mesajele primite pe telefonul mobil de ultimă generaţie, toate conțin informaţii diverse cum ar fi:
text, imagini, fișiere audio sau video. Caracterul multimedia al unei prezentări Microsoft PowerTeorie
Point constituie un factor major în succesul pe care aceasta îl are atât în viaţa de zi cu zi, cât și în
diferite situații când este folosită ca și suport în cadrul unor discursuri specifice.
Putem considera că societatea actuală este caracterizat de dinamicitate. Iar atunci când discutăm de
dinamism, de fapt avem în vedere timpul. O prezentare multimedia dinamică, oricare ar fi ea, recurge la mai
multe componente care pot fi stocate local sau distribuite, și care pot fi derulate secvenţial, paralel sau în mod
combinat. De multe ori, elementele unei astfel de prezentări trebuie sincronizate unu faţă de alta, pentru a oferi
un aspect dinamic, atrăgător, pentru public. Să ne gândim, de exemplu, la o lecţie referitoare la minunile lui
Iisus Hristos sau la o expunere comercială a unui magazin de obiecte religioase.
Pentru realizarea unor prezentări multimedia avem nevoie, alături de informaţiile propriu-zise (secvenţe audio, video, imagini, etc.), și de instrumente pe care să le integreze într-o formă coerentă și – mai mult decât
atât – să ne dea posibilitatea de a regiza scenariul de apariţie pe ecranul calculatorului sau pe perete/ecran de
proiecție.
Prezentarea multimedia reprezintă o formă modernă de prezentare a unui volum mai mare de informație, într-un mod elegant, interactiv și personalizat, utilizând elemente specifice.
O prezentare multimedia este complementară unui document static și, de obicei, este destinată utilizării
în cadrul diferitelor evenimente (conferințe, aniversări, etc.), având un impact superior pliantelor, broșurilor
sau chiar afișelor publicitare, atât prin forma grafică deosebită cât și prin afișarea interactivă, dar poate fi utilizată eficient și la activitățile didactice.
Prezentările multimedia pot fi publicate pe diferite suporturi (CD, DVD, business Card etc.), în funcție
de volumul de informație pe care îl conțin, dar și de destinația acestora.
Cele mai importante caracteristici ale unei prezentări multimedia, în acest context, sunt:
• prezentarea multimedia realizată pentru diferite teme la disciplina religie;
• modalitatea de afișare a unui volum însemnat de informații: modern, elegant și rapid;
• slide-uri personalizate (care vor urmări identitatea vizuală a temei);
• publicarea de informații variate (imagini, animații, filme etc.);
• personalizarea la nivelul materialului multimedia.
Pentru a avea succes cu o prezentare multimedia, trebuie să avem în vedere următoarele:

Figura 393 – Aspecte legate de o prezentare multimedia
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Din punct de vedere al conținutului, prezentarea trebuie să conțină informații importante și utile, pe
subiectul ales. Toate părțile componente ale prezentării trebuie să se lege de tema aleasă. Conținutul trebuie
organizat în jurul câtorva puncte clare, care să susțină tema și să sintetizeze atât cele mai importante informații
pe care le prezentăm, cât și concluziile pe care le-am tras.
Fiind vorba despre o prezentare multimedia, este necesar să utilizăm efectiv grafică, audio sau video,
pentru a comunica tema și pentru a crește interesul. Când folosim oportunitățile multimedia, trebuie să luăm
în considerare și drepturile de autor și să specificăm de unde au fost preluate imaginile, filmele etc., dacă este
cazul și dacă acestea nu au fost create de noi.
O prezentare multimedia se caracterizează prin trăsături unice, prin care se comunică aspecte și perspective relevante, într-o manieră neuzuală sau surprinzătoare.
Prezentarea multimedia este bine să înceapă cu un slide care stârnește interesul și curiozitatea în ceea ce privește
tema, iar organizarea informației să fie într-o ordine logică care să lase audiența cu o idee importantă despre temă.
Nu este de ajuns să avem o prezentare realizată profesional, este foarte important să o prezentăm tot
profesional. Este bine să repetăm de mai multe ori modul și timpul de prezentare. Trebuie să vorbim clar și
rar, într-o manieră angajantă. Trebuie să demonstrăm încredere în sine, stăpânirea temei și să interacționăm
corespunzător cu audiența.
6.2.2. Aplicație practică
În cadrul aplicației practice, o să realizăm o prezentare multimedia despre un loc de pelerinaj din
România, cu ajutorul programului Microsoft PowerPoint, folosind imagini, filme și hărți prelucrate
anterior. Tema pe baza căreia realizăm prezentarea multimedia este Mănăstirea Putna. Mănăstirea
Practică Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale și religioase
românești. A fost supranumit de Mihai Eminescu, ca fiind „Ierusalimul Neamului Românesc”. Mănăstirea a
fost un important centru cultural; aici s-au copiat manuscrise și au fost realizate miniaturi prețioase. Lăcașul
deține un bogat muzeu mănăstiresc, cu broderii, manuscrise, obiecte de cult, icoane etc.
După ce am ales tematica ne documentăm foarte bine și o să realizăm prezentarea cu multă conștiință.
Pentru a ne documenta foarte bine în temă aleasă, putem utiliza surse de pe Internet, surse din biblioteca personală etc.
În cazul nostru în prezentare o să utilizăm, pe lângă imagini, filmulețe și hărți prelucrate anterior,
pentru a capta mai mult atenția auditoriului. Acestea vor fi pregătite pe calculatorul personal.

Figura 394 – Alegerea șablonului pentru prezentare
Primul pas în realizarea prezentării pe tema pelerinajului, este alegere unui șablon sau temă care se
leagă de tematică. Pentru tema de față trebuie să avem în vedere faptul că prezentarea va fi proiectată cu videoproiectorul auditoriului, deci este indicat să folosim o temă de culoare potrivită.
După lansarea aplicației Microsoft PowerPoint, o să alegem o temă existentă. Tema aleasă este Dividend
în cazul de față (se poate alege orice altă temă). După alegerea temei, o să edităm prima pagină din prezentare,
care va conține titlul, autorul prezentării, respectiv o imagine despre mănăstire. Imaginea va fi copiată de pe
Internet.
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Figura 395 – Primul diapozitiv din prezentare
Următorul diapozitiv va conține pe scurt cuprinsul prezentării. Cu acest diapozitiv putem atrage atenția
publicului asupra conținutului care va urma în prezentare. Pentru a insera un nou diapozitiv în prezentarea
pe care o realizăm, alegem opțiunea New Slilde de pe panglica Home. Tipul de diapozitiv va fi cel de Title and
Content. Inserarea textului și a conținutului se realizează în mod obișnuit.

Figura 396 – Slide-ul care prezintă conținutul prezentării
Pentru a finaliza slide-ul curent, o să setăm efect de animație pentru ideile din pagina curentă. Selectăm toate ideile din slide, după care alegem panglica Animation, după care executăm
clic cu mouse-ul pe numele animației. Alegem animația.
O să inserăm următorul diapozitiv de tip Title only. Pe acest diapozitiv o să inserăm un filmuleț sugestiv
despre mănăstire. Filmulețul va fi preluat de pe Youtube. Adresa filmulețului este: http://www.youtube.com/
watch?v=yEKfiCr0iew. După ce inserăm pe slide adresa respectivă, o setăm, să fie link către pagina respectivă,
cu opțiunea Hyperlink de pe panglica Insert.

Figura 397 – Inserarea unui link în slide
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Slide-ul următor va fi de tip Two Content. Conținutul acestuia este cel din figura de mai jos. Pentru primul tabel setăm animația Fly In, iar pentru al doilea animația Shape.

Figura 398 – Conținutul următorului slide
Inserăm următorul slide, de tip Blank. Acesta fiind gol la început o să inserăm o căsuță de text, în care
o să introducem informațiile.

Figura 399 – Conținutul slide-ului următor
Pentru ideile prezentate pe slide setăm animația Zoom. În cadrul prezentării pot fi detaliate informațiile
referitoare la arhitectura mănăstirii.
Următorul slide este de tip Picture with Caption. Pozele inserate de acest slide sunt descărcate de pe
Internet și prelucrate în Microsoft Paint sau Word sau direct în Microsoft PowerPoint.

Figura 400 – Slide-ul care conține imagini
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Setăm o animație, pe rând, pentru fiecare imagine. Putem observa că la fiecare imagine apare câte un
număr, ceea ce semnifică faptul că animația setată va fi executat în ordinea stabilită.
Următorul slide va fi de tip Content with Caption și va conține o hartă preluată sub forma de imagine
de pe Google Maps. Imaginea va fi redimensionată la mărimea dorită.

Figura 401 – Harta de acces la mănăstire
Ultimul diapozitiv pe care îl introducem în prezentare va conține următorul text: „Vă mulțumim pentru atenție!” și va fi de tip Section Header. Pentru a efectua inserarea apelăm opțiunea New Slide din panglica
Home. După ce a fost selectat tipul de slide Section Header, o să completăm spațiul pus la dispoziție (căsuța de
text) cu textul menționat. Rezultatul va fi cel din figura următoare.

Figura 402 – Ultimul diapozitiv din prezentare
Este indicat să efectuăm câteva setări și pe diapozitivul master. Pentru a vizualiza diapozitivul master
alegem opțiunea Slide Master de pe panglica View. În acest exemplu, dorim să setăm efectul de tranziție pe
Push. Pentru a realiza această setare alegem panglica Transitions și executăm clic pe Push.
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Figura 403 – Setarea efectelor de tranziție pentru prezentare

După setare, alegem din Slide Master opțiunea
. Astfel, efectul de tranziție va fi aplicat pentru
fiecare diapozitiv (inclusiv pe slide-urile noi pe care le vom adăuga în cadrul prezentării – acest lucru se poate
face și la începutul realizării prezentării).
Înainte de a rula prezentarea în fața auditoriului, este bine să o vizualizăm, să putem verifica dacă tranzițiile și efectele de animație apar corespunzător. Pentru ca prezentarea în fața auditorului să aibă succesul dorit,
înainte de prezentarea finală este bine să repetăm de mai multe ori prezentarea.
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6.1. Utilizarea instrumentelor
foto-audio-video în procesul didactic
În cadrul acestui exercițiu, se vor exemplifica următoarele:
• realizarea unei capturi de ecran și utilizarea acesteia în cadrul documentelor Office cu mici
editări;
• realizarea unei înregistrări audio-video pentru exemplificarea unei anumite operații.
6.1.1. Noțiuni teoretice
De foarte multe ori, în redactarea materialelor didactice este necesară utilizarea de imagini și
chiar de secvențe audio-video. Se știe foarte bine că “o imagine face cât 1000 de cuvinte”, lucru
valabil și în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare.
Teorie
Scopul acestui exercițiu este de a prezenta instrumente software accesibile care pot realiza editări
rapide ale acestor tipuri de fișiere. Aceste editări se pot face utilizând aplicațiile instalate pe calculatorul personal sau utilizând aplicații on-line. De asemenea, de multe ori se dorește exemplificarea unor operații realizate pe
calculator sub formă de tutoriale și indicații pas cu pas, caz în care avem la dispoziție soluții TIC mai complexe.
Mici editări ale imaginilor se pot face utilizând aplicațiile Microsoft Paint sau Microsoft Word, precum
și editoare on-line cum ar fi Photovisi [21], exemplificat în acest exercițiu pentru realizarea colajelor (mai multe
imagini combinate). Pentru realizarea înregistrărilor de ecran sunt multiple programe iar pentru exemplificare
am ales aplicația BB Flash Back [34]. Un alt program care realizează acest lucru dar fișierele video rezultate sunt
încărcate direct pe Youtube, este Ezvid [32]. La rândul lor, aceste fișiere de tipul foto-audio-video pot fi utilizate
în cadrul altor documente, a prezentărilor PowerPoint sau în cadrul paginilor web.
Operațiile de editare foto din cadrul acestui exercițiu, exemplifică opțiunile de:
• Crop (Tăiere) – spre exemplu avem o imagine din care ne interesează doar o anumită porțiune pe care o decupăm;
• Resize (Redimensionare) – spre exemplu avem o imagine mare care dorim să o încadrăm
într-un anumit format, de o anumită dimensiune. În cazul în care avem o imagine mai
mare pe care dorim să o micșorăm, nu se va pierde din claritate dar în cazul în care avem
o imagine mică pe care o facem mai mare, se va pierde din claritate iar imaginea va deveni
“pixelată” (de cele mai multe ori, exceptând imagini vectoriale sau de înaltă rezoluție);
• Conversion (Convertire) – spre exemplu avem o imagine color pe care dorim să o facem
alb-negru sau dorim să modificăm luminozitatea sau culoarea imaginii.
Prin intermediul înregistrărilor de ecran putem realiza tutoriale, exemplificări video care combină mai
multe elemente grafice (imagini, fotografii, conținut video) cu sunete și alte obiecte (text, efecte etc.).
6.1.2. Aplicație practică
Se dorește realizarea unei prezentări PowerPoint complexe iar în interiorul acestei prezentări dorim să avem două imagini și un filmuleț video care să exemplifice cum se utilizează o aplicație web,
de exemplu căutarea de imagini de un anumit format.
Practică Pentru rezolvarea acestei cerințe vom realiza două capturi de ecran pe care le vom edita (una în
Paint și cealaltă în Word); apoi, vom realiza o înregistrare a ecranului pe care o vom exporta ca fișier video; cele
două capturi de ecran și înregistrarea, vor fi incluse în cadrul unei prezentări PowerPoint.
Prima captură de ecran va conține locația unde se vor salva documentele – pentru acest lucru se deschide Windows Explorer și ne poziționăm în cadrul unui director nou, se realizează o captură de ecran după care
imaginea se lipește în utilitarul Microsoft Paint; se decupează imaginea astfel încât să nu apară partea de jos a
imaginii cu bara Windows, iar la final și se salvează imaginea în format PNG.
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Figura 487 – Un director nou unde vor fi salvate fișierele
Pentru realizarea capturii de ecran se acționează Print Screen (Prnt Scrn) de pe tastatură iar pentru
lipirea capturii în Microsoft Paint, se deschide Microsoft Paint și se acționează combinația de taste Ctrl+V sau
se alege opțiunea Paste din meniul Edit.

Figura 488 – Captura de ecran lipită în Microsoft Paint
Pentru decuparea imaginii se vor utiliza punctele din partea de jos și din partea dreaptă a imaginii.
Imaginea decupată se va salva (opțiunea Save As din meniul File) în directorul nostru de lucru în format PNG.

Figura 489 – Imaginea decupată este salvată
Pentru cea de-a doua captură de ecran, se accesează motorul de căutare Google și se realizează o captură de ecran a secțiunii dedicate căutării de imagini. Captura de ecran este lipită de această dată în cadrul
unui nou document Word. Pentru realizarea capturii se folosește tot tasta Print Screen (Prnt Scrn) doar că de
această dată imaginea este lipită (Ctrl+V) în cadrul unui document Word. Pentru decuparea imaginii se va
folosi opțiunea Crop (selectarea imaginii duce la apariția meniului Picture Tools – Format, unde este opțiunea
respectivă).
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Figura 490 – Captură de ecran lipită în Word
Pentru decupare se vor utiliza marginile imaginii.

Figura 491 – Opțiunea de decupare activată
Chiar dacă am decupat imaginea, zonele care nu se mai afișează pot fi din nou vizibile iar dacă dorim să
salvăm imaginea, aceasta va include și zonele care nu se mai afișează în acest moment. Același lucru este valabil,
de exemplu, și în cazul în care decupăm o imagine într-un document Word pe care îl trimitem apoi altei persoane. Persoana respectiva va putea readuce imaginea la versiunea originală și va vizualiza inclusiv conținutul
decupat/ascuns. Pentru a împiedica acest lucru, după decupare se va acționa Compress Pictures din grupul
de butoane Adjust. Acest efect de compresie se poate aplica doar imaginii selectata sau tuturor imaginilor din
document, zonele decupate se șterg iar calitatea imaginii poate fi modificată. Se bifează opțiunile dorite și se
acționează OK. În acest caz, am dorit să aplicăm compresia doar imaginii selectate, zonele decupate să fie șterse
iar calitatea imaginii să fie excelentă.

Figura 492 – Opțiunea pentru comprimarea imaginii
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După aceste operații, imaginea se va salva în format PNG. Pentru acest lucru se dă clic dreapta pe imagine și se alege opțiunea Save as Picture. Imaginea va fi salvată în același director ca și imaginea precedentă.

Figura 493 – Opțiunea pentru salvarea imaginii
În continuare vom realiza înregistrarea care exemplifică operația de căutarea a unei imagini pe Internet.
Aplicația pentru realizarea capturilor de ecran, BB Flash Back, se descarcă de la adresa http://www.bbsoftware.
co.uk/BBFlashBack_FreePlayer.aspx după care se instalează.

Figura 494 – Pagina de descărcare a aplicației
La rularea aplicației apare meniul de mai jos care permite realizarea unei noi înregistrări sau deschiderea unei înregistrări anterioare. În acest caz dorim să realizăm o nouă înregistrare. Este posibil, ca la prima
rulare, să fie nevoie de o înregistrare pe baza adresei de e-mail în cadrul paginii producătorului.

Figura 495 – Meniul aplicației BB Flash Back Express
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Aplicația pune la dispoziție mai multe opțiuni pentru realizarea înregistrării. În primul rând, se permite
înregistrarea întregului ecran (Full screen), a unei regiuni definite din ecran (Region) sau doar a unei ferestre
deschise (Window). Apoi, bifăm dacă dorim sau nu să realizăm înregistrarea ecranului cu sunet și dacă să facă
și captură a dvs. utilizând camera web a calculatorului. În final, se bifează și opțiunea Minimize to tray while
recording pentru ca atunci când se face înregistrarea să se ascundă fereastra de înregistrare (fereastra care oferă
informații despre statusul înregistrării) după care se acționează butonul roșu pentru pornirea înregistrării.

Figura 496 – Opțiuni de înregistrare
La pornirea înregistrării se primește informația conform căreia înregistrarea se oprește acționând combinația de taste Shift+Ctrl+S.

Figura 497 – Pornirea procesului de înregistrare
Realizăm operația pe care dorim să o înregistrăm, în acest caz intrăm pe google.com, alegem Images
(Imagini) și căutăm anumite imagini, iar după finalizarea acestui proces oprim înregistrarea. După oprirea
înregistrării prin acționarea combinației de taste Shift+Ctrl+S, avem posibilitatea să salvăm sau nu ce am înregistrat (depinde dacă suntem mulțumiți cu ce am înregistrat sau dorim să reluăm procesul). Acționăm butonul
Save și salvăm înregistrarea în directorul nostru de lucru.

Figura 498 – Finalizarea înregistrării
Avem posibilitatea să deschidem înregistrarea pentru editare sau să exportăm înregistrarea făcută. Editarea nu este posibilă în cadrul tuturor versiunilor de BB Flash Back. Exportul este necesar deoarece în acest
moment, înregistrarea poate fi deschisă doar cu aplicația BB Flash Back iar dacă dorim să o avem în alt format
pentru utilizare, o vom exporta.
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Figura 499 – Opțiuni după realizarea înregistrării
În acest caz, alegem să exportăm înregistrarea în format avi.

Figura 500 – Opțiune pentru Export
Trebuie ales codecul și opțiunile de export. Atenție la compresie, o înregistrare de câteva secunde poate
ocupa spațiu de câteva sute de Mb.

Figura 501 – Opțiuni Export
În acest moment, în directorul nostru de lucru avem cele două imagini (capturile de ecran editate),
înregistrarea video realizată în format BB Flash Back (cu extensia .fbr) și înregistrarea video exportată ca
filmuleț video (format AVI).

Figura 502 – Directorul de lucru cu cele 4 fișiere
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Cele două imagini și filmulețul video trebuie utilizate în cadrul unei prezentări PowerPoint. Pentru
exemplificare, am realizat o prezentare cu 4 diapozitive:
• diapozitiv 1: tip titlu, conține textul „Tutorial” ca titlu și textul „Căutare imagini utilizând Google” ca
subtitlu;
• diapozitiv 2: tip titlu și conținut, conține textul „Toate imaginile vor fi salvate într-un nou director” și
imaginea 1 inserată;
• diapozitiv 3: tip titlu și conținut, conține textul „Se accesează Google Imagini” și imaginea 2 inserată;
• diapozitiv 4: tip titlu și conținut, conține textul „Exemplu” și fișierul video inserat.

Figura 503 – Prezentarea cu imaginile și înregistrarea
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