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1. Aşa am început... 

 

Scopul acestei lecţii a fost consolidarea cunoştinţelor de istorie locală utilizând  Microsoft Office 2007. 

Sarcina de lucru pe care au avut-o elevii a fost să creeze o fişă de lucru la disciplina Istorie, clasa a IV-a, 

pentru lecţia de recapitulare a unităţii de învăţare “Istoria locală”, utilizând Office 2007.  

Ei au lucrat în perechi. Fiecare pereche a creat o fişă diferită. La finalul lecţiei, prin tragere la sorţi, 

fiecare elev a primit ca temă rezolvarea unei fişe. 

2. Ce am lucrat... 

 

Pentru început, ne-am documentat asupra îmbunătăţirilor şi noutăţilor oferite de Office 2007, în special 

Word.  

În realizarea fişei, fiecare pereche a utilizat noutăţile din Microsoft Word 2007 şi îmbunătăţirile aduse de 

acesta. 

Fișa de lucru poate fi accesată aici. 

 

1. Coperta în  Word 

Fiecare set creat de elevi cuprinde coperta, un element nou adus în Word 2007.  

 



 

Coperta_fig. 1 

 

Elevii au fost nevoiţi să introducă datele şi anul în care au realizat lucrarea.  

 

 

Introducerea datelor pe copertă_fig. 2 



2. Numerotarea automată a exerciţiilor  

Întotdeauna, atunci când creăm o fişă de lucru, inclusiv noi dascălii, numerotăm exerciţiile. Word-ul ne 

oferă posibilitatea de a face acest lucru automat. 

 

Numerotare automată_fig. 3 

 

3. Coloane 

Pentru aranjarea cât mai elegantă a materialului în pagină, fiecare pereche a fost nevoită să utilizeze la 

un moment dat, în cadrul iniţializării paginii, coloanele. 

1. Click pe “Aspect pagină”; 

2. Au selectat opţiunea “Coloane”; 

3. Din fereastra deschisă au ales  “Mai multe coloane”; 

4. În acest moment li s-a deschis o fereastră în care au putut lucra la partajarea în coloane a 

paginii. Elevii au optat pentru “două coloane”, lăţimea a rămas aceeaşi, iar la “se aplică la” au 

ales “de la acest punct înainte”. Au făcut această alegere deoarece nu aveau nevoie ca tot 

documentul să fie împărţit pe două coloane. 

5. În momentul în care nu au mai dorit coloane, au urmat aceeaşi paşi, dar au ales “o singură 

coloană”, “de la acest punct înainte”. 



 

Coloane_fig. 4 

 

4. Inserarea miniaturilor  

Acest lucru se poate face în două moduri: 

 din „Organizarea miniaturilor media”; 

 din „Miniaturi în Office online”. 

Elevii au inserat miniaturi din Office online. 

   

Inserare miniaturi din Office online_fig 5   Inserare miniaturi din Office online_fig 6 

 



 

 

   

Inserare miniaturi din Office online_fig 7   Inserare miniaturi din Office online_fig 8 

 

5. Formatarea imaginii  

Word 2007 oferă posibilitatea de a formata o imagine într-un mod foarte elegant. 

1. Click dreapta pe imagine; 

2. Selectare „Formatare imagine”; 

3. S-a deschis o fereastră cu mai multe opţiuni de formatare a imaginii. 

 

Formatare imagine_fig. 9 



 

6. Inserare forme automate 

În realizarea exerciţiilor din fişă, elevii au utilizat şi această opţiune îmbunătăţită. Paşii urmaţi sunt 

următorii: 

1. Click pe „Inserare”; 

2. Au ales inserare „forme”; 

3. În acest moment s-a deschis o listă cu o multitudine de forme care pot fi inserate. 

 

Inserare forme automate_fig.  10 

După inserarea acestora, prin click dreapta pe formă se deschide o listă de opţiuni care pot fi folosite. 

Elevii au formatat forma automată inserată de ei, modificând dimensiunea acesteia. 

 

7. Inserare SmartArt  

SmartArt s-a dovedit a avea o mare utilitate, în funcţie de imaginaţia fiecăruia. Acestea au fost folosite 

de elevi în compunerea unui exerciţiu. Pentru a-l rezolva, elevul trebuie să formateze reprezentaţia 

grafică SmartArt. 



 

Inserare SmartArt_fig. 11 

După inserarea reprezentaţiei, completarea se face într-un mod profesional, uşurând foarte mult munca 

utilizatorului. 

 

Completarea reprezentaţiei SmartArt_fig. 12 

În momentul în care elevul va rezolva exerciţiul respectiv, răspunsul corect va fi dat prin formatare.  



1. Click dreapta pe chenarul care conţine răspunsul corect; 

2. Alegerea opţiunii „Formatare formă”; 

3. Modificarea culorii. 

 

8. Adăugarea controalelor de conţinut  

Această opţiune a Word-ului 2007 poate fi utilizată în cazul în care dorim completarea fişei (sau a 

testului, formularului).  

Noul Office oferă un mai mare profesionalism în inserarea şi utilizarea controalelor. 

 

Control de conţinut_fig. 13 

 

1. Elevii au făcut clic pe butonul Microsoft Office (stânga, sus), apoi pe „Opţiuni Word”; 

2. Au selectat „Populare” după care au bifat caseta de selectare „Afişare filă dezvoltator în 

Panglică”; 

3. În meniul „Dezvoltator”, la „Controale”, există mai multe opţiuni, printre care inserarea unui 

control de conţinut tip text simplu. 

În general, această facilitate este utilizată în cadrul unui formular, unde utilizatorul nu are posibilitatea 

de a-l modifica, ci doar de a completa spaţiile cerute,  documentul fiind parţial protejat.  

 

 



 

 

 

 

 

 


