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PLAN  DE  LEC IE 
 

 Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 
 Unitatea de invatare: Aplicaţii software specializate pentru baze de date, Access 
 Titlul lec iei: Crearea unui raport 
Tipul lectiei:mixtă 
 Clasa:  a X-a   
 Profesor:  

 Sala:laborator informatica  
Data: mai 2018 

 

Scopul : Utilizarea strategiilor de predare care sa corespunda stilurilor individuale de nvăţare, in cadrul unor medii informatice de 

lucru 

 
COMPETEN A GENERAL  
 Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru 
 
COMPETEN E SPECIFICE 
2.2  Operarea cu baze de date 
2.4. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 
2.5. Crearea şi utilizarea rapoartelor 
 
Obiective opera ionale: 

 Să definească  conceptele de bază ale aplicaţiei Access; 
 Să aplice operaţiile elementare asupra bazei de date create n Microsoft Access 
 Să-si formeze şi consolideze deprinderile de lucru cu baze de date si obiectele acestora ; 
 Să utilizeze  informaţiile dintr-o bază de date ; 
 să creeze şi să utilizeze rapoarte; 
 să realizeze aplicaţii practice 
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Scopul 

predarii 

Strategia de predare Timp 

alocat 

Strategii de înv are Resurse 

Elevi cu 

dominanta 

vizuala 

 

Elevi cu 

dominanta 

Auditiva 

 

Elevi cu 

dominanta 

Practica 

 

Organizarea 
clasei 

-Salutul  
-Prezenta 
- anuntarea activitaţii care urmeaza sa 
se desfasoare 

2 min -raspund 
solicitarilor 
profesorului 

-raspund 
solicitarilor 
profesorului 

-raspund 
solicitarilor 
profesorului 

Conditiile materiale si 
ambientale din laborator 

Generarea 
interesului in 
privinta 
temei 

Vizionare FILM ROBO LILIAC 2015 2 min Vizualizează, 
asculta si 
identifica 

ideile 
principale 

Ascultă cu 
interes noile 
informatii 

Asculta si 
editeaza 

ideile 
principale 

Calculatorul, 
Videoproiectorul 
Anexa 1 - Imagini PrntScr 
din FILMUL ROBO 
LILIAC 2015 şi cerinţe de 
generare a interesului 
pentru studiul programului 
Microsoft Access 

Explorarea şi 
influenţarea 
opiniilor, 
emoţiilor, 
convingerilor 
şi 
atitudinilor 

Discutii şi pe baza unor intrebari 12 
min 

Vizualizează 
şi răspunde 
la ntrebări 

Ascultă şi 
răspunde la 

ntrebări 

Ascultă şi 
realizează 
aplicaţiile 

cerute 

Calculatorul, 
Videoproiector  
Anexa 2 – Tur de orizont 
al bazelor de date create n 
Microsoft Access 
Anexa 3 - Fişiere 

Oferirea de 
informaţie 
De la teorie 
la practică: 
Explicarea 
conceptelor 
teoretice  

Expunere orală 
Demonstraţie 

20 
min 

 

Vizualizează 
si identifica 

pasii de 
creare a unui 

raport 
Editează n 

caiet 

Asculta 
informatiile 
cu privire la 
etapele de 

creare a unui 
raport 

Editează n 

Realizează 
pasii de 

creare a unui 
raport n 

momentul n 
care 

profesorul 

Calculatorul, 
videoproiectorul, 
Caietul de notiţe 
Tabla 
Anexa 4 – planul tablei 
Anexa 5 – fisa de lucru 
INFO10 
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caiet demonstrează 
modul de 
creare a 

raportului 
Dobândirea 
de abilităţi 
practice 

formare Analizează şi 
realizează 

pasii pasii de 
creare a unui 

raport 

Explică şi 
realizează 
paşii de 

creare a unui 
raport 

Realizează 
rapid corelarea 

ntre  lecţia 
virtuală şi 
editarea n 

caiet 

Calculatorul, 
videoproiectorul 
Caietul de notite 
tabla 

Dobândirea 
de abilităţi 
de 
comunicare 
orală 
 

conversaţie Ascultă şi 
răspund la 

ntrebări 

Ascultă şi 
răspund la 

ntrebări 

Ascultă şi 
răspund la 

ntrebări 

Calculatorul, 
videoproiectorul 
Caietul de notite 
 

Dezvoltarea 
activitatii 
individuale 

Generare de idei  Vizualizează 
cu interes 

fiecare 
cerinţă din 

fişa de lucru 
şi realizează 

aplicaţia  

Unii elevi 
pun ntrebari 
iar alti elevi 

explică 
etapele de 
realizare a 
aplicaţiei şi 
realizează 
aplicaţia 

Realizează 
aplicaţia 
conform 

cerintelor din 
fişa de lucru 

Calculatorul 
Baza de date Pegasus din 
folderul personal al 
elevilor- Tabela TRENURI 
Sarcina de lucru pag. 150 

manual Tehnologia 

informaţiei şi a 
comunicaţiilor, mioare 
Gheorghe, 

Bucuresti,Corint, 2005 

Consolidarea 
informatiei 

Evaluare   
Centralizare rezultate – Fişier Google 
Docs 

12 
min 

Elevii 
vizualizează 
şi realizează  
REBUSUL 

Completează 
n 

centralizator 
procentajul 

Elevii pun 
intrebări şi 
realizează 

REBUSUL 
Completează 

n 
centralizator 
procentajul 

Elevii 
realizează  

REBUSUL 
Completează 

n 
centralizator 
procentajul 

obţinut 

Calculatorul 
Reţeaua Internet 
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obţinut obţinut  
 

Incheierea 
activitatii 

Aprecieri  asupra modului de insusire a 
noilor cunostinte 
-notarea elevilor 
explicaţii pentru continuarea invăţării 
acasă 

2 min Elevii 
vizualizează 
fisierul cu 
rezultatele 
rebusului şi 

ascultă 
aprecierile pe 
care le face 
profesorul 

Elevii 
ascultă 

aprecierile 
pe care le 

face 
profesorul 

şi pun 
intrebări 

Elevii ascultă 
aprecierile pe 
care le face 
profesorul şi 

apoi 
realizează 
aranjarea 

laboratorului 

 

 

 

Evaluarea lectiei: 

Ce a decurs bine?   

Ce trebuie modificat in viitor?   
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STRUCTURA LEC IEI 
 

Nr. 

Crt

. 

ETAPELE 

LECTIEI 

ACTIVIT I  DE INV ARE FORME DE 

ORGANIZARE 

A  

INV RII 

T
IM

P
 RESURSE EVALUARE 

ACTIVIT I 

DESFASURATE 

DE PROFESOR 

ACTIVIT I 

DESFASURATE 

DE ELEVI 

METODE MIJLOACE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Organizarea 
clasei 

-Salutul  
-Prezenta 
- anuntarea activitaţii 
care urmeaza sa se 
desfasoare 

-raspund 
solicitarilor 
profesorului 

Activitate 
frontală 

2m
in

 

conversatie Conditiile 
materiale si 
ambientale 

din laborator 

Observatia 
curenta 

sistematica 

2. Generarea 
interesului in 
privinta temei 

Prezentare FILM 
ROBO LILIAC 2015 
-pune întrebări 

Vizionare FILM 
ROBO 
LILIAC2015 

Activitate 
frontală 

2m
in

 conversatie Calculatorul, 
videoproiect
orul 

Anexa 1 

Probe orale 
 

3. Verificarea şi 
aprecierea 
cunoştinţelorR
eactualizarea 
cunostinţelor 

 -pune întrebări 
referitoare la 
~Microsoft 
Access~conform 
Anexei 2 

-raspund la 
întrebări 

Activitate 
frontală 

Activitate 
individuala 12

 m
in

 

Conversatie 
Problematizare 

Observatie 
Exerciţiu 

 

Calculatorul, 
videoproiect
orul 

Anexa 2 
Anexa 3 

Probe orale 
Probe 

practice 
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4 Achiziţionarea 
cunoştinţelor 
noi 
 
 

Comunicarea titlului 
lecţiei şi a obiectivelor 
operaţionale –  
conform Anexei 4 
Titlului lecţiei: 
Rapoartele din bazele 
de date Microsoft 
ACCESS 
Obiective 

operationale: 

 să definească 
rapoartele care se 
creează n Microsoft 
Access; 
 să creeze rapoarte 
cu ajutorul unei 
procedure de asistenta; 
 să realizeze 
modificări n cadrul 
rapoartelor; 
 să salveze şi să 
listeze rapoarte  creeate 
n Microsoft Access; 

Dirijarea nvăţării şi 
obţinerea performanţei 

– - prezinta etapele lectiei 
-verifica modul in care 
isi iau elevii notite in 
caiete 

– -demonstrează modul 
de realizare a 
rapoartelor in 
Microsoft Access 
 

-asculta 
explicatiile date de 
profesor 
 
 
-asculta 
explicatiile date de 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- scriu in caiete 
 
 
- realizează 
etapele pe care le 
demonstrează 
profesorul 

Activitate 
frontală 

Activitate 
individuala 

20
m

in
ut

e 

Conversatie 
Observatie 

dirijata 
explicatie 
Exercitiu 

Problematizare 
şi descoperire 

Aplicatie 
Analiza 

 

Calculatorul  
Caiet de 

notite 
 
 

Anexa 4 
Anexa 5 

Probe orale 



Unitatea de invatamant.... 

7 
 

5. Fixarea si 
sitematizarea 
continuturilor 
predate  

-pune intrebari in 
legatura cu notiunile 
insusite 
- dă explicaţii despre 
modul de realizare a 
sarcinii de lucru de la 
pagina 150 manual 

Tehnologia 

informaţiei şi a 
comunicaţiilor, 
mioare Gheorghe, 

Bucuresti,Corint, 

2005– Raport Trenuri 
- explică modul de 
rezolvare a 
REBUSULUI de la 
adresa:  se indica 
adresa 
-monitorizează modul 
de rezolvare a 
REBUSULUI 
-explica elevilor 
modul de completare 
rapida a fisierului din 
Google Drive cu 
rezultatele 
REBUSULUI 
-anunta rezultatele 
testului  

-raspund la 
intrebari 
 
 
-realizează şi 
salvează Raportul 
Trenuri    
 

 

 

 

 

 

-ascultă 
explicaţiile şi 
lansează rebusul 
de la adresa:  se 
indica adresa 
 
-rezolvă rebusul 
 
 
-completează 
fiţierul primit prin 
e-mail 

Activitate 
frontală 

Activitate 
individuala 

12
 m

in
ut

e 

Problematizare 
şi descoperire 

Aplicatie 
Analiza 

 

Calculatorul 
 

Proba 
practica 
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5 Incheierea 
activitatii 

Aprecieri asupra 
modului de insusire a 
noilor cunostinte 
-notarea elevilor 
explicaţii pentru 
continuarea invăţării 
acasă 
 

Sunt atenti la 
Aprecieri asupra 
modului de 
insusire a noilor 
cunostinte 
-notarea elevilor 
explicaţii pentru 
continuarea 
invăţării acasă 
aprecierile 
profesorului si isi 
manifesta deschis 
si liber opiniile 

Activitate 
frontală 

 

2m
in

 

Conversatie 
explicatie 

catalog Observatie 
curenta 

sistematica 

 

Bibliografie: 

 

1. Mioara Gheorghe, Monica Tătărâm, manuela Florea  - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor + manual pentru clasa a X-a, 
Bucureşti: Corint, 2005 

2.  Nicolae Morariu -Baze de date; Îndrumar de laborator/. –Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2005 
             Bibliogr.ISBN 973-666-159-8 

    3.  S.Johnson-traducere M.Mănăstireanu-Microsoft Office Access2007, Bucureşti:Nicolescu, 2007 
    4.  Teodora Chicioreanu - Categoriile domeniului cognitiv (B. Bloom) şi exemple de verbe pentru formularea obiectivelor operaţionale:   

http://www.dppd.ro/pedagogie/205obinstruirii_Bloom_fisa1_verbele.pdf 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.dppd.ro/pedagogie/205obinstruirii_Bloom_fisa1_verbele.pdf
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Anexa1 

 

IMAGINI DIN FILMUL ROBO LILIAC 2015 

1.Salutul de pe Lună 

 
2. Este nevoie de roboţi pe Lună 
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3.R spunsul ini iatorilor 
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4. Punctul de plecare 

 
 

 

5. Echipa BRAINSTORMS şi pune in aplicare ideile 
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6. Robotul n ac iune 
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7. Robotul a participat la concurs 

 
 

 

 

Cerin e: 
1. Care au fost etapele pe care le-au parcurs initiatorii acestui proiect? 

2. Ce operaţii au realizat pentru a gestiona materialele necesare realizării robotului? 

3. R spunsuri: 

1. Etapele pe care le-au parcurs initiatorii acestui proiect sunt: 
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 docmentarea 

 proiectarea, 

 construirea,  

 incercari de functionare in diverse conditii ,  

 validarea functionarii, 

 participarea la concurs 

2. Pentru a gestiona materialele necesare realizării robotului au realizat operaţiile: 

1. Proiectarea unei baze de date 

2. Construirea unei baze de date 

3. Administrarea unei baze de date 

4. Interogarea bazei de date 

5. Actualizarea bazei de date 
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Anexa 2 

TUR DE  ORIZONT 

AL BAZELOR DE DATE CREATE IN MICROSOFT ACCESS 

 

Cerin e 

 
Elevi cu dominanta 

AUDITIV  
 

Elevi cu dominanta 

VIZUAL  

 

Elevi cu dominanta 

PRACTIC  

 
Definiţi : 
Baza de date 
Proiectarea unei baze de date 
Construirea unei baze de date 
Administrarea unei baze de 
date 
Interogarea bazei de date 
Actualizarea bazei de date 
SGBD 

Vizualizaţi şi explicaţi cum 
recunoaşteţi in documentul 
“Fişiere” fişierul creat in 
Microsoft Access 

Creaţi o bază de date cu 
numele “INFO10” şi o salvaţi 
in folderul personal 

Care sunt obiectele bazei de 
date  care se creează n 
Microsoft Access? 

Unde vizualizăm aceste 
obiecte? 

Deschideţi  o bază de date 
creată n Microsoft Access şi 
menţionaţi obiectele create 

Enumeraţi etapele de creare a 
unei tabele 

Menţionaţi secţiunile din 
modul de vizualizare Design 

View 

Afişaţi modul de vizualizare 
Design View 

 

Care sunt modurile de 
vizualizare ale unei interogări? 

Observaţi şi specificaţi n ce 
mod de vizualizare este  
interogarea din bază de date 
“Pegasus”? 

In cadrul unei interogări 
creeaţi un filtru 
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Există relaţii intre tabelele unei 
baze de date? 

Deschideţi un formular şi 
specificaţi cum se realizează 
parcurgerea nregistrărilor 

Realizati modificarea 
aspectului unui formular 

 

R spunsuri 
 

 
Elevi cu dominanta 

AUDITIV  
 

Elevi cu dominanta 

VIZUAL  

 

Elevi cu dominanta 

PRACTIC  

 
Baza de date = un set de date 
corelate şi organizate n scopul 
prelucrării lor rapide şi 
concomitente de către mai 
multe persoane 
Proiectarea unei baze de date 
constă în: 
stabilirea structurii bazei de 
date, adică a elementelor 
componente, a caracteristicilor 
acestora, a restricţiilor pr care 
trebuie să le respecte, a 
relaţiilor dintre ele. 
Construirea unei baze de date 

Memorarea datelor în baya de 
date 
Administrarea unei baze de 

date = efectuarea unor operaţii 
asupra bazei de date 

Interogarea bazei de date = 
extragerea şi vizualiyarea 

Un fişier creat n Microsoft 
Access se recunoaşte după 
extensie 
Extensia fişierului creat n 
Microsoft Access 2013 este 
.accdb 

Creaţi o bază de date cu 
numele “INFO10” şi o salvaţi 
in folderul personal 
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datelor care indeplinesc 
anumite criterii şi condiţii. 
Actualizarea bazei de date = 

Modificarea structurii sau a 
informaţiilor stocate în baya de 
date 
Siste de gestiune a bazelor de 

date SGBD = un ansamblu de 
programe care permit crearea şi 
administrarea unei baze de 
date. 
 
Obiectele care se creează n 
Microsoft Access sunt: 

o Tabela 
o Interogarea 
o Formularul 
o Rapoarte 
o Pagina Web pentru date 
o Macrocomanda 
o Modulul 

 

n Microsoft Access 
vizualizăm obiectele in 
partea stanga a zonei de lucru 

Elevii deschid  o bază de date 
creată n Microsoft Access şi 
menţionaţi numele acesteia şi 
obiectele  

Etapele de creare a unei tabele 
sunt: 

- Definirea structurii 
- Introducerea datelor 

Secţiunile din modul de 
vizualizare Design View 

sunt: 

- Secţiunea câmpurilor din 
tabelă 
- Secţiunea proprietăţilor 
câmpurilor 

BD-tabel-modul de vizualizare 
Design View 

 Modurile de vizualizare ale 
unei interogări sunt: 
-Design View 
-SQL View 
-Datasheet View 

Elevii observă şi specifică  
modul de vizualizare este  
interogarea din bază de date 
“Pegasus”? 

Selectare interodare 
Home-Filter-Ascending 
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Relaţiile intre tabelele unei 
baze de date sunt: 
1:1 
1:N 
N:M 

Parcurgerea nregistrărilor 
ntr-un formular se realizează 
cu ajutorul taburilor de 
parcurgere a setului de 
inregistrări 

Selectare formular 
a. Picture 
b. Back Color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 3 

FIŞIERE 
Un fișier este o colecție de orice natură ce cuprinde date, stocate de obicei pe un dispozitiv de stocare numit și „purtător de date”; un 

echipament modern este de exemplu discul dur. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
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Natura datelor dintr-un fișier poate fi foarte variată: text, tabele, desene, fotografii, partituri, animații, filme, liste, sunete, voce sau 
combinații dintre ele, dar mereu datele se reduc la reprezentarea lor codificată binar cu ajutorul cifrelor 0 și 1. Pentru a putea fi stocate 
digital (numeric) în fișiere, informațiile de intrare, ca de ex. imaginile și sunetele, trebuie întâi digitalizate (codificate). 

Fișierele mai pot conține și programe în formă de text sau codificate cu cifre, în sistemul binar. Pentru a fi executate programele 
trebuiesc întâi încărcate de pe dispozitivul de stocare în memoria de lucru a calculatorului respectiv și, la nevoie, transformate în cod 
executabil. 

În funcție de scopul și semnificația datelor unui fișier, dar și de organizarea lor internă, fișierele se creează într-unul dintre 
numeroasele formate predefinite. 

 
XEMPLE: 

 
 
Gradini.txt 

Viori.mp3 
            Cristalografie.jpf 

Tabele.accdb 
Adunarea.xlsx 
Minumi.docx 
Figuri.prn 
Animale.pptx 
Cometa.avi 
Viitorul.wav 
Case.bmp 
Fenomene.gif 
Vesti.tiff 
Scoala.html 
Masini.accdb 
Flori.mdb 
Astre.pdf 

Anexa 4 

 

 

RAPOARTELE DIN BAZELE DE DATE Microsoft ACCESS 
 

  E 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_binar
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Obiective operationale: 

 să definească rapoartele care se creează n Microsoft Access; 
 să creeze rapoarte cu ajutorul unei procedure de asistenta; 
 să realizeze modificări n cadrul rapoartelor; 
 să salveze şi să listeze rapoarte  creeate n Microsoft Access; 

 

A. Definitie   

Rapoarte = instrumente de prezentare a informatiei din baza de date prin tiparire la imprimanta . 
 Raportul ofera utilizatorului un control complet asupra dimensiunii si aspectului fiecarui element. 
Elementul de baza al rapoartelor , prin intermediul caruia se realizeaza legatura acestuia cu sursa de date, este controlul grafic . 
B. Crearea unui raport simplu 

Rapoartele pot fi create – asemenea tuturor obiectelor din baza de date Acces – cu ajutorul unei procedure de asistenta ( Report 

Wizard, AutoReport: Columner , Tabular, Chart Wizard, Label Wizard) sau direct in modul Design View. Indiferent de metoda de 
creare aleasa, se parcurg urmatorii pasi :  
Pas 1. Se indica sursele de date pe care se va baza raportul 
Pas 2. Se include in raport controalele grafice legate, nelegate ,calculate. 
Pas 3. Se vizualizeaza raportul si se salveaza. 
Rapoartele pot fi afisate in trei moduri de vizualizare: 
Design View: permite definirea si modificarea structurii raportului, introducerea si modificarea controalelor grafice  
Print Preview: permite afisarea pe display a informatiei din raport pagina cu pagina, in forma in care va aparea la imprimanta ; se pot 
alege diferite dimensiuni de afisare ( prin actionarea iconului Magnify de pe bara de butoane a ferestrei-dialog) 
Layout Preview: permite vizualizarea aspectului general al raportului ; in acest mod de vizualizare sunt afisate numai cateva dintre 
inregistrarile din sursa de date   

 
 
 
 
 
 

Anexa 5  

 

Fiş  de lucru 
1. Să se lanseze în execuţie programul de gestiune a bazelor de date.   
2. Să se creeze o bază de date nouă, sub numele INFO10.accdb  
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(salvaţi bazade date in folderul personal) 
3. Să se creeze un tabel care conţine următoarele 4 câmpuri: 

 

 
4. Să se salveze tabelul sub numele operatii 

      5.Să se introducă în tabel  6  înregistrări: 
6. Să se creeze raportul “ compt_t” pe baza tabelului “operatii” folosind o procedură de asistenţă 
7. Să se listeze raportul “ compt_t” 
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