
REGULAMENTUL LABORATORULUI DE INFORMATICĂ

1. Elevii nu intră în laborator decât înso i i de profesor. ț ț
2. În laborator, elevul ocupă un loc stabilit la prima oră din anul colar, pe bază de proces verbal iș ș  

nu are voie să se mute la alt calculator, în afara cazurilor în care profesorul stabile te altfel. ș
3. Este  recomandat,  din  cauza  frecven ei  de  utilizare  a  calculatoarelor  i  pentru  prevenireaț ș  

îmbolnăvirilor,  ca înainte  de începerea unei activită i,  elevul să dispună de erve ele  umedeț ș ț  
antibacteriene, pentru a dezinfecta mouse-ul, masa si tastatura. 

4. Este interzis accesul în laborator cu mâncare i băuturi. ș
5. Bagajele se depozitează în spa iile special prevăzute pentru acestea la mese. ț
6. Elevul  execută  doar  sarcinile  stabilite  de  către  profesor.  Utilizarea  calculatoarelor  în  scop 

recreativ se pedepse te cu notarea elevului ca absent la oră i mutarea acestuia la o masă liberăș ș  
din laborator, având de îndeplinit sarcini suplimentare, date de profesor. 

7. Elevul salvează tot ceea ce lucrează pe parti ia D. Tot ceea ce rămâne pe Desktop se va terge. ț ș
8. Accesul la Internet se va face numai cu acordul profesorului i dacă sarcina primită necesităș  

acest lucru. 

PORTOFOLIUL ELEVULUI

• Portofoliul  elevului  va  fi  format  din  toate  temele  de  laborator,  numerotate  cu 
temai_nume_fisier.extensie, unde i reprezintă numărul temei (în ordine, 1, 2, 3, ...) 

de ex: tema1_sisteme_de_operare.docx, tema2_desen.bmp, tema7_calcule_excel.xlsx, 
tema5_scrisoare.doc

• Fiecare temă de laborator, indiferent de stadiul finalizării ei, la sfar itul orei va fi trimisă peș  
adresa de email a profesorului (comunicată la începutul anului colar de către acesta) iar în CCș  
va fi trecută i adresa expeditorului/elevului astfel încât i profesorul dar i elevul vor avea într-ș ș ș
un dosar din Inbox toate temele=portofoliul electronic al elevului. 

• La evaluare, profesorul poate solicita elevului să prezinte portofoliul electronic, în func ie deț  
care va fi notat.

• La sfâr itul semestrului, ultima notă va fi la portofoliul elevului. Se urmare te:ș ș
- numărul de teme sa fie complet;
- temele (verificate prin sondaj sau în integralitate) să fie complete;
- temele să fie corect rezolvate;
- verificarea cuno tin elor care au stat la baza lucrării practice (nu se admit teme  copiateș ț  
/ transferate de la colegi)

• Dacă, de la o temă la alta, elevul nu reu e te să- i finalizeze tema în timpul alocat de profesor,ș ș ș  
la sfâr itul orei va trimite profesorului tema incompletă, urmând ca la laboratorul următor sauș  
acasă, dacă dotarea hardware i software îi permite, s-o finalizeze. Această temă va fi din nouș  
încărcată pe mail, în dosarul cu teme, fără a mai fi trimisă i la profesor. În acest fel, la sfăr itulș ș  
semestrului, fiecare elev ar trebui să aibă în portofoliul său numai teme complete.

• Profesorul poate solicita elevului care a trimis o tema neterminată, dupa 2-3 ore, să vadă în 
dosarul  lui  tema  finalizată  acasă  sau  la  coală  -  dacă  nu  a  efectuat  tema,  va  fi  notatș  
corespunzator.


