DIaconu Florin

PORTOFOLIU EVALUARE
CURS
INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU –CL.V

DIACONU FLORIN

BACĂU – SERIA 1 GRUPA 2

DIaconu Florin

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Sisteme de calcul
Notă: filmele didactice, dezbaterile, jocurile didactice prezentate sunt doar modele orientative.
Conținuturi
Norme de ergonomie și de
siguranță.

Tipuri de sisteme de calcul
și de comunicații.
Elemente de arhitectură a
unui sistem de clacul.

Competențe
specifice
1.1

1.1

Activități de învățare

Resurse

 Test iniţial.
 Discutarea testului iniţial.
 Dezbatere: „De ce este important să
respectăm reguli?”.
 Prezentarea regulilor privind
normele de securitate și protecție a
muncii în laboratorul de informatică.
 Vizionarea filmului didactic referitor
la poziţia corectă a corpului la staţia
de lucru.
 Jocul didactic “Ce-ar fi dacă…?”.

Timp total alocat: 1 oră.
Test iniţial:15 minute.
Discutarea testului iniţial: 5 minute.
Dezbatere: 5 minute.
Prezentarea regulilor privind normele de
securitate și protecție a muncii în laboratorul de
informatică: 10 minute.
Vizionarea filmului didactic referitor la poziţia
corectă a corpului la staţia de lucru: 3 minute
Jocul didactic “Ce-ar fi dacă…?”: 12 minute.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Anexa 2. Fişa de protecţia muncii (la finalul orei
elevii vor semna fişa de protecţia muncii şi
repartizarea la posturile de lucru în laborator);
- Film didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA
Timp total alocat: 1 oră
Joc didactic „Călătorie în timp”: 5-6 minute.
Utilizarea filmului (fără sonor) ca suport vizual
pentru explicarea evoluţiei calculatoarelor: 7
minute.
Utilizarea schemei de structură generală a unui
sistem de calcul pentru descrierea rolului
componentelor hardware și a interacțiunilor dintre
acestea: 10 minute.
Identificarea componentelor hardware şi a relaţiilor
dintre acestea pe un calculator dezasamblat: 10
minute.
Reluarea jocului didactic „Călător în timp”: 5-6

 Joc didactic „Călătorie în timp –
imaginaţi-vă că sunteţi un copil din
anul... enumeraţi 3 lucruri pe care leaţi fi putut face cu un calculator în
anul respectiv?”.
 Vizionarea unui film didactic referitor
la generaţiile de calculatoare.
 Descrierea rolului componentelor
hardware și a interacțiunilor dintre
acestea utilizând o schemă de
structură generală a unui sistem de
calcul.
 Identificarea componentelor

Evaluare
Evaluare inițială: test inițial
(Anexa 1).
Evaluare curentă
formativă:
jocul didactic „Ce-ar fi
dacă...?”.

Evaluare curentă
formativă: jocul didactic
„Călător în timp”.
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hardware şi a relaţiilor dintre
acestea pe un calculator
dezasamblat.
 Reluarea jocului didactic „Călător în
timp”.

Tipuri de dispozitive: de
intrare, de ieșire, de
intrare-ieșire.

1.1

 Dezbatere pe tema categoriilor de
dispozitive, cu exemplificări pentru
fiecare categorie.
 Identificarea grupelor de taste de
pe tastatură și explicarea rolului
acestora.
 Exersarea poziției corecte a
mâinilor pe tastatură, utilizând un
joc didactic.
 Descoperirea operațiilor care se pot
executa cu un dispozitiv de tip
mouse și exersarea principalelor
operații (click, dublu-click,
drag&drop) utilizând un joc didactic.
 Vizualizarea modului de utilizare a
unui dispozitiv cu touch-screen şi
exersarea utilizării acestuia

minute.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: pe grupe şi frontală.
Material didactic:
- Filmul didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=sTc4kIVUnoA
sau:
https://www.youtube.com/watch?v=_isNQ9aKW3I
- Schema generală de structură a unui calculator;
- Simulator asamblare calculator:
http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblarecalculator
- Un calculator dezasamblat .
Timp total alocat: 1 oră
Dezbatere pe tema categoriilor de dispozitive, cu
exemplificări pentru fiecare categorie: 10 minute.
Identificarea grupelor de taste de pe tastatură și
explicarea rolului acestora: 5 minute.
Exersarea poziției corecte a mâinilor pe tastatură,
utilizând un joc didactic: 15 minute.
Utilizarea unui joc didactic pentru exersarea
principalelor operații (click, dublu-click,
drag&drop): 15 minute.
Vizualizarea modului de utilizare a unui dispozitiv
cu touch-screen şi exersarea utilizării acestuia: 5
minute,
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontală
Material didactic:
- Joc didactic pentru utilizarea tastaturii (de exemplu,
Keyboard ninja
https://www.typing.com/student/games/play/keyboardninja)
- Tutorial de tastare rapidă: online (de exemplu,
http://www.typingstudy.com/ro/) sau instalat pe
calculator (de exemplu, Rapid Typing);
- Jocuri didactice pentru exersarea operaţiilor cu
mouse-ul (de exemplu, pe site-ul

Evaluare curentă
formativă: aplicații practice:
 parcurgerea lecţiilor
de tastare rapidă;
 parcurgerea nivelurilor
unui joc de exersare a
operaţiilor cu mouseul.
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Tipuri de dispozitive: de
stocare a datelor.

1.1

 Vizualizarea modului de utilizare a
unui dispozitiv extern de stocare a
datelor.
 Ilustrarea grafică a unităţilor de
măsură pentru capacitatea de
stocare în ordine crescătoare.
 Ordonarea crescătoare a unor
dispozitive de stocare după
capacitatea de stocare.
 Evaluare: test scris.
 Discutarea soluţiilor la testul scris.
 Simularea
asamblării
unui
calculator.

http://minimouse.us/;
- Dispozitive de intrare, ieşire sau de intrare-ieşire
(instalate în laborator sau prezentate demonstrativ).
Timp total alocat: 1 oră
Vizualizarea modului de utilizare a unui dispozitiv
extern de stocare a datelor: 10 minute.
Ilustrarea grafică a unităţilor de măsură pentru
capacitatea de stocare în ordine crescătoare: 10
minute.
Ordonarea crescătoare a unor dispozitive de
stocare după capacitatea de stocare: 5 minute.
Evaluare:test scris: 10 minute.
Discutarea soluţiilor la testul scris: 5 minute.
Simularea asamblării unui calculator: 10 minute.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontală
Material didactic:
- Dispozitive externe de stocare (memory stick. cd,
dvd, etc.);
- Grafic cu unităţile de măsură a memoriei în ordine
crescătoare;
- Fişa de evaluare sumativă;
- Simulator asamblare calculator:
http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblarecalculator

Evaluarea sumativă:
 test scris (Anexa 3)
 test practic: simularea
asamblării unui
calculator.
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Dispozitive de intrare – ieșire – FIȘĂ DE LUCRU
Dispozitive de ieșire

Dispozitive de intrare

20 min

Dispozitive de intrare - ieșire

Tastatura

Monitor

Modem

Scaner

Imprimanta

Placa de rețea

Aparat foto/video digital

Boxe

Placa de sunet

Tableta grafica

Plotter

Ecranul tactil

Microfon

Difuzor

Gamepad

Mouse

Joystick

Trackball
Creion optic
GPS
Activități și aplicații (în clasă – accesând Internetul):
Analizând imaginea alăturată, constituiți grupe de lucru;
1. Descrieţi un dispozitiv de intrare.
2. Descrieţi un dispozitiv de ieșire.
3. Descrieţi un dispozitiv de intrare / ieșire.

15 min

Evaluare:
 Asociaţi prin săgeti dispozitivele din imagine cu cele din tabel.
 Monitorul este un dispozitiv de ………………………………….
10 min

 Identificaţi dispozitivele din imagini:

Activități și aplicații (pentru acasă):
1. Descoperiţi pe Internet informaţii detaliate despre imprimantele 3D (mod de funcţionare).
2. Vizionaţi filmul de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=FI_X_brp9Mo. Identificaţi cele 3 categorii de
taste.
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1.

Stabiliti prin sageti legatura dintre col A si col B
Col A
Col B
Monitor
redare sunet
Imprimanta
introducere comenzi
Microprocesor
rezolutie
Tastatura
tiparire documente
Placa sunet
viteza de lucru

Test final

2. Categoriile de microcalculatoarele sunt:
a. calculatoare portabile si calculatoare neportabile
b. calculatoare de birou si calculatoare pentru acasa
c. desktop, tower, notebook, palm PC si PDA
3. Unitatea centrala de prelucrare este alcatuita din:
a. Unitate aritmetico-logica si Unitatea de Comanda si Control
b. Unitatea de memorie si unitatea de calcul
c. Unitatea de comanda si unitatea de executie
4. In cadrul Tehnologiei informatiei, termenul de „virus” defineste:
a. O imagine luata prin microscop a unui virus real
b. Un anumit program creat de oameni cu scopuri distructive care se raspandeste in special prin intermediul Internet-ului.
c. Un mesaj care ne atentioneaza ca sistemul de operare al calculatorului este defect
5. Conceptul de dezinfectare inseamna:
a. Eliminarea virusilor cu ajutorul unui program antivirus
b. Eliminarea fisierelor infectate cu virusi
c. Curatirea sistemului de operare de virusi
6. Rezolvând cuvintele încrucişate de mai jos veţi obţine numele a două componente importante ale unui calculator:
A)

M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.

E

5.

Firmă renumită în fabricarea procesoarelor;
Dispositiv principal de ieşire la un calculator;
Şoricelul calculatorului ...
Dispozitiv de ieşire folosit pentru imprimarea
rezultatelor prelucrării datelor pe hârtie;
Folosită la transmiterea mişcărilor mouse-ului.

B)
Componentă a monitorului pe care se văd datele;
Dispozitiv de intrare – ieşire folosit pentru transmiterea
datelor între două calculatoare;
Dispozitiv de intrare cu ajutorul caruia se preia informaţia
sub formă de sub forma de imagini de pe hârtie;
Caracteristică comună pentru imprimantă şi monitor;
Dispozitivul principal de intrare la un calculator care pe
vremuri se numea consolă.
Ascultăm muzică în ele.

Barem: (1 punct se acordă din oficiu)
Subiect
1
2
3
4
5
Punctaj
1
1
1
1
1

6A
2

6B
2
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Rezolvare:
2.

2
c

Stabiliti prin sageti legatura dintre col A si col B
Col A
col B
Monitor
redare sunet
Imprimanta
introducere comenzi
Microprocesor
rezolutie
Tastatura
tiparire documente
Placa sunet
viteza de lucru
3
4
5
a
b
a
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6.
7.
8.
9.

Firmă renumită în fabricarea procesoarelor;
Dispositiv principal de ieşire la un calculator;
Şoricelul calculatorului ...
Dispozitiv de ieşire folosit pentru imprimarea
rezultatelor prelucrării datelor pe hârtie;
10. Folosită la transmiterea mişcărilor mouse-ului.

E

7.
8.

Componentă a monitorului pe care se văd datele;
Dispozitiv de intrare – ieşire folosit pentru transmiterea
datelor între două calculatoare;
9. Dispozitiv de intrare cu ajutorul caruia se preia informaţia
sub formă de sub forma de imagini de pe hârtie;
10. Caracteristică comună pentru imprimantă şi monitor;
11. Dispozitivul principal de intrare la un calculator care pe
vremuri se numea consolă.
12. Ascultăm muzică în ele.
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DATA: 14 octombrie 2006
ŞCOALA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA SEACĂ
CLASA:a IX-a D
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Rolul şi funcţiile sistemului de calcul
SUBIECTUL: Dispozitive de intrare - ieşire
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
PROPUNǍTOR: prof. DIACONU FLORIN
La finalul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1 – cunoască alcătuirea sistemului de intrare /ieşire (I/O);
O2 – descrie componentele sistemului de I / O;
O3 – cunoască dispozitivele de stocare;
O4 – descrie dispozitivele de stocare;
O5 –definească termenul de formatare.
STRATEGIA DIDACTICǍ:
• RESUR.SE PROCEDURALE:  metode şi procedee: conversaţia, explicaţia
 forme de organizare: frontal, individual
• RESURSE MATERIALE: manualul, calculatorul, culegeri, fişă de lucru
BIBLIOGRAFIE:
1. Sándor Kovács, Dorin Bocu – Manualul utilizatorului de PC pentru obţinerea Permisului European de Conducere a Computerului, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2004
2. Ana Dulu – Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei. ECDL modulul 1, Editura Andreco Educaţional, 2004
3. Cristina-Eugenia Dămăcuş, Daniela Oprescu – Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Manual pentru clasa a IX-a, Editura Niculescu, Bucureşti, 2006
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NR.
CRT.

1.
2.

3.

4.

ETAPELE
LECŢIEI
DOZARE
Moment
organizatoric
(1 rninut)
Reactualizarea
cunoştinţelor
(5 minute)
Anunţarea
subiectului şi
a unor
obiective
operaţional e
(2 minute)
Prezentarea
noului
conţinut
(30 minute)

OB.
OP.

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI
ACTIVITATEA PROPUNǍTOAREI

ACTIVITATEA
ELEVILOR
• Se consemnează absenţele.
• Se pregătesc pentru
• Verifică existenţa resurselor materiale.
lecţie.
• Răspund la întrebări.
• Solicită elevilor să enumere dispozitivele de intrare, • Răspund la întrebările
cele de ieşire si caracteristicile lor.
profesoarei.
• Anunţă titlul, obiectivele operaţionale şi modul de
desfăşurare al lecţiei

O1

O2

• Prezintă conţinutul informaţional al lecţiei.
Dispozitive de intrare – ieşire
1. Modem – dispozitiv care permite
calculatorului să transmită date prin liniile
telefonice. Rolul modemului, cum arată şi
numele (modulator - demodulator), este să
moduleze semnalul digital, transformându-l în
semnal analogic, respectiv să demoduleze
semnalul analogic sosit pe linia telefonică,
transformându-l în semnal digital utilizabil de
calculator.
De regulă pentru comunicare sunt folosite
dispozitive de fax-modem, care au rolul de fax
şi de modem în acelaşi timp.
Din punct de vedere constructiv poate fi
intern sau extern.
Un criteriu important la alegerea unui faxmodem este viteza de transmisie (de exemplu

STRATEGIA DIDACTICǍ
METODE ŞI
PROCEDEE

FORME DE
ORGANIZARE

conversaţia

frontal

conversaţia

frontal

conversaţia

frontal

RESURSE
MATERIALE

• Scriu pe caiete titlul
lecţiei

• Elevii notează pe
caiete conţinutul noii
lecţii
• Urmăresc explicaţiile
propunătoarei
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O1
O2

O1

O2

O3
O4

33,6 KB/s sau 56 KB/s).
2. Touch screen – este un tip de ecran de
afişare acoperit de o folie transparentă
sensibilă la atingere, iar selectarea elementelor
de pe ecran se face cu degetele. Acest aspect
poate fi un avantaj (interfaţă naturală pentru
aplicaţii medicale, finaciare, jocuri), dar are şi
dezavantaje, legate de acurateţe şi de poziţia
incomodă pe termen lung.
3. Multifuncţionale – care înglobează în
acelaşi echipament: imprimanta (cu jet de
cerneală sau laser), scannerul, copiatorul şi faxmodemul. Fiind un singur aparat, ocupă loc mai
puţin şi preţul este diminuat fată de costul
total al aparatelor. De obicei nu are
performanţele echipamentelor înglobate.
Dispozitive de stocare
1. Hard disk (disc fix) – disc magnetic pe care
se pot stoca date într-un calculator. Este
superior celorlalte suporturi de păstrare a
informaţiilor din punct de vedere al vitezei de
lucru şi a capacităţii (în general mai mult de 3
GB).
La nivel fizic sunt organizate ca zone circulare
concentrice numite piste, fiecare împărţite la
rândul lor în câte 12 arce numite sectoare.
Caracteristicile tehnice care ne interesează în
cazul unui hard disk sunt:
- capacitatea de stocare – este cantitatea
maximă de date, măsurată în GB, care pot fi
stocate pe hard disk. Capacităţile uzuale sunt
de minim 40 GB;
- timpul de acces la date – timpul necesar
capului de citire pentru a accesa un sector (9,6
sau 8,9 ms). Cu cât viteza de rotaţie este mai
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O3

O4

O3

O4

mare, cu atât accesarea datelor se face mai
rapid. Rotaţiile uzuale sunt de 5400 RPM şi de
7200 RPM. Există hard diskuri cu rotaţii de
10000 RPM, chiar de 15000 RPM, unde timpul
de acces a coborât la 5,2 ms, respectiv la 3,2
ms.
- viteza de transmisie a datelor – cantitatea de
informaţii citite într-o secundă. Valoarea
maximă se situează undeva la 55 MB/s.
Hard disk-ul extern – este un hard disk care
poate fi detaşat de la calculator fără a necesita
desfacerea acestuia, el fiind situat într-un
sertar al calculatorului care are conectori la
magistrala de date a calculatorului.
2. CD-ROM (Compact Disk Read Only
Memory) – tip de disc optic ce permite
stocarea unei mari cantităţi de date (peste 600
MB). Datele se inscripţionează cu un aparat
special (CD-Writer) şi nu mai pot fi şterse sau
modificate.
Din punctul de vedere al posibilităţii de
imprimare sunt două categorii:
3. CD-RW – este un dispozitiv optic de
stocare care poate fi rescris de mai multe ori.
Pe termen lung, acest tip de suport, va înlocui
CD-ROM-ul, diferenţele de preţ nefiind
semnificative.
4. Disc ZIP – dispozitiv cu o capacitate de
memorare de 100 – 300 MB.
5. Disc Jaz - dispozitiv cu o capacitate de
memorare de până la 2 GB.
6. Floppy disk (discheta) – disc magnetic
flexibil, portabil, cu timp de acces mare şi
capacitate mică, sensibil la condiţiile de
păstrare (uşor degradabil). Se folosesc tot mai
BACĂU , SERIA 1 GRUPA 2
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O3
O4

O3
O4

O5

O3
O4

puţin, iar datele nu se pot păstra timp
îndelungat în siguranţă. Poate memora în
general 1,44 MB de informaţii.
Pentru a putea lucra cu discheta aceasta va
trebui iniţial formatată. (De obicei, atunci când
cumpăraţi o dischetă, aceasta este formatată.)
Formatarea unei dischete este necesară
pentru ca discheta respectivă să fie compatibilă
cu sistemul de operare folosit. Prin formatare,
sistemul de operare şterge toate informaţiile
legate de gestiunea suportului, testează şi
eventual marchează zonele defecte.
Utilizarea unei dischete presupune:
a) avantaje
- toate calculatoarele au unitate de
dischetă astfel încât o dischetă se poate citi
oriunde;
- costul de achiziţie este foarte redus;
b) dezavantaje
- se defectează foarte uşor;
- au capacităţi de stocare redusă.
7. Data cartridge – sunt casete cu benzi
magnetice folosite aproape în exclusivitate
pentru salvarea informaţiilor de tip backup
(realizarea unor copii de rezervă). Aceste
casete poartă şi denumirea de benzi DDS
(Digital Data Storage). Capacitatea lor de
stocare este cuprinsă între 2 GB şi 36 GB, în
funcţie de lungimea benzii (90 m – 170 m).
Viteza de transfer este cuprinsă între 1 şi 4
MB/s. Este considerată o modalitate de stocare
profesională, costisitoare, folosită pentru
stocarea informatiei de pe server.
8. Memorii flash – sunt memorii speciale,
portabile, de capacitate cuprinsă între 32 MB şi
BACĂU , SERIA 1 GRUPA 2
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O3

O4
5.

6.

Fixarea
cunoştinţelor
(10 minute)
Încheierea
lecţiei
(2 minute)

O5

1 GB, folosite pentru stocarea datelor. Aceste
memorii sunt indispensabile pentru
memorarea şi transportul imaginilor în cazul
camerelor digitale. Au forme şi mărimi diferite
(Memory Stick, Compact Flash, Smart Media,
etc.) în funcţie de producătorul camerei
digitale.
Dispozitivul de stocare care poate fi conectat
la calculator prin interfaţa USB poartă
denumirea de Flash Pen Drive USB.
Dimensiunile reduse, viteza bună de transfer şi
protecţia datelor fac din această memorie o
alegere ideală acolo unde portabilitatea este o
alegere primordială.
• Propune spre rezolvare exerciţiile de pe fişa de
lucru
• Se fac aprecieri globale şi individuale cu privire la
participarea elevilor la lecţie.

• Răspund la
întrebări.
• Rezolvă exerciţiile de
pe fisă de lucru.
• Îşi notează tema pe
caiete.

frontal
conversaţia
individual
frontal
conversaţia
individual
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a) hard disk extern
b) dischetă
1. Care din următoarele afirmaţii reprezintă un avantaj al folosirii unei dischete?
c) DVD
a) are o capacitate de stocare redusă
d) CD-ROM
b) costul de achiziţie este ridicat
8. Care dintre următoarele dispozitive este un dispozitiv de intrare/ ieşire?
c) se poate citi oriunde
a) scanner
d) se defectează foarte uşor
b) imprimanta
2. Aveţi instalat un modem de 56 KB. Valoarea 56 KB se referă la:
c) touchscreen
a) costul modemului
d) mouse
b) mărimea modemului
9. Care dintre următoarele dispozitive este potrivit pentru a realiza un back-up?
c) capacitatea de stocare a computerului
a) scanner
d) limita de transfer a datelor modemului
b) imprimanta
3. Alegeţi din afirmaţiile de mai jos de ce se formatează o dischetă:
c) CD-ROM
a) pentru a asigura o protecţie asupra datelor conţinute pe dischetă
d) modem
b) pentru a proteja discheta împotriva pierderii
10. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă dispozitiv de intrare-ieşire?
c) pentru a găsi diferite informaţii pe dischetă
a) imprimanta
d) pentru pregătirea dischetei în vederea stocării datelor de pe ea
b) scanner
4. Care dintre următoarele dispozitive este dispozitiv de intrare/ ieşire?
c) touchscreen
a) imprimanta
d) tastatură
b) scanner
11.
Care
dintre aceste propoziţii despre formatarea unei dischete este
c) touchscreen
adevărată?
d) tastatura
a) formatarea este folosită pentru a face un back-up la date pe disc
5. Care din următoarele dispozitive le-aţi utiliza dumneavoastră pentru a stoca
b) formatarea este folosită pentru a debloca un disc
copii de siguranţă?
c) formatarea este folosită pentru a bloca accesul la fişiere
a) scanner
d) formatarea este folosită pentru a pregăti discheta în vederea stocării
b) CPU
datelor.
c) CD-ROM
12. Care dintre următoarele medii de stocare are cea mai mică capacitate?
d) modem
a) Disc Zip
6. De ce aveţi nevoie pentru a putea utiliza poşta electronică de acasă?
b) Hard Disk
a) un modem pentru poşta primită şi un modem pentru poşta trmisă
c) Floppy Disk
b) un modem şi o linie telefonică
d) CD-ROM
c) un modem şi o placă de reţea
d) un modem şi o placă de sunet
7. Care dintre următoarele dispozitive este cel mai bun pentru a realiza o copie
de siguranţă a unui fişier cu dimensiunea de 32 KB?
BACĂU , SERIA 1 GRUPA 2

FIŞĂ DE LUCRU

