Curs:
Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

PORTOFOLIU
Formator: prof. Nicolicea Constantin

Cursant: prof. Drăghina Moise
Judetul Caraș-Severin - Seria 1, Grupa 1

septembrie – octombrie 2017

Drăghina Moise
Unitate școlară: Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu
Disciplina: Informatică și TIC
Profesor: Drăghina Moise

An școlar: 2017-2018
Număr de ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a

Proiectul unității de învățare
Semestrul I
Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul
Număr ore alocate: 8
Conținuturi
Competențe
specifice
Normele de securitate și protecție a muncii
1.1, 1.2
în laboratorul de informatică. Elemente de
ergonomie

Structura generală a unui sistem de calcul.
Istoric.
Hardware, software.
Placa bază, CPU, RAM, ROM.
Memorie externă: HDD, SSD, DVD, BR, stick,
capacitate, viteză
Dispozitive de intrare: exemple, rol, utilizare
Dispozitive de ieșire: exemple, rol, utilizare
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Activități

Resurse

Evaluare

exersarea utilizării corecte a unui calculator
sau a unor dispozitive mobile (tabletă,
telefon, consolă, laptop), cu evidențierea
efectelor asupra stării de sănătate și a
pericolelor ce pot apărea în cazul unei
utilizări incorecte, inclusiv identificarea
riscurilor asociate cu implicarea excesivă a
divertismentului digital sau utilizarea excesivă
a platformelor și resurselor de divertisment
digital
descrierea momentelor principale în evoluția
sistemelor de calcul și de comunicații (prin
imagini/desene/grafice/filme didactice etc.)
cu identificarea caracteristicilor dispozitivelor
actuale
Identificarea componentelor hardware, cu
evidențierea rolului componentelor hardware
și a interacțiunilor dintre acestea.

Manual, auxiliare,
filme didactice,
tutoriale

Aplicații practice
Observare sistematică
și notare

Manual, auxiliare,
filme didactice,
tutoriale

Manual, auxiliare,
filme didactice,
componente ale
unor calculatoare

Drăghina Moise
Conținuturi
Dispozitive de intrare-ieșire: exemple, rol,
utilizare
Software: aplicații de bază
Sistem de operare: rol, exemple
Elemente de interfață

Organizarea informației, noțiunea de folder,
fișier, operații cu fișiere și directoare
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Competențe
specifice

Activități

Exersarea utilizării elementelor de interfață,
într-o aplicație specifică sistemului de
operare folosit (de exemplu, un editor de
texte simplu sau un editor grafic), cu
evidențierea rolului unui sistem de operare.
Descrierea modului de organizare a
informațiilor pe suport extern și exersarea
modalităților de lucru cu fișiere și directoare.
Realizarea într-o aplicație specifică sistemului
de operare sau într-un utilitar specializat a
principalelor operații cu fișiere și directoare
(creare, ștergere, redenumire, copiere,
mutare, căutare) în vederea organizării
resurselor digitale personale.

Resurse
dezasamblate,
planșe etc.
Manual, auxiliare,
tutoriale, filme
didactice,
computer
Manual,
computer,
aplicații pentru
gestionarea
fișierelor

Evaluare
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Proiect de lecție

Disciplina de studiu : TIC
Clasa a V-a,
Tema: Sisteme de operare
Conţinuturi: Organizarea datelor
Profesor: Drăghina Moise
Competenţe transversale:
CT1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi.
CT7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
CT8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
Competenţe specifice la informatică:
CS1. Colectarea, păstrarea și prelucrarea informației cu ajutorul aplicațiilor software specializate.
CS2. Formarea unei viziuni științifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
CS3. Cunoașterea proceselor, principiilor și metodelor de codificare și decodificare a informației în scopul realizării comunicării interumane și uman –
sistem informatic.
CS7.Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcționare a sistemelor de transmitere, stocare și de prelucrare a informației.
Subcompetenţe :

 utilizarea funcţiilor şi a componentelor de bază ale sistemului de operare.
 efectuarea operaţiilor asupra ferestrelor din componenţa interfeţelor grafice.
 efectuarea operaţiilor asupra fişierelor şi directoarelor;
Obiective operaţionale
 să cunoască proprietăţile directoarelor şi fisierelor;
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 să efectueze operaţii cu directoare şi fisiere.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: problematizarea, interogare multiprocesuală, schiţare în caiete, miniprelegeri, scriere liberă (dirijată)

Mijloace de învăţămînt:
Calculatorul, prezentare Power Point, fișe de lucru.
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele activităţii

Momentul
organizatoric

Activitatea profesorului




Activitatea elevilor

- Salutul.
Prezența
Iau loc în băncile fără calculatoare,
Organizarea elevilor pentru o
formînd 4 grupe.
bună desfășurare a orei.

2 min.

Evocarea

Fiecare grup primeşte cîte o fişă cu
un șir de numere ce reprezintă
echivalentele zecimale ale
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Decodifică caracterele.

Strategii
didactice

Limitare
temporală
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caracterelor, și o fișă de
autoevaluare. (Anexa 1)

Cuvintele obţinute le notează pe foaie şi
le fixează pe tablă.

Anexa 1

Grupul 1.
5 3 9 14 6 13 12 3 1

Grupul 1.
Grupul 1
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Grupul 2.
2 1 14 3 7 8 11
Grupul 2
Grupul 3.

D

A

Joc didactic
T

E
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O

R

Grupul 2.

Anexa 1

2 8 9 1 11 3

2 1 14 3 7 8 11
Grupul 3

5 min

Grupul 4.

D

O

S

A

R

E

4 6 10 6 3 11 3

Grupul 3.
Grupul 4
F

Anunţarea
conţinuturilor
activităţii
1 min.

Elevii sunt rugaţi să citească
cuvintele obţinute şi să noteze în
caiete tema lecţiei.
Se anunţă obiectivele lecţiei.
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Citesc cuvintele obţinute. Notează în
caiete.

Determină obiectivele.

Presupunerea
prin termeni

Grupul 4.

4 6 10 6 3 11 3
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Se amintește noțiunea de fișier

1.Fişiere
Realizarea
obiectivelor
operaţionale

Un fişier este o colecţie de date de acelaşi
tip,aflată pe suport extern, identificată prin
nume şi extensie.
Numele fişierului :

Extensia indică tipul fişierului:

 Maxim 255 caractere

 Formată din trei litere

 Nu permite utilizarea
caracterelor / \ :?*<>| si a
caracterelor naţionale

 Separată de numele
fişierului prin caracterul .

Elevii răspund la întrebările profesorului.
Formulează noțiunea de fisier

EXEMPLE

10 min.

Dau exemple de fisiere
Tipuri de fișiere

Noțiunea de dosar

Exemple de fişiere
felicitare.bmp

Discuții dirijate

CODURI:
1-A
2-D
3-E
4-F
5-G
6-I
7-L
8-O
9-S
10-Ș
11-R
12-N
13-U
14-T

cerere.doc
MEDII.xls

2.Dosare

DIRECTIA 5-voi pluti.mp3

Un dosar este o colecție organiztă de obiecte care
are un nume.
Icon-ul său este un dosar galben:
Un dosar special se numeşte rădăcină (root) şi este
prezent pe orice suport. El are numele unităţii urmat
de caracterul backslash “\”

OBSERVAŢIE: Windows-ul afişează fişierele cu ajutorul unor
icon-uri specifice tipului de fişier.

Dispozitivele de stocare a informaţiei sunt reprezentate în
Vezi unităţile!
fereastra My Computer prin următoarele unităţi:

Formulează noțiunea de dosar
Fereastra de navigare

ANEXA 2
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Foldere rădăcină

Realizați corespondența între
termenii celor două coloane:
Tip fișier Extensii
Fișier ce conține imagine
. htm, .html
Document editabil
.doc, .docx, .odt, .rtf
Program executabil
.mp3, .wav, .ogg, .flac, .aac, .wma
Fișier sunet/muzică
.exe
Film
.avi, .mp4, .mkw, .wmv, .mov,
.mpg
Pagină web
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, .png

Unitatea CD
notate cu D,E sau
F
Au notat folderul
rădăcină cu
D:\, E:\ sau F:\

Unităţile floppy notate cu A sau B

Unităţile hard disc notate cu C, D, sau E

Au notat folderul rădăcină cu

Au notat folderul rădăcină cu

A:\ sau B:\

C:\ , D:\ sau E:\

Prin intermediul elevilor se
formulează proprietățile dosarelor
și a fișierelor
Proprietățile dosarelor și fișierelor:











Denumirea;
Tipul;
Amplasarea pe disc;
Dimensiunea;
Conținutul(numai pentru dosare);
Denumirea in sistemul de operare MS-DOS;
Data creării, modificării și data ultimei
actualizări;
Atributele “Numai pentru citire”, “Ascuns”,
“Arhivat” și “Sistem”.

Enumeră proprietățile dosarelor și a
fișierelor
Operațiile admise

Fac însemnări în caiete.
Discuții dirijate
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Operații ce pot fi efectuate asupra unui
fișier sau dosar:
 Crearea;
 Mutarea

și copierea;

 Ștergerea;
 Redenumirea;
 Modificarea

atributelor.

Aduc la cunoștință modurile de
efectuare a operațiilor
Moduri de efectuare a operațiilor:
Utilizînd tehnica trage-și-lasă;
Activînd comenzile respective di
meniurile derulante sau meniurile
contextuale;
 Apășînd butoanele de pe bara de
instrumente;
 Utilizînd tastatura.
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Enumeră operațiile
Notează în caiete

Anexa 2
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Expun modurile de efectuare a operațiilor
Noteză în caiete

Consolidarea
cunoştinţelor

Se propune elevilor să se așeze la
calculatoare pentru a îndeplini
însărcinările din fisă. Anexa 2.

Îndeplinesc sarcinile din Fişa de lucru. Îşi
expun părerile. Fac schimb de opinii

Exercițiu
Anexa 3

30 min.

Aprecieri/observ
ații

Organizarea de discuţii împreună
cu elevii
-

2 min.

-

despre ceea ce s-a
proiectat
cum au participat la
realizarea conţinuturilor
cum s-au simţit
ce ar schimba în viitor dacă
ar participa la aşa activităţi
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Analizează activitatea desfăşurată,
momentele proiectate, propun modalităţi
de îmbunătăţire la nivel de tehnici şi
realizare

Discuţii dirijate
Întrebări
reflexive
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ANEXA 3
Organizarea informațiilor în calculator: foldere și fișiere
Sarcini de lucru:
1. Realizați pe desktop următoarea structură de foldere și subfoldere:
Creați un folder cu numele și prenumele vostru. Creați în acest folder un alt folder cu numele Informatica.
2. Realizați un fișier Word cu numele Structura generală a unui calculator, în care
să introduceți următorul paragraf de text:
Structura generală a unui calculator
Un calculator este un ansamblu de parti componente, fiecare din ele contribuind la funcționarea
calculatorului.
Daca facem o diferență între componentele fizice și cele logice putem spune că un sistem de calcul este
alcatuit din doua componente:
1. Componenta Hardware care este un ansamblu de circuite electrice, electronice și părți
mecanice, adică partea vizibila a calculatorului.
2. Componenta Software care este alcătuită din programe, adica partea logică invizibilă a
calculatorului.
Salvați fișierul în folderul Informatică creat la punctul1.
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ANEXA 2
Realizați corespondența între termenii celor două coloane:
Tip fișier Extensii
Fișier ce conține imagine
. htm, .html
Document editabil
.doc, .docx, .odt, .rtf
Program executabil
.mp3, .wav, .ogg, .flac, .aac, .wma
Fișier sunet/muzică
.exe
.avi, .mp4, .mkw, .wmv, .mov, .mpg
Pagină web
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, .png
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Proiect de lecție
Disciplina de studiu : TIC
Clasa a V-a,
Tema: Sisteme de operare
Conţinuturi: Organizarea datelor
Profesor: Drăghina Moise
Competenţe transversale:
CT1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi.
CT7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
CT8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
Competenţe specifice la informatică:
CS1. Colectarea, păstrarea și prelucrarea informației cu ajutorul aplicațiilor software specializate.
CS2. Formarea unei viziuni științifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
CS3. Cunoașterea proceselor, principiilor și metodelor de codificare și decodificare a informației în
scopul realizării comunicării interumane și uman – sistem informatic.
CS7.Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcționare a sistemelor
de transmitere, stocare și de prelucrare a informației.
Subcompetenţe :
 utilizarea funcţiilor şi a componentelor de bază ale sistemului de operare.
 efectuarea operaţiilor asupra ferestrelor din componenţa interfeţelor grafice.
 efectuarea operaţiilor asupra fişierelor şi directoarelor;
Obiective operaţionale
 să cunoască proprietăţile directoarelor şi fisierelor;
 să efectueze operaţii cu directoare şi fisiere.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: problematizarea, interogare multiprocesuală, schiţare în caiete, miniprelegeri, scriere
liberă (dirijată)
Mijloace de învăţămînt:
Calculatorul, prezentare Power Point, fișe de lucru.
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Etapele
activităţii
Momentul
organizatoric
2 min.

Evocarea

Activitatea profesorului




Strategii
didactice

Activitatea elevilor

- Salutul.
Iau loc în băncile fără calculatoare,
Prezența
Organizarea elevilor pentru o formînd 4 grupe.
bună desfășurare a orei.

Fiecare grup primeşte cîte o fişă
cu un șir de numere ce
reprezintă echivalentele
zecimale ale caracterelor, și o
fișă de autoevaluare. (Anexa 1)
Grupul 1.
5 3 9 14 6 13 12 3 1

Limitare
temporală

Decodifică caracterele.
Cuvintele obţinute le notează pe foaie
şi le fixează pe tablă.

Grupul 1
G E S

T

I

U N E

A

Grupul 2.
2 1 14 3 7 8 11

Grupul 2
D A T

E

L

O

Grupul 3.
2 8 9 1 11 3

Grupul 3
D O S

A

R

E

Grupul 4.
4 6 10 6 3 11 3

Grupul 4
F I
Ș

I

E

R

Elevii sunt rugaţi să citească
cuvintele obţinute şi să noteze în
caiete tema lecţiei.
Se anunţă obiectivele lecţiei.

Citesc cuvintele obţinute. Notează în
caiete.

R

Joc didactic
Anexa 1

5 min

Anunţarea
conţinuturilor
activităţii
1 min.

E
Presupunerea
prin termeni

Determină obiectivele.

Se amintește noțiunea de fișier
Realizarea
obiectivelor
operaţionale

10 min.

1.Fişiere
Un fişier este o colecţie de date de acelaşi
tip,aflată pe suport extern, identificată prin
nume şi extensie.
Numele fişierului :

Extensia indică tipul fişierului:

 Maxim 255 caractere

 Formată din trei litere

 Nu permite utilizarea
caracterelor / \ :?*<>| si a
caracterelor naţionale

 Separată de numele
fişierului prin caracterul .

Elevii răspund la întrebările
profesorului.
Formulează noțiunea de fisier
Dau exemple de fisiere

Discuții
dirijate

EXEMPLE

Tipuri de fișiere
Noțiunea de dosar

Caraș-Severin,Seria 1, Grupa 1

2

Drăghina Moise
2.Dosare

Exemple de fişiere

Un dosar este o colecție organiztă de obiecte care
are un nume.
Icon-ul său este un dosar galben:

felicitare.bmp
cerere.doc
MEDII.xls

DIRECTIA 5-voi pluti.mp3

Un dosar special se numeşte rădăcină (root) şi este
prezent pe orice suport. El are numele unităţii urmat
de caracterul backslash “\”
Dispozitivele de stocare a informaţiei sunt reprezentate în
Vezi unităţile!
fereastra My Computer prin următoarele unităţi:

OBSERVAŢIE: Windows-ul afişează fişierele cu ajutorul unor
icon-uri specifice tipului de fişier.

Fereastra de navigare
Formulează noțiunea de dosar

Foldere rădăcină
Unitatea CD
notate cu D,E sau
F
Au notat folderul
rădăcină cu
D:\, E:\ sau F:\

Unităţile floppy notate cu A sau B

Unităţile hard disc notate cu C, D, sau E

Au notat folderul rădăcină cu

Au notat folderul rădăcină cu

A:\ sau B:\

C:\ , D:\ sau E:\

Prin intermediul elevilor se
formulează proprietățile
dosarelor și a fișierelor

Discuții
dirijate

Proprietățile dosarelor și fișierelor:











Denumirea;
Tipul;
Amplasarea pe disc;
Dimensiunea;
Conținutul(numai pentru dosare);
Denumirea in sistemul de operare MS-DOS;
Data creării, modificării și data ultimei
actualizări;
Atributele “Numai pentru citire”, “Ascuns”,
“Arhivat” și “Sistem”.

Enumeră proprietățile dosarelor și a
fișierelor
Fac însemnări în caiete.

Operațiile admise
Operații ce pot fi efectuate asupra unui
fișier sau dosar:
 Crearea;

Anexa 2

 Mutarea

și copierea;
 Ștergerea;
 Redenumirea;
 Modificarea atributelor.

Aduc la cunoștință modurile de
efectuare a operațiilor
Moduri de efectuare a operațiilor:

Enumeră operațiile
Notează în caiete

Utilizînd tehnica trage-și-lasă;
Activînd comenzile respective di
meniurile derulante sau meniurile
contextuale;
 Apășînd butoanele de pe bara de
instrumente;
 Utilizînd tastatura.
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Expun modurile de efectuare a
operațiilor
Noteză în caiete

Consolidarea
cunoştinţelor
30 min.

Se propune elevilor să se așeze Îndeplinesc sarcinile din Fişa de lucru.
la calculatoare pentru a
Îşi expun părerile. Fac schimb de
îndeplini însărcinările din fisă. opinii
Anexa 2.

Organizarea de discuţii
împreună cu elevii
- despre ceea ce s-a
proiectat
Aprecieri/obser
- cum au participat la
vații
realizarea conţinuturilor
- cum s-au simţit
2 min.
- ce ar schimba în viitor
dacă ar participa la aşa
activităţi

Caraș-Severin,Seria 1, Grupa 1

Analizează activitatea desfăşurată,
momentele proiectate, propun
modalităţi de îmbunătăţire la nivel de
tehnici şi realizare

Exercițiu
Anexa 3

Discuţii
dirijate
Întrebări
reflexive
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Anexa 1
Grupul 1.
5 3 9 14 6 13 12 3 1

Grupul 2.
2 1 14 3 7 8 11

Grupul 3.
2 8 9 1 11 3

Grupul 4.
4 6 10 6 3 11 3

CODURI:
1-A
2-D
3-E
4-F
5-G
6-I
7-L
8-O
9-S
10-Ș
11-R
12-N
13-U
14-T
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ANEXA 2
Realizați corespondența între termenii celor două coloane:
Tip fișier Extensii
Fișier ce conține imagine
. htm, .html
Document editabil
.doc, .docx, .odt, .rtf
Program executabil
.mp3, .wav, .ogg, .flac, .aac, .wma
Fișier sunet/muzică
.exe
Film
.avi, .mp4, .mkw, .wmv, .mov, .mpg
Pagină web
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, .png
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ANEXA 3
Organizarea informațiilor în calculator: foldere și fișiere
Sarcini de lucru:
1. Realizați pe desktop următoarea structură de foldere și subfoldere:
Creați un folder cu numele și prenumele vostru. Creați în acest folder un alt folder cu numele Informatica.
2. Realizați un fișier Word cu numele Structura generală a unui calculator, în care
să introduceți următorul paragraf de text:
Structura generală a unui calculator
Un calculator este un ansamblu de parti componente, fiecare din ele contribuind la funcționarea
calculatorului.
Daca facem o diferență între componentele fizice și cele logice putem spune că un sistem de calcul este
alcatuit din doua componente:
1. Componenta Hardware care este un ansamblu de circuite electrice, electronice și părți
mecanice, adică partea vizibila a calculatorului.
2. Componenta Software care este alcătuită din programe, adica partea logică invizibilă a
calculatorului.
Salvați fișierul în folderul Informatică creat la punctul1.
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ANEXA 2
Realizați corespondența între termenii celor două coloane:
Tip fișier Extensii
Fișier ce conține imagine
. htm, .html
Document editabil
.doc, .docx, .odt, .rtf
Program executabil
.mp3, .wav, .ogg, .flac, .aac, .wma
Fișier sunet/muzică
.exe
Film
.avi, .mp4, .mkw, .wmv, .mov, .mpg
Pagină web
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, .png
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ANEXA 2
Realizați corespondența între termenii celor două coloane:
Tip fișier Extensii
Fișier ce conține imagine
. htm, .html
Document editabil
.doc, .docx, .odt, .rtf
Program executabil
.mp3, .wav, .ogg, .flac, .aac, .wma
Fișier sunet/muzică
.exe
Film
.avi, .mp4, .mkw, .wmv, .mov, .mpg
Pagină web
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .tiff, .png

Caraș-Severin,Seria 1, Grupa 1

