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Sistemul de calcul reprezintă ansamblu
componentelor fizice (hardware), al componentelor
logice (software) şi al personalului care se ocupă cu
proiectarea, programarea, operarea şi întreţinerea
sistemului, acţionând în interdependenţă în scopul
prelucrării informaţiilor.

Sistemele de calcul, în forma generală
calculatoarele, se împart în trei categorii: calculatoare numerice; - calculatoare analogice; calculatoare hibride
























Informaţia este: o materia primă şi produsul finit al calculatorului; un
mesaj obiectiv care elimină nedeterminarea în legătură cu realizarea
unui anumit eveniment.
Informatica este un complex de discipline prin care se asigură
prelucrarea raţională a informaţiilor prin intermediul maşinilor
automate:

Informatica are mai multe subdomenii:
- arhitectura calculatoarelor;
- sisteme de operare;
- algoritmi şi structuri de date;
- limbaje de programare;
- ingineria programării;
- calcule numerice şi simbolice;
- sisteme de gestiune a bazelor de date;
- inteligenţă artificială;
- animaţie şi robotică

Calculatorul este un sistem complex format
 din dispozitive ce permit:

 -- o introducerea datelor;
 --o prelucrarea datelor sub pe baza
 unui program;

 -- o extragerea rezultatelor;
 -- o stocarea informaţiilor


 Calculatoarele pot fi împărţite

 - calculatoare mainframes;

 - minicalculatoare;

 - supercalculatoare;

 - microcalculatoare

în mai multe clase:

după: - tip - există calculatoare numerice sau
 analogice
 capacitate - se măsoară numărul de operatii care
 pot fi efectuate într-o unitate de timp
 destinatie - există calculatoare universale, care
rezolvă tipuri variate de probleme sau calculatoare
 specializate în rezolvarea unui anumit tip de problemă, 

 arhitectură(modul de structurare a componentelor)

 sistemele de calcul independente
 sistemele de calcul formate din mai multe
 calculatoare interconectate – retelele de calculatoar
 sisteme de calcul cuplate la procese tehnologice


Un sistem de calcul reuneşte două componente de bază, care se
găsesc într-o legătură de condiţionare reciprocă:
A. Componenta hardware reprezintă ansamblul elementelor
fizice, care compun calculatorul electronic: circuite electrice,
componente electronice, dispozitive mecanice şi alte elemente
materiale ce intră în structura fizică a calculatorului electronic.
B. Componenta software cuprinde totalitatea programelor
reprezentând “inteligenţa calculatorului”, prin care se asigură
funcţionarea şi exploatarea sistemului de calcul. Prin componenta
software, utilizatorul transmite calculatorului metodele de gestiune a
resurselor, logica prelucrării datelor precum şi modelele de
structurare şi redare sau stocare a acestora

In funcționarea unui sistem de calcul datele
folosite parcurg următorii pași:

 se introduc/citesc

 se stochează/memorează

 se prelucrează/procesează
 se scriu/afișeză.


:
1. Calculatorul propriu-zis, reprezentat prin placa de bază
(aflată în interiorul carcasei), pe care sunt dispuse componentele
utilizate în procesare: UCP-ul (Unitatea centrală de prelucrare),
memoria de lucru RAM, etc.
2. Dispozitivele periferice de intrare a datelor: tastatura,
mouse-ul, scanner,etc.
3. Dispozitivele periferice de ieşire a datelor: monitor,
imprimanta, plotter, etc.
4. Dispozitivele pentru stocarea permanenta a datelor: unitate
pentru discheta, unitate pentru hard-disc, unitate CD-ROM, unitate
DVD,etc.

Placa de bază mai este cunoscută şi
sub numele de motherboard sau mainboard,
şi ea este una dintre componentele vitale ale
computerului

Pe placa de bază se află memoria RAM,
memoria CACHE, microprocesorul şi plăcile
de extensie.

Unitatea Centrală, așa zisul “creier al
calculatorului” este implementat cu ajutorul
 unui microprocesor și este formată din:
 Unitatea Aritmetico-Logică (UAL) execută operaţiile elementare aritmetice şi
 logice;
 Unitatea de Comandă și Control (UCC) are rolul de a controla activitatea tuturor
dispozitivelor fizice ale calculatorului de a
decodifica şi de a executa instrucţiuni.







Memorie internă este compusă
din:
Memoria ROM (Read Only
Memory):
◦ este un chip conectat pe placa de
bază;

◦ permite acces numai la citire;
◦ este inscripţionat de către firma
producătoare;
◦ este nevolatilă (nu dispare la

închiderea calculatorului).




Memoria RAM (Random Acces
Memory):

◦ este constituită din mai multe circuite
integrate;

◦ permite acces la citire şi scriere;
◦ este volatilă (conținutul ei se șterge la

închiderea calculatorului).



Tastatura - are rolul de a permite
introducerea datelor în calculator.

*Mouse-ul este dispozitivul periferic de
intrare ce controlează mişcarea cursorului pe
ecranul monitorului şi permite selectarea sau
activarea unor obiecte de pe ecran prin
acţionarea butoanelor.



Monitorul acesta permite afişarea
rezultatelor obţinute în urma
prelucrării datelor.

Imprimanta este dispozitivul
periferic de ieșire ce permite
afişarea datelor pe hârtie.

Modemul permite comunicarea între
calculatoare aflate la distanţă. Asigură
modularea semnalului digital în semnal analogic
 şi demodularea semnalului analogic


în semnal digital.





Dispozitivele de memorie externă permit
stocarea pe termen lung a unei cantităţi
mari de informaţie.
Cel mai utilizat dispozitiv magnetic de
memorie externă este hard-discul
(HDD), caracterizat princapacitate mare

Dispozitivele optice de memorie externă
 sunt: CD, DVD. (vezi fișa de lucru)
 Dispozitivele de memorie externă
necesită unităţi speciale pentru scrierea şi
citirea lor. Unităţile de discuri sunt
 dispozitive periferice mixte.
 Alte dispozitive de memorie externă
sunt: stick USB, blu-ray disc, SSD.


Pe dispozitivele de memorie externă datele şi
 programele sunt organizate sub formă de fişiere.
 Fişierul este o colecţie organizată de date
identificate prin nume şi extensie, separate prin
 punct:nume.extensie.
 Extensia arată tipul fişierului şi “spune”
sistemului de operare cu ce aplicaţie a fost
 creat fişierul.
 Fişierele sunt grupate în foldere (directoare).
Un folder poate conţine mai multe fişiere şi alte
foldere (subfoldere).
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Componentele hardware ale
sistemului de calcul sunt în strânsă

legătură cu totalitatea programelor
şi aplicaţiilor, fără de care nu ar
exista SISTEMUL DE CALCUL.







Sistemul de operare este un set de
programe care:
•Asigura gestionarea resurselor unui sistem
de calcul
•Realizeaza o interfata intre utilizator si
sistemul de calcul extinzand si simplificand
setul de operatii posibile







Fizice :
Procesor, memoria principala, echipamente de
memorie externa, introducere/extragere
Logice :
Unitatile de lucru (joburi), sesiuni
interactive, procese (programe in executie),
fisierele (colectii de informatii pe suport

extern idenfiticare prin nume), proceduri ce
executa servicii




Interfata cu utilizatorul




Gestionarea fisierelor




Gestionarea perifericelor




Gestionarea memoriei




Gestionarea proceselor



Tratarea erorilor




Gestionarea sistemului






Definiţie: SO WIN este o interfaţă
grafică prietenoasă prin care
utilizatorul comunică cu
calculatorul.
SO WIN gestionează componentele
calculatorului, organizează
informaţiile din memoria
calculatorului şi foloseşte

simboluri grafice pentru a uşura
munca utilizatorului.




Sistemul de operare Windows 7




Cel mai utilizat sistem de operare la ora actuala




Locul II Windows XP





Locul III Windows Vista
Windows 7 si XP sunt cele mai utilizate
in procent de peste 80% la nivel mondial




La deschiderea calculatorului SO WIN
îşi prezintă interfaţa:

 


Desktop – cu o imagine pe fundal
Pictograme
 de foldere
de fişiere



scurtături

  Bara

de programe

  Butonul

START

 Indicatorul

mouse-ului - Cursor
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Internet Society (http://www.isoc.org) este
organizaţia internaţională, non-profit,
neguvernamentală formată din organizaţii şi
persoane fizice din diferite ţări din întreaga lume
care supervizează dezvoltarea reţelei Internet.



Definiţie:Prin Internet se înţelege o reţea globală,
compusă din sisteme de calculatoare interconectate
şi servicii computerizate, care permite
utilizatorului, indiferent de locaţia sa geografică, să
acceseze informaţia aflată oriunde în reţea.

Internet oferă următoarea gamă de servicii:
 accesul calculatoarelor la distanță;

 transferul de fișiere;

 poșta electronică;

 știri și discuții;

 prezentare și căutarea informațiilor.









Definiţie :World Wide Web, abreviat WWW sau
și www, numit scurt și web este totalitatea siturilor
/ documentelor și informaților de tip hipertext
legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua
mondială de Internet.
Definiţie : Un motor de căutare este un program care
accesează Internetul în mod automat și care
stochează titlul, cuvintele cheie și, parțial, chiar
conținutul paginilor web într-o bază de date.



Licenţa este contractul dintre proprietarul dreptului
de autor şi cel care utilizează produsul protejat prin
legea dreptului de autor. Licenţa îi dă utilizatorului
dreptul de a folosi produsul.



Neticheta (Netiquette) -Conduita în comunicarea
prin Internet este un set de norme de etică sau
convenţii specifice comunicării în mediul Internet.

Este important să existe şi să fie respectate
reguli şi legi pentru a putea preveni sau pentru a
putea pedepsi eventualele agresiuni şi infracţiuni ce
pot avea loc prin intermediul Internetului.





Agresiunea Internet (Cyberbullying) - este actul de
folosire a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor
precum poşta electronică, comunicarea de tip chat,
site-urile web, blog-urile, telefoanele mobile, etc.,
cu scopul de a ataca în mod deliberat şi repetat
un individ sau un grup de persoane.














mesajele trebuie formulate cât mai scurt şi cât mai
clar;
subiectul mesajului este obligatoriu şi trebuie să
descrie conţinutul mesajului;
nu se deschid mesaje primite de la persoane
necunoscute, mai ales dacă ele conţin fişiere ataşate,
deoarece există riscul virusării calculatorului;

liniile mesajului trebuie să aibă maximum 70-80
caractere;
mesajele nu se scriu cu majuscule;
fiecare mesaj va fi semnat;













se va evita utilizarea diacriticelor dacă nu se ştie
sigur că destinatarul le poate vizualiza prin
aplicaţia sa;
răspunsul la un mesaj nu trebuie să includă tot
mesajul original, ci numai părţile relevante;
nu trebuie folosite emoticonurile sau acronimele în
mod exagerat;
în comunicarea prin chat, se indică
indisponibilitatea momentană pentru conversaţie
prin folosirea mesajelor de stare (status);
adresarea trebuie să fie politicoasă.
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Paint este un program simplu de desenare, care creează, editează şi tipăreşte imagini de tip hartă
de biţi (bitmap) in diverse formate.
Aplicaţia Paint face parte din grupul de aplicatii Accesories al sistemului de operare Windows
Desenele pe care le creaţi le puteţi insera şi in alte aplicaţii ale sistemului de operare Windows
(de exemplu WORDPAD), sau alt program care permite inserarea de imagini preluate din memoria
Clipboard
Lansarea progremului se realizează astfel:

Start  Programe  Accesorii  Paint
(Start  Programs  Accessories  Paint)
Idei simple pe care le-am rezolvat

1. Folosind simetrii , rotiri , translații am desenat: casa pădurarului, sticlă,
lumânare, drapel , inimă , o floare cu opt petale cu un ughi de 45 grade, un
brad de crăciun și o felicitare de 8 martie.
2. Imaginile efectuate le-am salvat cu extensia .JPG

a) casa pădurarului;

b) Sticlă ;

c) Lumânarea;

d) Inima ;

e) o floare cu opt petale cu un ughi de 45 grade ;

f)

Brad de crăciun bazat pe simetrie, împodobit cu 3 tipuri de globuri colorate;

g) Felicitare de 8 Martie ;

Aplicaţia Paint conţine instrumente pentru a desena linii şi forme variate, pentru a scrie text,
pentru a decupa părţi din imagine şi pentru a colora imaginile. Instrumentele de care este nevoie pentru
crearea şi modificarea unui desen.

Bara cu instrumente a programului Paint

Culoarea prim planului şi a fondului.

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.11.2010
Clasa: a V-a A
Disciplina: Informatică și TIC
Profesor: Daniela Clinceag
Unitatea de învăţare
Tema: Aplicaţia Paint – prezentare generală
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică
Competenţe specifice:
Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows
Competenţe operaţionale:
 Să folosească instrumentele oferite de aplicaţia Paint;




Să redacteze o felicitare, respectând formatările impuse;
Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la disciplina respectivă, în capitolul Sistemul de
operare Windows;
 Să folosească corect opţiunile din bara de meniuri în aplicaţii concrete;
 Evaluarea deprinderii de utilizare corectă a opţiunilor puse la dispoziţia utilizatorului de
aplicaţia Paint;
 Să folosească corect noţiunile teoretice însuşite;
 Formarea convingerii că utilizarea Paint-ului permite realizarea unor documente într-o formă
atractivă;
Desfăşurarea lecţiei:
•
Moment organizatoric:
Pregătirea lecţiei:
pregătirea temei curente;
pregătirea setului de aplicaţii;
Organizarea şi pregătirea clasei
 verificarea frecvenţei elevilor
 verificarea existenţei resurselor materiale;
 Captarea atenţiei elevilor:
 anunţarea temei lecţiei curente;
 anunţarea obiectelor urmărite;
 anunţarea modului de desfăşurare a activităţii;.
Comunicarea noilor cunoştinţe:
Aplicaţia Paint este un editor grafice elementar, adică o aplicaţie destinată elaborării
de desene simple. Face parte din grupul de programe Accessories. Fişierul creat în această aplicaţie este
un fişier imagine de tip bmp (bitmap), care primeşte în mod automat extensia .bmp.
Deschiderea programului Paint
Deschideţi Paint făcând clic pe butonul Start, pe All Programs, pe Accesories, apoi pe Paint.
Componentele programului Paint
Când porniţi Paint, veţi vedea o fereastră în mare parte necompletată, doar cu câteva instrumente pentru
desen şi pictură. Următoarea ilustraţie arată diferitele părţi ale ferestrei Paint:
Lucrul cu instrumente
Paint include o colecţie utilă de instrumente pentru desenat în caseta de instrumente. Aceste
instrumente se pot utiliza pentru a crea desene cu mâna liberă şi pentru a adăuga diferite forme
imaginilor.
Desenarea unei linii
Câteva instrumente, cum ar fi creionul, pensula, linia şi curba vă permit să desenaţi diferite linii drepte,
curbate sau şerpuite. Ceea ce desenaţi depinde de modul în care mişcaţi mouse-ul când desenaţi.
Instrumentul linie se poate utiliza pentru a desena o linie dreaptă, de exemplu.
1.
În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Linie.
2.
În caseta Culori, faceţi clic pe culoarea pe care doriţi să o utilizaţi.
3.Desenarea unei linii ondulate
Desenele nu trebuie să fie alcătuite doar din linii drepte. Se poate utiliza instrumentul Curbă
pentru a crea curbe netede, de exemplu. Creionul şi Pensula se pot utiliza pentru a crea forme libere,
complet aleatoare.
1.
În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Creion;

2.
În caseta Culori, faceţi clic pe culoarea pe care doriţi să o utilizaţi.
Dacă doriţi să faceţi o linie mai groasă, utilizaţi Pensula. Pensula poate fi personalizată cu mai multe
grosimi
Desenarea unei forme
Unele instrumente, cum ar fi Dreptunghiul şi Elipsa, vă permit să adăugaţi forme la desen.
1.
În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul
Poligon;
2.
În caseta Opţiuni, faceţi clic pe un stil de umplere:
Opţiuni d eumplere:
•
Contur.Forma va fi doar un contur,cu interior transparent.
•
Conturcuumplere.Formavafiumplutăcuculoareacurentăde
fundal.(Pentruasetaoculoaredefundal,faceţicliccubutonuldin dreaptapeoculoareîncasetaCulori.)
•
Compact.Formavafiumplutăcuculoareacurentădefundal,darnu vaaveacontur.
3.
Pentru a adăuga un poligon, glisaţi indicatorul de-a lungul zonei de desenare, apoi faceţi clic
pentru a sfârşi prima latură.
4.
Glisaţi indicatorul pentru a crea următo area latură, apoi faceţi clic pent ru a sfârşi latura.
Repetaţi acest lucru pentru laturi suplimentare.
5.
Pentru a crea ultima latură şi a închide poligonul, faceţi dublu clic.
Ştergerea unei părţi din imagine
Dacă faceţi o greşeală sau pur şi simplu trebuie să modificaţi o parte din imagine, utilizaţi radiera. În
mod implicit, radiera modifică în alb orice zonă pe care o ştergeţi, dar culoarea radierei se poate
modifica. De exemplu, dacă setaţi culoarea radierei la galben, orice ştergeţi va deveni galben.
1.
În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Radieră;
2.
În caseta Culori, faceţi clic cu buton ul din dreapta pe culo area cu care doriţi să ştergeţi. Dacă
doriţi să ştergeţi cu alb, nu este nevoie să selectaţi nici o culoare.
Modificarea efectelor instrumentelor de desenare
În caseta Opţiuni, aflată sub caseta de instrumente, se poate modifica modul în care un instrument
desenează. Se poate seta grosimea pensulei instrumentului (care afectează grosimea desenului de pe
ecran) şi dacă formele pe care le desenaţi sunt conturate sau compacte.
Modificarea tuşei Pensulei:
1.
În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Pensulă ;
2.
În caseta Opţiuni, faceţi clic pe forma de pensulă cu care doriţi să pictaţi.
Salvarea unei imagini
Salvaţi frecvent imaginea pentru a vă asigura că nu pierdeţi în mod accidental ceea ce aţi lucrat.
Pentru aceasta, în meniul File/Fişier, faceţi clic pe Save/Salvare. Se vor salva toate modificările
efectuate asupra imaginii de la ultima salvare.
Descrierea instrumentelor de desenare
4

Dirijarea învăţării pentru obţinerea performanţei prin intermediul fişei de aplicaţii:

I.
Redactaţi o felicitare de Crăciun cu următoarele cerinţe:
1.
Felicitarea să fie încadrată într-un chenar;
2.
Scrieţi un text la alegere cu următoarea formatare: font Arial, dimensiune 16, stil boldat
(îngroşat), culoare roşie;
3.
Felicitarea să conţină un brăduţ împodobit cu globuleţe, beteală, steluţă;

4.

Salvaţi fişierul cu numele „CrăciunFericit‖ pe desktop.

https://hourofcode.com/ro

Obiectivul campaniei ‖Hour of Code‖ este de a atrage toți elevii din România de la grădiniță
pâna la liceu și profesorii, indiferent de profilul sau pregătirea pe care o au, să organizeze un eveniment
de o oră, menit să arate că programarea nu este complicată, ci este socială și distractivă.
‖Tinerii de astazi vor fi consumatorii tehnologiei de maine sau creatorii ei. Este in puterea
noastra sa ii sustinem sa aleaga ce isi doresc pentru viitorul lor. Sustinem Hour of Code pentru ca astfel
de initiative fac diferenta si ofera o sansa in plus tinerilor pasionati de inovatie si dezvoltare!― (Ela
Moraru)
Education and Computer Science Champ, Google Romania
Ce este Hour of Code?
Este o introducere in programare creata special pentru a arata ca oricine, indiferent de varsta si
de cunostinte poate invata macar bazele programarii. Hour of Code inseamna parcurgerea unui tutorial
de o ora, prezentat de Mark Zuckerberg, Bill Gates, Angry Birds si Plants vs. Zombies, de pe orice
computer, tableta sau smartphone.
Tehnologia este peste tot in jur. Cu toate astea 90% din scoli nu îi invața pe elevi despre
tehnologie sau cum sa programeze. Vestea bună este că facem pașii corecți pentru a schimba acest
lucru. Dacă ai auzit despre Hour of Code , s-ar putea sa ştii deja că a făcut istorie.
Pentru a înțelege cum funcționează Hour of code, să urmărim raspunsul la câteva întrebări
despre ‖Ora de Programare‖
De ce tehnologia computerelor si programare?
Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învata tehnologia computerelor. Ajută la dezvoltarea
abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. Începând devreme, elevii
vor avea o fundaţie pentru succesul în orice carieră din secolul Xxi. Descoperă mai multe statistici aici.
Nu ştiu nimic despre programare. Pot să organizez un eveniment?
Desigur. Activităţile Hour of Code sunt autodidacte si pot fi realizate individual. Tot ce trebuie
să faceţi este să accesaţi tutorialele noastre, sa alegeţi tutorialul pe care il doriţi şi o oră — noi vom
avea grijă de restul. Avem opţiuni pentru fiecare vârsta si nivel de experienta, de la grădiniţă in sus.
Începeți planificarea evenimentului dumneavoastră citind ghidul de organizare.
Folosesc programul Scratch pentru Ora de Programare, dar ce se intampla daca elevii mei au
iPad-uri si nu laptop-uri?

Scratch nu ruleaza pe tablete. Daca elevii tai sunt tineri, pot folosi aplicatia ScratchJR pentru
iPad(pentru cei ce inca nu au invatat sa citeasca). Daca urmariti tutorialele de pe Code.org/learn, puteti
gasi si alte tutoriale care functioneaza pe iPad-uri - Code.org, Tynker, Lightbot, sau CodeSpark.
Cât de mult poate cineva învăța într-o oră?

Scopul Hour of Code nu e acela de a învăța pe oricine să devină expert în informatică într-o
singură oră. O oră este suficientă doar pentru a învăța că tehnologia computerelor este distractivă și
creativă, că este accesibilă la orice vârstă, tuturor elevilor, indiferent de proveniență. Măsura succesului
acestei campanii nu constă în cât de multă materie învață elevii - succesul este reflectat de participarea
pe scară largă, indiferent de sex și grupuri etnice și socio-economice, iar creșterea, ca rezultat, în
înscrieri și participare, o vedem în cursurile de informatică de la toate nivelurile. Milioane de profesori
și elevi participanți au decis să meargă mai departe de o oră - pentru a învăța o zi întreagă sau o
săptămână întreagă sau chiar mai mult, iar mulți elevi au hotarât să se înscrie la un curs întreg (sau
chiar studii universitare) ca rezultat.
Înafară de elevi, altcineva care "învață" este educatorul care, după o oră, câștigă încredere că poate
preda tehnologia computerelor, chiar dacă ei nu au o diplomă universitară de profil. Zeci de mii de
profesori decid să urmeze studiul în continuare, ori participand la PD ori oferind cursuri de continuare
online, sau ambele. Și aceasta se aplică și administratorilor de școli, care realizează că tehnologia
computerului este ceva ce elevii vor iar profesorii lor sunt capabili sa le ofere.
Mai presus de toate, ceea ce participanții pot învăța într-o oră este că putem să facem și acest lucru.
Exemplu :
Cursurile mele
Cod cu Anna și Elsa
Să folosim codul pentru a ne alătura lui Anna și Elșei în timp ce explorează magia și frumusețea
gheții. Veți crea fulgi de zăpadă și modele, pe măsură ce vă faceți gheață și faceți o zonă de minuni de
iarnă pe care o puteți împărtăși apoi prietenilor dvs.!

Labirintul clasic
Încercați elementele de bază ale științei informatice cu personaje de la Angry Birds, Plants vs.
Zombies și Scrat din Ice Age!

SCRECH-Nevoia de sistematizare a conţinutului
Aplicaţia SCRATCH cucereşte orice pasionat de informatică, indiferent de vârstă: comenzile se
scriu uşor, aduce obiecte deja create dar oferă şi posibilitatea de a desena altele iar site-ul permite
download-area oricărei aplicaţii.
Dar, ca profesor, mi-am pus întrebarea:
Cum aş putea înlănţui logic şi progresiv comenzile şi tehnicile de programare astfel încât să atrag elevii
şi să acopăr două semestre ?
Pentru stimularea elevilor, fiecare lecţie am început-o cu prezentarea unui joc pe care îl
analizam împreună. Astfel, înţelegeau necesitatea introducerii unor noi comenzi sau tehnici de
programare
Astfel, comenzile s-au înşiruit firesc, de la cele de la Mişcare la cele de Control şi Simţire.
Vă prezint succesiunea acestora şi print-screen-uri ale unor aplicaţii realizate de mine pentru
exemplificarea temei, la predarea, fixarea sau evaluarea cunoştinţelor.

Proiectul unitătii de învătăre
Semestrul I
Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul
Număr ore alocate: 8
Conținuturi
Competențe Activități
specifice
Normele de securitate 1.1, 1.2
exersarea utilizării corecte a unui
și protecție a muncii în
calculator sau a unor dispozitive
laboratorul de
mobile (tabletă, telefon, consolă,
informatică. Elemente
laptop), cu evidențierea efectelor
de ergonomie
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
Structura generală a
descrierea momentelor principale
unui sistem de calcul.
în evoluția sistemelor de calcul și
Istoric.
de comunicații (prin
Hardware, software.
imagini/desene/grafice/filme
Placa bază, CPU, RAM,
didactice etc.) cu identificarea
ROM.
caracteristicilor dispozitivelor
actuale
Memorie externă:
Identificarea componentelor
HDD, SSD, DVD, BR,
hardware, cu evidențierea rolului
stick, capacitate, viteză
componentelor hardware și a
Dispozitive de intrare:
interacțiunilor dintre acestea.
exemple, rol, utilizare
Dispozitive de ieșire:
exemple, rol, utilizare
Dispozitive de intrareieșire: exemple, rol,
utilizare
Software: aplicații de
Exersarea utilizării elementelor de
bază
interfață, într-o aplicație specifică
Sistem de operare: rol,
sistemului de operare folosit (de
exemple
exemplu, un editor de texte
Elemente de interfață
simplu sau un editor grafic), cu
evidențierea rolului unui sistem de
operare.

Resurse

Evaluare

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
componente
ale unor
calculatoare
dezasamblate,
planșe etc.

Manual,
auxiliare,
tutoriale, filme
didactice,
computer

Conținuturi

Competențe
specifice

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

Unitatea de învățare: Internet
Număr ore alocate: 4
Conținuturi
Competențe
specifice
Ce este Internetul,
1.2, 1.3
Structură, Servicii

Elemente de securitate pe
internet, drepturi de autor
Navigarea pe internet,
Căutare de informații,
salvarea acestora

Activități

Resurse

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.

Manual,
computer,
aplicații pentru
gestionarea
fișierelor

Evaluare

Activități

Resurse

Evaluare

Identificarea unor servicii ale
rețelei Internet și descrierea rolului
acestora în satisfacerea unor nevoi
din viața de zi cu zi.
Căutarea unor informații pe
Internet, salvarea informațiilor
căutate (text/imagini) cu
evidențierea normelor referitoare
la drepturile de autor, licențe
software și drepturi de utilizare
aferente conținuturilor digitale.
Analizarea unor situații în care
Internetul poate genera pericole și
identificarea unor soluții posibile, a
unor metode de a evita astfel de
situații.
Stabilirea unor reguli pentru o
navigare sigură și eficientă pe
Internet și discutarea credibilității
resurselor Web în scopul
identificării unor resurse relevante
pentru teme
disciplinare/interdisciplinare.

Manual,
auxiliare,
filme
didactice.
Manual,
auxiliare,
filme
didactice,
computer,
browsere.

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare

Unitatea de învățare: Editoare grafice
Număr ore alocate: 6
Conținuturi
Competențe
specifice
Rolul unui editor, exemple
1.2, 1.3, 3.1
de editoare, elemente de
interfață

Creare, deschidere, salvare
fișiere
Comenzi pentru selectare,
copiere, ștergere, mutare
Redimensionare imagini,
trunchiere, rotație,
panoramare
Instrumente de desenare,
culori, hașuri
Inserare și formatare text

Activități

Resurse

Evaluare

Analiza unor editoare grafice
accesibile gratuit (Paint,
LibreOffice Draw, Tinkercad,
Toontastic 3D),
determinarea avantajelor și
dezavantajelor, a
capabilităților, analiza
interfeței grafice.
Realizarea unor imagini ce să
ilustreze noțiuni învățate la
alte materii, a unor postere,
afișe publicitare, logo etc.

Manual,
auxiliare,
tutoriale,
filme
didactice,
computer,
programe de
editare
grafică/
creare
materiale
grafice (Paint,
Draw,
Toontastic
3D,
Tinkercad)

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare.
Portofoliu,
proiecte.

PROIECT DE LECŢIE
Şcoala: Școala Gimnazială Stînceni
Profesor : Clinceag Daniela
Data: 19.04.2018
Clasa: a V-a A
Disciplina: Informatica și TIC
Unitatea de învăţare: STRUCTURA SECVENȚIALĂ ȘI ALTERNATIVĂ
Conţinut: Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Tip: Lecţie de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: cabinetul de informatică
Competențe generale:
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina
Informatică și TIC și societate
Competenţe specifice:
2.1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană;
2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări;
2.3 Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvențiale pentru rezolvarea unor probleme simple;
3.2 Implementarea unui algoritm care conține structura secvențială şi/sau alternativă într-un mediu
grafic interactiv;
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
OC1-Să descrie în limbaj natural algoritmii pentru rezolvarea unor probleme
OC2-Să identifice datele de intrare și ieșire
OC3-Să precizeze pașii algoritmului
OC4-Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite
OC5-Să creeze aplicații în mediu grafic interactiv
 Afectiv – atitudinale:
OA1-Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
OA2-Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
OA3-Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
OA4-Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate;
OA5-Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în
probleme variate.
 Psihomotorii:
OP1-Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
Strategii didactice:

 Princiipii didactice: principiul participării și învățării active
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea
prin descoperire, observarea sistematică, brainstorming.
 Resurse materiale: Manual Informatica Și Tic, Editura Intuitext 2017, Programa aprobată cu
ordinul Ministrului Educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 fişă de lucru, calculatoare, caiete
 Resurse umane: 27 elevi, profesorul
 Resurse temporale: 50 minute
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.
Forme de evaluare:
Evaluare curentă formativă prin:
 Conversație euristică
 Realizarea cerințelor din Fișa de lucru

ETAPELE
LECȚIEI

TIMP

OBIECTIVE
OPERAȚION
ALE
OA3

1.Moment
organizatoric

2
MIN

2.Captarea
atenţiei

2 min

OC1
OA3

3.
Reactualizare
a
cunoştinţelor
anterioare

4
MIN

OA3
OC1
OC2
OC3

4.
Dirijarea
învăţării

20MI
N

OC1
OC2
OC4
OC5
OA1
OA2
OA3
OP1

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA
ELEVULUI

STRATEGII
DIDACTICE

Profesorul verifică și se asigură că există toate
condițiile de desfășurare a orei. Notarea
absenţelor.

Elevii pregătesc cele
necesare lecţiei

Conversaţia
Observarea
sistematică

Profesorul anunță si scrie pe tablă titlul lecției
,,Structura liniară. Reprezentarea structurii
liniare într-un mediu grafic interactiv″ și
obiectivele acesteia
Profesorul recapitulează noțiunile legate de
algoritmi
- Ce este un algoritm?
- Care sunt proprietățile algoritmilor?
- Cum putem reprezenta un algoritm?

Elevii ascultă atenți
și notează în caiete

Conversaţia

Elevii sunt atenți și
răspund la întrebări

Conversația

Profesorul prezintă elevilor câteva exemple din
viața reală ce pot reprezenta structura liniară:
Strângerea mierii din stup, vizitarea unor
obiective turistice într-o excursie, suma și
produsul numerelor și cere elevilor alte
exemple de activități desfășurate secvențial.

Elevii sunt atenți și
răspund la întrebări
Răspunsuri asteptate:
Fabricarea unui
obiect, construirea
unei case, etc

conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
problematizare
abrainstorming

Profesorul propune descrierea pașilor pentru
algoritmul de calculare a ariei unui dreptunghi
cu dimensiunile laturilor a și b

Elevii precizează și
scriu pașii la tablă și
în caiet
Pasul A: Citești
prima latură a.
Pasul B: Citești a
doua latură b.
Pasul C: Calculezi
aria ca fiind egală cu
a*b.

Pasul D: Afișezi aria.

Profesorul prezintă definiția secvenței liniare.
Un șir de instrucțiuni (numit în informatică
secvență de instrucțiuni) care se execută fiecare
o singură dată, de la prima până la ultima
instrucțiune din șir, poartă denumirea de
structură liniară.
Structura liniară poate să conțină instrucțiuni
de: citire (primire a datelor de intrare), scriere
(furnizare a datelor de ieșire) ,atribuire (prin
care o variabilă primește ca valoare rezultatul
obținut prin evaluarea unei expresii, valoarea
altei variabile sau valoarea unei constante)
Grafic, cu ajutorul blocurilor, o structură liniară
poate fi reprezentată astfel:

Elevii ascultă atenți
și notează în caiete

Profesorul propune elevilor deschiderea
mediului grafic interactiv Scratch la adresa
https://scratch.mit.edu/ pentru rezolvarea
problemelor:
1.Calculează perimetrul unui dreptunghi, știind
că lungimea dreptunghiului este a metrii și
lățimea lui este b metrii.
Calculează pentru a=6m, b=4m

Elevii deschid
aplicația și rezolvă
problema cu ajutorul
profesorului..

2. Să se calculeze suma patratelor primelor n
numere naturale
S=12+22+….+n2=n(n+1)(2n+1)/6

5.
Fixarea
noţiunilor
esenţiale

10
MIN

OC4
OC5
OA1

Profesorul propune problema
Temperatura zilei de sâmbătă este, notată cu a,
iar a zilei de duminică, notată cu b. Calculați
temperatura medie a celor două zile.

Elevii deschid
aplicația și rezolvă

problema .

problematizare
a, exerciţiul,
învăţarea prin
descoperire

6.
Conexiunea
inversă (feedback)

7.
Verificarea şi
aprecierea
rezultatelor

8. Tema
pentru acasă

5
MIN

OC1
OC2
OC4
OA2
OA3

5

2
MIN

M
I
N

OA1
OA2

Profesorul propune problema 3 din fișa de
lucru.
Descoperă greșeala din scriptul problemei ce ar
avea ca răspuns suma a două numere naturale!

Profesorul semnalează și corectează eventualele
erori aparute. Dacă se constată că nu au fost
înţelese unele noţiuni, se reia explicaţia
acestora cu ajutorul elevilor care le-au înţeles
Se evidențiază și se noteaza elevii ce au
raspuns.
Profesorul lasă ca temă problemele 1 și 2 din
fișa de lucru

Elevii descoreră că
lipsește blocul ce
trebuie să afișeze
valoare de ieșire
pentru variabila suma
a două numere

naturale
Elevii sunt atenți si
răspund la întrebările
profesorului

Elevii notează tema

problematizare
a, exerciţiul,
învăţarea prin
descoperire

conversaţia,
explicaţia

conversaţia,
explicaţia

FIȘĂ DE LUCRU
Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Clasa a V-a
Pentru a folosi editorul online, se accesează adresa: https://scratch.mit.edu/
1. Alegeți un personaj din bibliotecă și schimbați-i costumul în verde. Alegeți ca decor, din biblioteca de decoruri, tema
lake.
Să se calculeze suma: S=1+2+….+n=n(n+1)/2.
2. Alegeți un personaj din bibliotecă, schimbați-i costumul în albastru, un decor din bibliotecă. Realizează o aplicație
care să determine trei numere ce diferă prin 2, a căror sumă se consideră a fi cunoscută, S.
3. Descoperă greșeala din scriptul problemei ce ar avea ca răspuns suma a două numere naturale!

Răspunsuri FIȘĂ DE LUCRU
Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Clasa a V-a
1.

2.

3.

