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1. Proiectul unității de învățare din care face parte o lecție de clasa a V-a la
Informatică și TIC
Unitatea de
învățare

1. Utilizarea
responsabilă și
eficientă a
tehnologiei
informației și a
comunicațiilor
– Sistemul de
operare
Windows

Competențe
Specifice

Conținuturi

Titlul lecției

Activități de
învățare

Resurse

Evaluare

Elemente de
Realizarea, într-o
interfață grafică aplicație specifică
sistemului de operare Manual, auxiliar
Organizarea
datelor pe suport sau într-un utilitar - aplicații
Observare
1.1. Utilizarea - Elemente de extern. Noțiunile specializat, a
specifice
sistematică și
principalelor operații
eficientă și în
sistemului de
notare
de fișier și
interfață ale
cu fișiere și directoare
condiții de
operare pentru
director
unui
sistem
de
(creare,
ștergere,
siguranță a
editarea de text,
Operații cu
redenumire, copiere,
dispozitivelor operare
gestiunea
Recapitulare la
mutare, căutare) în
de calcul
- Organizarea fișiere și
fișierelor
final de
vederea organizării
directoare
datelor pe suport
semestru și de
- resurse
resurselor
digitale
Accesorii ale
extern
capitol
gratuite online
personale
- Operații cu fișiere sistemului de
(ex. Total
Exersarea utilizării
operare Windows
și
Commander,
elementelor de
directoare 8.1. Aplicația
Google Drive
interfață, într-o
etc.)
Calculator
aplicație specifică
sistemului de operare
8.2. Aplicația
folosit (de exemplu
Notepad
un editor de texte
8.3. Aplicația
simplu sau un editor
Wordpad
grafic), cu evidenţierea
8.4. Alte aplicații rolului unui sistem de
utile
operare - descrierea
1.2. Utilizarea
modului de organizare
eficientă a
a informațiilor pe
unor
suport extern și
componente
exersarea
software
modalităților de lucru
cu fișiere și directoare
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2. Proiectul didactic pentru lecția de clasa a V-a la Informatică și TIC
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, Unirea
Clasa a V-a
Aria curriculară: Tehnologii
Data:14.10.2017
An şcolar: 2017 – 2018
Profesor: Năndrean Ioana-Marinela
Unitatea de învățare: Sisteme de operare
Tema: Organizarea datelor pe suport extern
Subiectul lecţiei: Fișiere și directoare
Tipul lecţiei: Combinată
Disciplina de studiu Informatică și TIC
I. Organizarea resurselor pedagogice
1. Forma de organizare a instruirii determinată social:
- instruire frontală -34 de elevi (7 elevi foarte buni, 14 elevi buni, 13 elevi slabi/mai puţini receptivi la
mesajele profesorilor)
2. Forma de organizare a instruirii iniţiată de profesor integrată în instruirea frontală:
- instruire pe grupe;
- instruire individuală – pentru extreme (elevi slabi/elevi f. buni);
- tip de activitate mixtă – predare-învăţare-evaluare;
- varianta de lecţie – mixtă
II. Planificarea activităţii de referinţă
1. Scop general al temei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare eficientă a unor
componente software.
2. Obiective operaţionale:

 să cunoască proprietăţile directoarelor şi fisierelor;
 să efectueze operaţii cu aplicația Windows Explorer/My Computer (Total
commander- pentru elevii foarte buni).
3. Conţinuturi de bază necesare pentru îndeplinirea scopului
C1 Definiţia fișierelor, directoarelor
C2 Caracteristici ale fișierelor
C3 Elementele ferestrei unei aplicații
C4 Căi de accces
ALBA AB_S1GR1
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4. Metode şi procedee didactice
- Metode de comunicare: conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea;
- Metode de explorare: observarea dirijată, demonstrarea cu ajutorul reprezentărilor grafice şi a
modelelor;
- Metode şi tehnici interactive de grup: Brainstormingul în grup; jocul didactic
5. Mijloace de instruire - cod
 fişă de documentare – FD
 Fişă de evaluare – FE
6. Evaluarea:
- iniţială;
- continuă;
- finală.
7. Mijloace de învăţămînt:
Calculatorul, prezentare Power Point.
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.

INFORMATICĂ. Manual pentru clasa a 7-a. A. Gremalschi. Ştiinţa, 2008.
INFORMATICĂ. Ghidul profesorului. Clasa a 7-a. Ştiinţa 2008.
Mica enciclopedie la psihopedagogie. Chişinău, 2007.
INFORMATICA. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceală.
Cartier 2010.
5. Informatică și TIC. Manual pentru clasa a V-a.C.D.Băican, E.M.Coriteac. Sigma, 2017
DESIGNUL INSTRUCȚIONAL
Etapele
activităţii
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Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategii
didactice
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Momentul
organizatoric
2 min.




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

Limitare
temporală

Explozie stelară la tema „Obiecte
grafice”
Explozie stelara
Interfață
ommașină

Obiect
grafic

Răspund la întrebări

Evocarea
Obiectele
grafice de
pe
desktop

4 min.

Ce înțelegem prin interfață om-mașină?
Ce numim obiect grafic?

Explozie
stelară

Care sunt obiectele grafice de pe desctop?

Fiecare grup primeşte cîte o fişă de
documentare, una cu un șir de
numere ce reprezintă caractere, și
o fișă de autoevaluare. (Anexa 1)
Grupul 1.
56315301621
Grupul 2.
2172456
Grupul 3.
257162

Decodifică caracterele.
Cuvintele obţinute le notează pe foaie şi le
fixează pe flipchart.
Grupul 1
O

R

G

A

N

I

Z

A

R

E

A

Grupul 4.
2373262

Grupul 2
D

A

T

E

L

O

S

A

R

E

S

I

E

R

R

Grupul 3
D
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3 min

O

Grupul 4
F

I

E

Joc didactic
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Anunţarea
Elevii sunt rugaţi să citească
conţinuturilor cuvintele obţinute şi să noteze în
activităţii
caiete tema lecţiei.
1 min.

Se anunţă obiectivele lecţiei.

Citesc cuvintele obţinute. Notează în caiete.

Presupunerea
prin termeni

Determină obiectivele.

Se amintește noțiunea de fișier

Realizarea
obiectivelor
operaţionale

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

EXEMPLE

25 min.

Dau exemple de fisiere
Tipuri de fișiere

Exemple de fişiere

Noțiunea de dosar

felicitare.bmp
cerere.doc
MEDII.xls

10 min.

DIRECTIA 5-voi pluti.mp3

2.Dosare
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

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

ALBA AB_S1GR1

Discuții
dirijate
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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.

Miniprelegeri,
schiţare în
caiete

Se propune elevilor să deschidă
manualele la pag. 43 și să rezolve în
caiete exercițiul 1.
Consolidarea
cunoştinţelor
15 min.

Debrifarea
activităţii

2 min.

Sarcini
pentru
extindere

Se propune elevilor să se așeze la
calculatoare pentru a îndeplini
însărcinările din fisă. Anexa 2.
Organizarea de discuţii împreună
cu elevii
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
Se propune pentru pentru acasa:
-

Ex. 2 pag. 43

1 min.
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Discuții
dirijate

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

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

Exercițiu

Discuţii
dirijate
Întrebări
reflexive

Elevii vor realiza sarcinile de scurtă durată ca
temă pentru acasă, vor identifica activităţi de
utilizare a cunoştinţelor în activităţi cotidiene

Exersare
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3. O fişă de lucru la lecţia aleasă
Grupul 1.

1

2

3

56315301621

ABC

DEF

GHI

4

5

6

JKL

MNO

PQR

257162

7

8

9

Grupul 4.

ST

UV

WX

Grupul 2.
2172456
Grupul 3.

2373262

0
YZ

Grupul 1

Grupul 2

Grupul 3

Grupul 4
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4. Fişa de lucru rezolvată
Grupul 1

O R G A N I Z A R E A
Grupul 2

D A T

E

L

O R

Grupul 3

D O S

A R E

Grupul 4

F

I
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ORGANIZAREA DATELOR PE
SUPORT EXTERN

1.FIŞIERE
Un fişier este o colecţie de date de acelaşi tip
identificată prin nume şi extensie.

Numele fişierului :
 Maxim 255 caractere

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

ALBA AB_S1GR1

Extensia indică tipul
fişierului:
 Formată din 3 sau 4 litere
 Separată de numele
fişierului prin caracterul .
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EXEMPLE DE FIŞIERE
•Tipurile de fisiere sunt recunoscute dupa extensia lor
felicitare.bmp
cerere.doc

MEDII.xls

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

2.FOLDERE
 Un

folder este un fişier special care
conţine mai multe fişiere grupate după
anumite criterii.



Icon-ul său este un dosar galben:

 Un

folder special se numeşte rădăcină şi
este prezent pe orice suport. El are numele
unităţii urmat de caracterul backslash “\”
 Exp: D:\ , C:\
 Organizarea informaţiei in directoare şi
fişiere poarta numele de arbore de
directoare
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3.SPECIFICATORUL DE FIŞIER
Se mai numeşte calea către fişierul căutat în
structura arborescentă a organizării logice a fişierelor
dintr-un disc, adică indicarea exactă a adresei de
memorie.
Sintaxa completă a unui specificator de memorie :

[d:] [cale] NumeFisier [.extensie]
Exp: C:\ cls5\ SEM I \ diploma.doc
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