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1. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Colegiul National „Áprily Lajos”, Brasov
Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
Clasa a V.A
Număr de ore săptămânal: 1 (35 săptămâni)
Profesor> Reiff Zsuzsa
Programa cf. O.M.E.C.I. nr. 3393 / 28.02.2017
Manual: Informatica si TIC, Editura Intuitex
An şcolar 2017-2018

Aviz Şef catedră
prof. Vrencian Eva

Unitatea de
învățare

Competențe specifice

Conținuturi

1. Structura unui
sistem de calcul

1.1 Utilizarea eficientă și în condiții
de siguranță a

Normele de securitate și protecție a muncii 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
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
Recapitulare/Evaluare sumativă
Ce este Internetul, Structură, Servicii
Elemente de securitate pe internet, drepturi de autor
Navigarea pe internet, Căutare de informații, salvarea acestora
Recapitulare/ Evaluare sumativă

dispozitivelor de calcul;
1.2 Utilizarea eficientă a unor
componente software.

2. Internet

1.2 Utilizarea eficientă a unor
componente software;
1.3 Utilizarea eficientă și în
siguranță a Internetului ca sursă de
documentare.

Nr.
ore

2

8

Săptămâ
na

Observații

S1-S8

S4- Sapt:
„Să ştii mai
multe, să
fii mai bun
4

S9-S12

Unitatea de
învățare

Competențe specifice

Conținuturi

3. Editoare
grafice

1.2 Utilizarea eficientă a unor
componente software;

Rolul unui editor, exemple 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
Recapitulare/ Evaluare sumativă
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S13-S18

Noțiunea de algoritm. Proprietăți.
Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii. Constante.
Variabile.
Descompunerea unui algoritm in pași. Expresii.
Recapitulare/Evaluare
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S19-S25

Prezentarea mediului grafic interactiv.
Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu
grafic interactiv.
Noțiunea de structură alternativă.
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S26-S33

1.3 Utilizarea eficientă și în
siguranță a Internetului ca sursă de
documentare;

Nr.
ore

Săptămâna Observații

3.1 Aplicarea operațiilor specifice
editoarelor grafice în vederea
realizării unor produse informatice.
Semestrul 2
4. Algoritmi

5. Structura
secvențială și

1.3 Utilizarea eficientă și în
siguranță a Internetului ca sursă de
documentare;
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.
1.3 Utilizarea eficientă și în
siguranță a Internetului ca sursă de
documentare;
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Unitatea de
învățare
alternativă

6. Recapitulare
finală și evaluare
finală

Competențe specifice

Conținuturi

Nr.
ore

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;
3.3 Manifestarea creativă prin
utilizarea unor aplicații simple de
construire a unor jocuri digitale.0
1.3 Utilizarea eficientă și în
siguranță a Internetului ca sursă de
documentare;

Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic.
Recapitulare.
Evaluare. Realizarea unor aplicații în mediul grafic interactiv.

Recapitulare. Evaluare.

2.1 Descrierea în limbaj natural a
unor algoritmi pentru rezolvarea
unor situații din viața cotidiană;
2.2 Organizarea informațiilor
științifice după un plan dat;
2.3 Construirea algoritmilor cu
ajutorul structurii secvențiale
pentru rezolvarea unor probleme
4

2

Săptămâna Observații

S34-S35

Unitatea de
învățare

Competențe specifice

Conținuturi

Nr.
ore

Săptămâna Observații

simple;
3.2 Implementarea unui algoritm
care conține structura secvențială
şi/sau alternativă într-un mediu
grafic interactiv;
3.3 Manifestarea creativă prin
utilizarea unor aplicații simple
deconstruire a unor jocuri digitale.

Competente generale:
1. Utilizarea responsabila si eficienta a tehnologiei informatiei si a comunicatiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informatiei
3. Elaborarea creativa de mini proiecte care vizeaza aspecte sociale, culturale si personale, respectand creditarea informatiei si drepturile
de autor
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2. PLANIFICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: INTERNET
Conținuturi
Ce este Internetul,
Structură, Servicii

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

Competențe Activități
specifice
1.2, 1.3
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.
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Resurse

Evaluare

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

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare

3. Fișe de lucru/exerciții propuse
Modul I: Sisteme de calcul
Fisa de lucru: Norme de securitate si de protectie a muncii in laboratorul de informatica Competente
specifice: Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul
Robotka- in Robotland

Buna, sunt Robotel iar o sa te indrum spre un alt univers, in Robotland....stiati ca in fiecare robotel se
ascunde un mic calculator? Este important sa stabilim regurile de securitate si de protectie ca sa putem
trai in siguranta un universul noastru.
A. stabiliti min.5 reguli care asigura siguranta vietii in noul nostru univers.
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
3........................................................................................................................
4........................................................................................................................
5........................................................................................................................

B. Completati cu inca doua reguli pe care l-au enumarat colegii tai.
6…………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………
Felicitari, ati reusit sa stabiliti cu succes regulile care ne asigura utilizarea eficienta si in
siguranta a dispozitivelor din universul nostru.
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Rezolvare fisa de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nu intram in laborator doar in prezenta profesorului
Nu mancam, nu bem in laborator.
Verificam starea calculatoarelor si raportam profesorului orice neregula, lipsa gasita.
Nu reparam, nu descompunem, nu instalam programe pe calculator fara aprobarea profesorului.
Nu folosim CD-uri, porturi USB doar cu aprobarea profesorului.
Nu ne impingem, nu alergam in laboratorul de informatica
La sfarsitul orei oprim calculatoarele si punem scaunele la loc.

Modul II: Sisteme de operare
Fisa de evaluare folosind kahoot.it: Sisteme de operare
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9

10
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Modulul III: Internet
Fisă de lucru: Internet

Știai că:
Completați fișa de lucru :
1. Enciclopedie online liberă
2. Unul din cele mai folosite programe de chat
3. Dialog interactiv în scris
4. Hoţi care sparg baze de date, pagini web
5. Website de discuţii online
6. Cel care îşi pierde foarte mult timp pe internet devine......
7. Poţi să vizionezi filme şi să asculţi muzică pe .....
8. Însuşirea unei creaţii care aparţine altcuiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
N
T
E
R
N
E
T

Rezolvare:

W
M E
C
H A
D

E
Y
P

P
O
L

E N
U T
A G

I
S
H
H
F
D
U
I

K
E
A
K
O
E
B
A

I
N
T
E
R
N
E
T

P
G

E
E

R
U
T

M

D
R

I

A
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Modulul IV: Editor grafic
Fisa de lucru: Exersarea comenzilor Paint- Copy /Paste- Resize-Rotate
Acvariul:
1. Considerati pagina de lucru un acvariu, colorati-l in albastru si desenati plante verzi, folosind linii
drepte si curbe
2. animati-l cu 3 pesti de diferite forme si marimi

3. Sa folosim comanda Copy-Paste pentru a multiplica pestii din acvariu
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4. Sa folosim comanda Resize- pentru a mari/micsora pestii

5. Sa folosim comanda Rotire-pentru a schimba directia de inot a pestilor.

Felicitari !!
Acvariul tau este populat cu pesti de diferite forme, culori si marimi care pot sa inoate in
directii diferite
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Modului V: Algoritmi /Medii grafice interactive
Fisă de lucru: Vine ziua prietenei tale. Creează cadoul personalizat folosind programul Scratch și
animează literele din care este compus numele ei.
https://scratch.mit.edu/projects/177150113/#editor
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Fisa de lucru: Suma si produsul a trei numere: https://scratch.mit.edu/projects/177988066/
Hurra, sunteti invitați la ziua lui ZSU cu incă două prietene.Vreti să cumpărați cadoul împreună.
Creați un program care să calculeze suma banilor pe care le puneți împreună pentru cadoul lui Zsu.
Rezolvare:
Algoritm
Citeste X
Citeste Y
Citeste Z
Calculeaza S= X+Y+Z
Calculeaza P= X*Y*Z
Afiseaza S
Afiseaza P

Bloc Scratch
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Modul VI. Proiect didactic

1. PROIECT DIDACTIC„ Siguranța pe internet”.
I. DATE DE IDENTIFICARE A LECŢIEI
Clasa a V-a A
Data:
Disciplina de învăţămant: Informatica si TIC
Profesor:Reiff Zsuzsa
Subiectul lecţiei: „ Siguranța pe internet”.
Competente generale:
1.Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și a comunicațiilor
Competente specifice:
1.3.Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursa de documentare
Tipul lecţiei: Mixtă.
Metode şi procedee: conversația, explicația, argumentarea, braistorming-ul, jocul didactic, ,
problematizarea, discuția dirijată, metoda: Stiu/Vreau sa stiu/ Am învățat ;
Materiale didactice: fişe de lucru, carioci, videoproiector, laptop, tablă, grafice, foaie de flipchart;
Forme de activitate: în perechi, lucrul în grup, frontală, individuală;
Tipuri/metode/ tehnici de evaluare: evaluare curentă, portofoliul, conversatia de verificare
Bibliografie: INFORMATICĂ ȘI TIC, Autori: Daniel Popa
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghidul_utilizarii_in_siguranta_a_Internetului.pdf
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II.OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfărşitul orei elevul va fi capabil să:
Cod
O1

Comportamentul care atestă
utilizează

Condiţii care se realizează
calculator

Nivelul performanţelor
corectitudine folosirii

O2

Capacitatea care se formează
utilizeze eficient componente softvare în vederea
documentării pe internet
uttilizeze eficient internetul ca sursă de documentare

efectuează căutări

Fisă de lucru

O3
O4

conştientizeze pericolele mediului online
utilizeze în siguranță internetul

enumeră pericole
utilizează

fără resurse
folosind calculatorul

O6
O7

Să utilizeze corect simbolurile învăţate
Să manifeste interes pentru realizarea temelor

utilizează
pe parcursul orei
prezintă interes, participă activ pe tot parcursul orei
la desfăşurarea orei

eficiențacăutărilori în
proporţie de 75%
cel puțin 5 pericole
respectarea regulilor de
siguranță
Ccorectitudinea utilizării
niveliul de participare la
activităţi

III. CONŢINUTUL
Cod
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Aria de conţinut
Completare fișă de lucru 1
Completare fisă Știu/Vreau să stiu/Am invătat
Pericolele internetului
Reguli de utilizare în siguranță a internetului
Revenire asupra fisei de lucru1
Evaluarea activităţii elevilor
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IV. NECESARUL DE CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI ANTERIOARE
1. Capacitatea de a utiliza calculatorul
2. Capacitatea de a naviga pe internet
3. Capacitatea de identifica pericolele internetului
4.Capacitatea de a ordona logic informaţiile
5.Competenţe de comunicare
6.Capacitatea de sintetizare
V. RESURSE
Cod Resurse
materiale
Integrate
echipament
R1
Fisa de lucru:
calculator
internet
R2
Fisă: Știu/Vreau să
stiu/Am invătat
VI. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE
Cod
M1
M2
M3
M4
M5

Aria de conţinut
A1/A5
A2/A3/A4

Metodă
Conversaţia euristică
Expunere didactică
Observaţia
Problematizarea
Exerciţiul

VII. FORME DE ORGANIZARE A CLASEI

Cod
F
I
G

Forma de organizare
Frontală
Individuală
Grup
19

VIII. ORGANIGRAMA
Secvenţă

Obiective

Moment organizatoric

Verificarea cunoştinţelor
dobândite anterior şi stabilirea
legăturii cu lecţia nouă
Anunţarea temei şi a
obiectivelor operaţionale
Dirijarea învăţării

Captarea
atenţiei

Intensificarea procesului de
retenţie şi transfer

Arie de conţinut
Prezenţă, pregătire
activitate, asigurarea
climatului favorabil
A1

Formă de
organizare
F

Metode didactice

I

M2
M5

Forme de evaluare

R1

Evaluare iniţială

R1
R2
R3
R1

Observare sistemică

M1

O1-O7

A2-A6

F

M2

O1-O7

A2-A4

F/I

M1-M5

O1-O7

A5

I

M5
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Resurse utilizate

Evaluare curentă

Fisă de lucru: Internet

Știai că:
Completați fișa de lucru :
1. Enciclopedie online liberă
2. Unul din cele mai folosite programe de chat
3. Dialog interactiv în scris
4. Hoţi care sparg baze de date, pagini web
5. Website de discuţii online
6. Cel care îşi pierde foarte mult timp pe internet devine......
7. Poţi să vizionezi filme şi să asculţi muzică pe .....
8. Însuşirea unei creaţii care aparţine altcuiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
N
T
E
R
N
E
T

Rezolvare:

W
M E
C
H A
D

E
Y
P

P
O
L

E N
U T
A G

I
S
H
H
F
D
U
I

K
E
A
K
O
E
B
A

I
N
T
E
R
N
E
T

P
G

E
E

R
U
T

M

D
R

I

A

Model: fisă Stiu/Vreau să stiu/Am învățat
ȘTIU

VREAU SĂ ȘTIU

AM ÎNVĂȚAT
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