Curs:
Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

PORTOFOLIU
Formator: prof. TÎMPLARU ROXANA GABRIELA

Cursant: prof. RUICU DELIA MAGDALENA

Județul Dolj - Seria 2, Grupa 1

decembrie 2017 – ianuarie 2018

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA a V-a
NR. ORE/SĂPT: 1 oră
PROFESOR: RUICU DELIA MAGDALENA
AN ȘCOLAR: 2017 - 2018
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învățare: INTERNET
Număr ore alocate: 4
Conținuturi
Competențe
specifice
Servicii ale rețelei
Internet
Navigarea pe Internet.
Căutare de informații.
Salvarea de informații

Activități

Resurse

 Identificarea unor servicii ale rețelei Internet.
 Descrierea rolului acestora în satisfacerea unor nevoi
din viața de zi cu zi.

Manual, filme didactice.
Prezentare PPT cu servicii ale
Internet-ului:
Calculatoare, videoproiector

 Căutarea unor informații pe Internet.
 Salvarea informațiilor căutate (text/imagini).

Calculatoare, videoproiector

 Evidențierea normelor referitoare la drepturile de
autor.
1.2, 1.3
Drepturi 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
Siguranța pe Internet
eficientă pe Internet și discutarea credibilității
resurselor Web în scopul identificării unor resurse
relevante pentru teme disciplinare/interdisciplinare.
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software și a serviciilor rețelei Internet.
1.3 Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare.

Manual, filme didactice.
Afiș cu servicii ale Internetului:
Calculatoare, videoproiector

Evaluare

Aplicații
practice
Observare
sistematică
și notare

Manual, auxiliare, filme
didactice, computer, browsere.
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PROIECT DE LECŢIE
Unitatea școlară: LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Profesor: RUICU DELIA MAGDALENA
Clasa: a V-a
Data:
Disciplina: Tehnologia Informației și a comunicațiilor și Informatică
Unitatea de învățare: Internet
Conţinutul învăţării: Servicii ale rețelei Internet
Tipul lecţiei: de comunicare de noi cunoștințe
Vârsta elevilor: 10 -12 ani
Număr de elevi:
Număr de elevi absenţi
Competente generale:
Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
Competente specifice:
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software și a serviciilor rețelei Internet.
1.3 Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare.
Obiective operaţionale:


Cognitive:
- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;
- Să cunoască și utilizeze corect serviciile rețelei Internet;
- Să cunoască tipuri de produse informatice.



Afectiv- emoționale:
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate;
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul TIC prin aplicarea cunoştinţelor în probleme
variate.



Psihomotorii:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la TIC;

Strategii didactice:
 Principii didactice:
principiul participării și învățării active;
principiul asigurării progresului gradat al performanței;
principiul conexiunii inverse;
 Metode de invatamant:
metode de comunicare orala: expunere, conversație;
metode de acțiune: exercițiul, învățare prin descoperire;
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 Procedee de instruire:
Explicația în etapa de învățare;
Învățarea prin descoperire, prin rezolvare de situații - problemă;
Conversația de consolidare în etapa de fixare a cunoștințelor;
Forme de organizare: frontală și individuală;
Resurse materiale: calculator, tablă, manual digital , fişa de lucru, videoproiector
Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: fisa de lucru cu 4 itemi
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei,
verificarea aplicaţiilor practice (fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back)
Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: Laboratorul de informatică
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Nr.
Crt.

Etapele lecţiei

1

Organizarea şi
pregătirea clasei şi
captarea atenţiei
elevilor

2

Reactualizarea
cunoştinţelor

3

Captarea
atenţiei/Discuţie
introductivă

4

Anunţarea conţinutului
şi a obiectivelor

Conţinut/ sisteme de acţionare

Dozare

Elevii se aşează la staţiile
de lucru din laborator.

Verificarea frecvenţei
Verificarea existenţei resurselor
materiale

Se propun elevilor o serie de itemi prin care se dorește reactualizarea
cunoștințelor
referitoare
la
comunicații și conectivitate, motor de
căutare.
Ce este conectivitatea ?
Ce forme poate lua comunicarea?
Ce motoare de căutare cunoașteți?
Ce browsere cunoașteți?
Este scris titlul lecției pe tablă și se
discută cu elevii noțiunea de rețea
Internet .

Profesorul anunță obiectivele lecției

Formaţii de lucru

3 min

Elevii vor păstra formaţia
de lucru pe parcursul
întregii lecţii.

Indicaţii metodice

Profesorul
Se verifică de către elevi
pregătește
funcţionarea sistemelor
calculatorul și
de calcul
videoproiecto
rul
Metode
participative:
Conversatia
problematizarea

8 min

Obs

activ- Elevii
răspund la
întrebările
euristică, profesorului

Grupe de 2 elevi
Forme de participareFrontală şi individuală
Metode de evaluare:
Chestionarea orală

4 min

Elevii vor păstra formaţia
de lucru pe parcursul
întregii lecţii.

3 min

Individual

Metode
activparticipative: Conversația
euristică,
problematizarea

Elevii își
notează în
caiete titlul
lecției și
obiectivele

Conversația euristica
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Nr.
Crt.

Etapele lecţiei

Conţinut/ sisteme de acţionare

Dozare

Formaţii de lucru

Sunt introduse gradual noțiunile:
Internet ,ARPAnet, Internet Society
folosind o prezenatare power point;

5

Se folosește un articol
http://atlas-geografic.net/curiozitatidespre-animale/
și se cere elevilor să recunoască
elementele paginii web consultate.
Elevii își exersează abilitățile de
căutare și identificare a elementelor
unor pagini web

25 min

Sunt create situații –problemă în care
elevii vor folosi serviciile rețelei
Internet, in special poșta electronică și
serviciul WWW
Aprecieri generale şi individuale.
6

Notarea elevilor,
concluzii, aprecieri,
recomandări

Sunt notați elevii care au fost activi la
oră

Obs

Se observă dificultăţile
întâmpinate de elevi şi se
va
insista
asupra
eliminării acestora.

Se prezintă gama de servicii oferite de
rețeaua Internet: serviciul Telnet,
serviciul FTP, poștă electronică,
serviciul WWW
Dirijarea învăţării și
realizarea feedbackului

Indicaţii metodice

7 min

Individuală și pe grupe
atunci când o indică
profesorul

Profesorul
folosește o
prezentare și
scrie pe tablă
atunci când
Resurse materiale: Set de sunt necesare
aplicații;
explicații
Metode de evaluare: suplimentare
observarea sistematică și
a
comportamentului
elevului;

Se
fac
autoaprecieri
Notele elevilor sunt trecute autoevaluări.
în catalog și în carnet

aprecieri,
şi

Stabilirea temei pentru acasă
DOLJ, SERIA 2, GRUPA 1
RUICU DELIA MAGDALENA

prof. RUICU DELIA MAGDALENA

OBIECTIVE
- Utilizarea eficientă a unor componente
software și a serviciilor rețelei Internet.
- Utilizarea eficientă și în siguranță a
Internetului ca sursă de documentare.
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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 Society se ocupă atât
dezvoltarea tehnologică a reţelei (structura
reţelei, protocoale, servicii) cât şi de
problemele care ţin de etica societăţii
Internet
(proprietatea
intelectuală,
libertarea de exprimare) sau de educaţie
(academii, centre de cercetare, formarea
liderilor de opinie, managerilor din lumea
IT).
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ARPAnet este prima formă a reţelei
Internet, compusă din calculatoarele
marilor universităţi din SUA, a unor agenţii
guvernamentale şi a departamentului de
apărare al SUA. Denumirea ARPA provine
de la Advanced Research Projects Agency
(Agenţia pentru proiecte de cercetare
avansată).

•
•
•
•
•

Rețeau Internet oferă următoarea gamă
de servicii:
accesul calculatoarelor la distanță;
transferul de fișiere;
poșta electronică;
știri și discuții;
prezentare și căutarea informațiilor
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Serviciul Telnet permite utiliztorului să
aibă accesul la calculatoarele aflate la
distanță. Protecția calculatoarelor și a
datelo respective se asigură prin utilizarea
parolelor. Serviciul Telnet se
utilizează
pentru folosirea în comun a unor resurse
foarte
scumpe,
de
exemplu,
a
supercalculatoarelor.

Serviciul transfer de fișiere sau, mai
scurt,
serviciul
FTP
(File
Transfer
Protocol) permite utilizatorului să copieze
fișiere de pe calculatoare situate în diverse
puncte geografice.
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Serviciul poștă electronică (electronic
mail sau e-mail) a copiat modul de
funcționare a poștei obișnuite. Fișierele
ataște pot fi de orice natură: texte, imagini,
programe. Scrisorile sînt depuse în fișiere
speciale, denumite cutii poștale (mail box)

Serviciul de prezentare și căutare a
informațiilor în Internet
este serviciul
WWW (World
Wide Web - Pînza de
Păianjen Mondială). În acest serviciu
informația este przentată în forma de
pagini Web.
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LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA a V-a
NR. ORE/SĂPT: 1 oră
PROFESOR: RUICU DELIA MAGDALENA
FIȘA DE LUCRU
1. Deschideti browser-ul Internet Explorer și ștergeți istoricul paginilor vizitate anterior.
2. Deschide site-ul http://atlas-geografic.net/curiozitati-despre-animale/
3. Recunoașteți elementele paginii web consultate și precizați când a fost postat articolul.
4. Adaugați pagina web anterioară ca pagină favorită.
5. Folosind un motor de căutare, căutați informații și imagini despre <<pisica persană>> și
introduceți-le într-un fișier pisica.docx
6. Folosindu-vă de propria adresa de e-mail transmiteti acest fisier unui coleg. Subiectul
mesajului va fi: Pisica persană;
7. Asociați termenii din coloana din stânga cu definițiile din dreapta:

FTP
În SENT
ORGANIZE
FAVORITES
Butonul
HOME

Sunt plasate toate mesajele scrise și transmise de utilizator
Serviciul de transfer de fișiere
Are ca efect încărcarea paginii de start a aplicației
Se permite organizarea paginilor favorite
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LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA a V-a
NR. ORE/SĂPT: 1 oră
PROFESOR: RUICU DELIA MAGDALENA
FIȘA DE LUCRU - Rezolvare
1. Se lansează în execuție aplicația INTERNET EXPLORER de pe Desktop. Din meniul
TOOLS se selectează opțiunea INTERNET OPTIONS. Se deschide o fereastră de
dialog din care se alege eticheta GENERAL. Din zona HISTORY se acționează
butonul CLEAR HISTORY.
2. Se deschide site-ul http://atlas-geografic.net/curiozitati-despre-animale/
3. Se recunosc elementele paginii web consultate și se pecizează data când a fost
postat articolul, 16 iunie 2015.
4. Pentru a adăuga pagina ca pagină favorită se acționează butonul FAVORITES din
bara cu unelte și zona de lucru va fi divizată în două panouri. În panoul din stânga se va
lucre atât pentru adăugarea unei pagini noi favourite în listă, cât și pentru organizarea
paginilor într-o structură arborescentă de foldere. Pentru adăugarea direct a unei pagini
se acționează butonul ADD.

5. Se deschide un motor de căutare, de exemplu Google și se introduce textul pisica
persană, apoi se selectează informațiile și imaginile dorite și se introduce în
documentul word, pisica.docx

6. Se transmite fisierul creat anterior folosind serviciul de poștă electronic.
7. Asociați termenii din coloana din stânga cu definițiile din dreapta:
FTP

Sunt plasate toate mesajele scrise și transmise de utilizator

În SENT

Serviciul de transfer de fișiere

Organize
Favorites

Are ca efect încărcarea paginii de start a aplicației

Butonul
HOME

Se permite organizarea paginilor favorite
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LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA a V-a
NR. ORE/SĂPT: 1 oră
PROFESOR: RUICU DELIA MAGDALENA
FIȘA DE EVALUARE- INTERNET
1. Răspundeți cu adevărat sau fals:
(1 p)
a) Serviciul Telnet permite utilizatorului să copieze fisiere de pe calculatoare situate
în diverse puncte geografice.
b) ARPAnet este noua denumire a rețelei Internet.
c) Rețeaua Internet nu este în proprietatea nimănui.
d) Google Chrome este un motor de căutare.
2. WWW este acronimul (prescurtarea) pentru:
(1 p)
a) WORLD WIDE WEB;
b) WORD WEB WHITE;
c) WORK WIDE WHITE;
d) WORLD WHITE WIBE;
3. Pentru a naviga pe Internet folosim aplicația?
(1 p)
a) Microsoft Word b) Mozilla Firefox
c) Google
d) Norton Commander
4. Scrieți denumirea completă a următoarelor prescurtări:
(1p)
HTML ____________________________________________________________;
ISP _______________________________________________________________;
DNS ____________________________________________________________.
5. Ce este www.yahoo.com?
(1 p)
a) Adresa unui site b) Adresa de e-mail c) Nume de program
d) Cod poştal
6. Ce este o pagină de start?
________________________________________________________________ (1 p)
7. Indicați structura unei adrese de mail:
(1 p)
________________________________________________________________
8. Pentru a transmite un mesaj de email, adresa _________________ se introduce în
campul către (to).
(1 p)
9. Pentru a scrie un mesaj, folosind poșta electronic, se va acționa butonul
....................,
iar pentru a atasa un fisier unei scrisori se va acționa
butonul...............
(1 p)
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 30 min.
Se acordă 1p din oficiu
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LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA a V-a
NR. ORE/SĂPT: 1 oră
PROFESOR: RUICU DELIA MAGDALENA
FIȘA DE EVALUARE – INTERNET - REZOLVATĂ
1. Răspundeți cu ADEVĂRAT sau FALS:
(1 p)
a) Serviciul Telnet permite utilizatorului să copieze fisiere de pe calculatoare situate
în diverse puncte geografice. (FALS)
b) ARPAnet este noua denumire a rețelei Internet. (FALS)
c) Rețeaua Internet nu este în proprietatea nimănui. (ADEVĂRAT)
d) Google Chrome este un motor de căutare. (FALS)
2. WWW este acronimul (prescurtarea) pentru:
(1 p)
a) WORLD WIDE WEB;
b) WORD WEB WHITE;
c) WORK WIDE WHITE;
d) WORLD WHITE WIBE;
3. Pentru a naviga pe Internet folosim aplicația?
(1 p)
a) Microsoft Word b) Mozilla Firefox
c) Google
d) Norton Commander
4. Scrieți denumirea completă a următoarelor prescurtări:
(1p)
HTML – HiperText Mark-up Language;
ISP - Internet Service Provider;
DNS – Domain Name System.
5. Ce este www.yahoo.com?
(1 p)
a) Adresa unui site b) Adresa de e-mail c) Nume de program
d) Cod poştal
6. Ce este o pagină de start?
Este primul și introductivul ecran pe site-ul web al WWW, care este folosit
pentru a saluta utilizatorii.
(1 p)
7. Indicați structura unei adrese de mail:
(1 p)
numeutilizator@domeniu
8. Pentru a transmite un mesaj de email, adresa destinatarului se introduce în
campul către (to).
(1 p)
9. Pentru a scrie un mesaj, folosind poșta electronic, se va acționa butonul
COMPOSE, iar pentru a atașa un fișier unei scrisori se va acționa butonul
ATTACH FILLES
(1 p)
NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 30 min.
Se acordă 1p din oficiu

DOLJ, SERIA 2, GRUPA 1
RUICU DELIA MAGDALENA

