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

PORTOFOLIU
Formator: prof. Giorgie Daniel VLAD

Cursant: prof. Camelia Voinescu
Judetul Suceava - Seria 2, Grupa 1

octombrie – noiembrie 2017

2

Cuprins:

Proiectarea unității de învățare…………………………………………………………………. 3
Proiect de lecție……… …………………………………………………………………………………4
Fișa propusă………...…………………………………………………………………………………..7
Rezolvarea fișei şi barem ………………………….……………………………………………..9

SV_S2G1 - Suceava, Seria 2 grupa 1

Voinescu Camelia
Disciplina: Informatică și TIC
CLASA / NR. ORE/SĂPT: V-a /1 ora/sapt.
PROFESOR: Voinescu Camelia

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sisteme de operare-

Număr de ore alocate: 5

Competenţe

Nr.
Conţinuturi
crt.

Activităţi de învăţare
specifice

Rolul unui sistem de

1.2.1

1.
operare.

Elemente de interfaţă
2. ale unui sistem de
operare

1.2.2

1.2.1
1.2.2

1. Rolul unui sistem de operare
2. Funcțiile unui sistem de operare
Pachete software : nucleul, interfața sistem de
3. operare
4. Exemple de sistem de operare
Tipuri de interfață cu utilizatorul: interfața de tip
1. linie de
comandă, interfața grafică
Principalele elemente ale unei interfețe grafice:
2. cursorul,
fereastra, pictograme, meniu
3. Elementele componente ale unei ferestre
4. Combinații de taste – variante de lucru
1. Fișiere
2. Tipuri de fișiere. Extensii

Organizarea datelor pe

1.2.1

3.

3. Foldere
suport extern

1.2.3
4. Proprietățile fișierelor/folderelor
5. Cale (path)

1. Crearea unui folder
2. Selectarea unui fișier/folder
3. Copierea unui fișier/folder

Operații cu fișiere și
4.

1.2.3.
4. Mutarea unui fișier/folder
5. Ștergerea unui fișier/folder
6. Aplicații

directoare

1.2.1
5. Evaluare

1.2.2

Se rezolvă un test scris de 15 de minute.
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Proiect de
lecţie
Data:
Clasa: a-V-a,
Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
Titlul lecţiei: Elemente de interfata ale unui sistem de operare
Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte
Profesor: Voinescu Camelia
Competenţe generale1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și
comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de
prelucrare a informației şi drepturile de autor
Competenţe specifice:

1.2.1 .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 evidenţierea rolului unui sistem de operare;
1.2.2 descrierea modului de organizare a informațiilor pe suport
extern și exersarea modalităților de specificare a căii către un fișier (în mod
absolut și în mod relativ) pe o schemă dată sau în contextul oferit de
calculatorul de lucru.
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Obiective operaţionale :
Informative

Formative

Elevii vor fi capabili:

Afective

Elevii vor şti:

Elevii vor putea:

- sa defineasca elementele de interfata

- să identifice corect elementele de interfata :

pictograme,

- să înţeleagă usurinta in utilizare a interfete

grafica ale unui sistem de operare
- sa defineasca elementele unei ferestre

desktop, taskbar

grafice.

- să identifice corect elementele unei

ferestre.

Metode şi procedee
didactice:

Conversaţia euristică;
Explicaţia;
Demonstraţia;

Mijloace de învăţare:

Fişe de lucru;
Calculatorul

Rodica Pintea , Filonela Balasa- Informatica si TIC, Manual pentru clasa a V-a
Material bibliografic

2017

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
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Activitatea desfăşurată de:
Etapele lecţiei

Timp
Profesor

Moment
organizatoric
Transmiterea
noilor cunoştinţe

2’
25’

Elevi

Metoda de
activitate

Verifică prezenţa elevilor, pregătirea clasei pentru
lecţie
Scrie pe tablă titlul lecţiei : “ Elemente de interfata
ale unui sistem de operare”
Comunică obiectivele lecţiei
Prezinta elevilor cele două tipuri de interfeţe cu
utilizatorul:
Interfețe de tip linie de comandă – utilizatorul
introduce comenzile de tip text, iar rezultatele se
afișează, de asemenea, sub forma unui text.
Interfața grafica (graphical user interface sau GUI) –
este un sistem de interacțiune bazat pe ferestre, iconuri, meniuri etc.
Prezinta elevilor elementele de interfata ale unui
sistem de operare: desktop – spaţiul de lucru apare
dupa încărcarea sistemului de operare;este format
din: background sau fundal şi suprafaţa pe care se
găsesc restul elementelor grafice
icons sau pictograme◦- mici imagini asociate
aplicatiilor instalate, fisierelor sau resurselor hardware
prin dublu click cu butonul stanga al mouse-ului se
lanseaza în executie aplicaţia corespunzătoare
taskbar sau bara de sarcini este formata din:- butonul
de start;
- Bara quick launch – lansare rapida a aplicatiilor
- Notification area – zona de notificare.
Prezinta elevilor elementele unei ferestre:
- bara de titlu (Title Bar) care conţine titlul
ferestrei /documentului;
- butonul de minimizare (Minimize button);

Descoperire dirijata

Elevii răspund la
întrebările profesorului

Elevii noteaza în caiete.
Adresează întrebări dacă
nu le este clar.
Explicația
Dialogul
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-

-

Consolidarea
noilor cunoştinţe

Feed-back

butonul de maximizare (Maximize button);
butonul de restaurare (Restore button);
butonul de închidere (Close button);
bara de meniuri (Menu Bar);
bara de derulare pe verticală şi bara de derulare
pe orizontală (scroll bar); acestea mai conţin şi
butoane cu săgeţi (scroll box);
bara de stare (Status Bar);
suprafaţa de lucru (Working area).

10’

Cere elevilor sa identifice la calculator fiecare din
elementele de interfata( pictograme, desktop, taskbar)
apoi sa deschida fisierul ,,sisteme de operare” aflat pe
desktop pentru a identifica elementele unei ferestre
10’

Evaluare şi notare 3’

Distribuie elevilor Fisa de lucru

Elevii
vor
deschide
fisierul aflat
pe
desktop
pentru
a
vizualiza
fiecare
element
în
parte
Elevii rezolva fisa

Discuţia
Conversaţia

Lucrul independent
Explicatia

Notează elevii care au dat răspunsuri corecte

Fisa de lucru
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Sisteme de operare
1. Care sunt tipurile de interfata ale unui sistem de operare?
…………………………………………………
………………………………………………
2. Ce sunt pictogramele ?
...............................................................................................................................................
3. Identificaţi următoarele :
Bara de …………………..
Butonul de …………………

Butonul de ……………………………………

……
……………………………………..
4. Care din urmatoarele este un element de interfata a unui sistem de operare :
a) taskbar
b) windows
c) plotter
5.Care este avantajul unei interfete grafice?
6.Ce este un meniu?
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Fişa de lucru

SISTEME DE OPERARE
I. Incercuiti varianta corecta de raspuns:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Care din urmatoarele exemple reprezinta un sistem de operare ?(1p)
Word
Windows
Paint
Excel
PowerPoint.

2. Care din urmatoarele dispozitive este utilizat atunci cand lucrati cu o
interfata grafica ?(1p)
a) Imprimanta
b) Mouse-ul
c) Scanner-ul
d) Microfonul
e) Boxele.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Unde se pastreaza obiectele sterse din calculator ?(1p)
Windows Explorer
Word
Recycle Bin
My Documents
Bara de lucrari (taskbar).
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4. Ce este Windows XP ? (1p)
a) O fereastră deschisă
b) Un procesor de text
c) Mai multe ferestre închise
d) Un sistem de operare
e) O ferestră care se deschide cu ajutorul calculatorului
II. Completaţi spaţiile punctate de mai jos astfel incat sa reiasa un raspuns
corect (1,5p)
Interfața grafica este un sistem de interacțiune bazat pe
.......................................................................................................................
Avantajul este…………………………………………
III. Încercuiţi litera corectă (A – adevărat, F – fals) din dreptul
afirmaţiilor:(2,5p)

1

A

F

2

A

F

3

A

F

Reprezinta butonul de inchidere
Sistemul de operare reprezinta totalitatea echipamentelor fizice
ale unui sistem
de calcul.
Prin clik cu butonul stanga al mouse-ului se lanseaza in executie
aplicatia
corespunzatoare
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4

A

F

5

A

F

Un sistem de operare asigură gestiunea eficientă a tuturor
resurselor
calculatorului.
Reprezinta butonul de maximizare

IV. Ce este un meniu ?(1p)
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BAREM DE CORECTARE
Nr. crt.
I 1
b
2
3
4
II 1
III 1
2
3
4
5
IV

TOTAL

Raspunct corect

b
c
d
pe ferestre, icon-uri, meniuri etc.
A
F
F
A
F
O lista de operatii pe care calculatorul le poate executa

Punctaj
1
1
1
1
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
9
oficiu 1
10
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