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Proiectul unei unităţi de învăţare
•
•
•
•
•
•
•
•

Şcoala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani
Clasa a V-a
Nr. Ore/săpt: 1 oră/săpt.
Săptămâna (S1-S4)
Anul 2017
Disciplina: Informatică și TIC
Unitatea de învăţare: Sisteme de calcul
Nr. ore alocate: 4

Conținuturi
(detalieri)
Norme de ergonomie
și de siguranță
(Normele de securitate
și protecție a muncii în
laboratorul de
informatică.
Poziția corectă a
corpului la stația de
lucru)

Competențe
Activități de învățare
specifice
1.1
-Dezbatere: „De ce este
important să respectăm reguli?”
-Prezentarea regulilor privind
normele de securitate și
protecție a muncii în laboratorul
de informatică
-Vizionarea filmului didactic
referitor la poziţia corectă a
corpului la staţia de lucru
-Jocul didactic “Ce-ar fi dacă…?”

Tipuri de sisteme de
1.1
calcul și de
comunicații.
Elemente de
arhitectură a unui
sistem de calcul
(Momente principale în
evoluția sistemelor de
calcul.
Sisteme de calcul și
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-Joc didactic „Călător în timp –
imaginaţi-vă că sunteţi un copil
din anul... enumeraţi 4 lucruri pe
care le-aţi fi putut face cu un
calculator în anul respectiv?” –
activitate desfăşurată pe grupe
-Vizionare film didactic referitor la
generaţiile de calculatoare (filmul
va fi vizionat fără sonor,
profesorul folosindu-l ca suport

Resurse
Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală
Material didactic:
Fişa de protecţia muncii (la finalul orei elevii vor
semna fişa de protecţia muncii şi repartizarea la
posturile de lucru în laborator)
Film didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA
Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală și pe grupe
Material didactic:
Fişa de evaluare iniţială
Filmul didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=sTc4kIVUnoA
Schema generală de structură a unui calculator

Evaluare
Test inițial
Evaluare curentă
formativă prin:
Jocul didactic „Ce-ar fi
dacă”
Conversație euristică

Evaluare curentă
formativă prin:
Conversație euristică
Reluarea jocului
didactic „Călător în
timp”
Identificarea
componentelor
hardware pe un

Chiriachez Aurelia-Florentina
de comunicații întâlnite
în viața cotidiană.
Structura generală a
unui sistem de calcul
Rolul componentelor
hardware ale unui
sistem de calcul.)

Tipuri de dispozitive:
de intrare, de ieșire,
de intrare-ieșire
(Dispozitive de intrare:
exemple, rol, mod de
utilizare.
Dispozitive de ieșire:
exemple, rol, mod de
utilizare.
Dispozitive de intrareieșire: exemple, rol,
mod de utilizare.)

1.1

Tipuri de dispozitive
1.1
de stocare a datelor
(Dispozitive de stocare
a datelor:
- exemple de
dispozitive de stocare
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vizual pentru explicarea evoluţiei
calculatoarelor)
-Descrierea rolului componentelor
hardware și a interacțiunilor dintre
acestea utilizând o schemă de
structură generală a unui sistem
de calcul
-Identificarea componentelor
hardware şi a relaţiilor dintre
acestea pe un calculator
dezasamblat

Simulator asamblare calculator:
http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblarecalculator
Un calculator dezasamblat

-Dezbatere pe tema categoriilor
de dispozitive, cu exemplificări
pentru fiecare categorie
-Identificarea grupelor de taste
de pe tastatură și explicarea
rolului acestora
Exersarea poziției corecte a
mâinilor pe tastatură, utilizând
joc didactic------Descoperirea
operațiilor care se pot executa
cu un dispozitiv de tip mouse și
exersarea principalelor operații
(click, dublu-click, drag&drop)
utilizând un joc didactic
-Vizualizarea modului de utilizare
a unui dispozitiv cu touch-screen
şi exersarea utilizării acestuia,
dacă există un astfel de
dispozitiv
-Vizualizarea modului de utilizare
a unui dispozitiv extern de
stocare a datelor
-Ilustrarea grafică a unităţilor de
măsură pentru capacitatea de
stocare în ordine crescătoare -

Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontală

calculator dezasamblat

Evaluare curentă
formativă prin:
Conversație euristică
Aplicaţii practice:
1. parcurgerea lecţiilor
Material didactic:
de tastare rapidă
Joc didactic pentru utilizarea tastaturii (de exemplu,
2. parcurgerea
Keyboard ninja
nivelurilor unui joc de
https://www.typing.com/student/games/play/keyboard- exersare a operaţiilor
ninja)
cu mouse-ul
Tutorial de tastare rapidă: online (de exemplu,
http://www.typingstudy.com/ro/) sau instalat pe
calculator (de exemplu, Rapid Typing)
Jocuri didactice pentru exersarea operaţiilor cu
mouse-ul (de exemplu, pe site-ul
http://minimouse.us/)
Dispozitive de intrare, ieşire sau de intrare-ieşire
(instalate în laborator sau prezentate demonstrativ)
Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontală
Material didactic:

Evaluarea sumativă
prin:
Test final (scris)
Simularea asamblării
unui calculator
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- unități de măsură
pentru capacitatea de
stocare (bit, byte,
kilobyte, megabyte,
gigabyte, terabyte,
petabyte etc.)
- comparație între
dispozitivele de
stocare în funcție de
capacitate)
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Dispozitive externe de stocare (memory stick. cd, dvd,
etc.)
-Ordonarea crescătoare a unor
dispozitive de stocare după
capacitatea de stocare
Evaluare:
-Evaluare sumativă - Test final
(scris)
-Discutarea soluţiilor la testul
scris
-Simularea asamblării unui
calculator

Grafic cu unităţile de măsură a memoriei în ordine
crescătoare
Test final (scris)
Simulator asamblare calculator:
http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblarecalculator
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Unitatea de învăţământ: „Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani”
Disciplina de studiu: Informatică și TIC
Data: 13.10.2017
Ora/durata: 50 minute
Profesor: Chiriachez Aurelia
Clasa: aV-a

Proiect didactic
Unitatea de învăţare : Calculatorul și componentele sale
Subiectul lecţiei: Dispozitive periferice de ieșire
Tipul de lecţiei: Comunicare și însușire de noi cunoștințe -varianta mixtă
Competențe generale:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații
Competenţele specifice:
1.1 Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware
Obiective operaţionale:
La sfarşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1: să definească sistemele de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul
O2: să clasifice sistemele de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul,
O3: să identifice partile componente ale sistemelor de intrare/ieşire ale unui sistem de calcul,
O4: sa indice funcţionarea sistemelor de intrare/ieşire.
Locul desfășurării lecției: laboratorul de informatică
Google Apps folosite: Docs, Forms, Drive, Gmail,YouTube
STRATEGII DIDACTICE







Conversația;
Învățarea prin descoperire;
Modelarea;
Problematizarea;
Explicația;
Exercițiul.

FORME DE ORGANIZARE:


Frontal şi pe grupe.

RESURSE
a.
Resurse materiale: Tablă interactivă, videoproiector, calculator/laptop
b.
Resurse spațiale: Laboratorul de informatică
c.
Resurse temporale: 50 de minute
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SCENARIUL DIDACTIC
Profesorul informează elevii cu privire la modalitatea de desfășurare a lecției (frontal și pe grupe). Se
stabilesc grupele (4 elevi) la calculator prin extragerea de cartonașe colorate.
Secvențele
didactice
Moment
organizatoric

Activitatea profesorului

Reactualizarea
cunoștințelor

Se realizează conexiunile cu lecția anterioară, „Dispozitive
periferice de intrare”. Profesorul susține elevii în rezolvarea
unui test pe care l-a creat in Google Form.

Comunicarea și
asimilarea
noilor
cunoștințe





notarea elevilor absenți
verificarea materialului didactic
stabilește atmosfera propice desfășurării lecției

Este un test interactiv ce presupune implicarea activă a
întregii clase. Se poate trece la următoarea întrebare numai
răspunzând corect la cea curentă. Profesorul prezintă elevilor
un video postat pe Youtube despre dispozitivele periferice de
ieșire, tutorial cu ajutorul căruia descoperim lecția curentă.
https://www.youtube.com/watch?v
Profesorul notează titlul lecției pe tablă: Dispozitive periferice
de ieșire”.
Cu ajutorul unui material prezentare PowerPoint, profesorul
explică lecția de zi.

Prezentarea conține diapozitive cu exemple de dispozitive
periferice de ieșire,rol și mod de utilizare
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Activitatea
elevului
Elevii se
pregătesc pentru
activitatea
didactică.
Elevii rezolvă
cerințele testului
împreună cu
profesorul.

Timp

Elevii notează în
caiete și sunt
atenți la
explicațiile
profesorului.

15
min

3
min

7
min
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Fixarea
cunoștințelor

Concluzii.
Realizarea
feedback-ului

Notarea și
aprecierea
elevilor,
anunțarea temei
pentru acasă

Profesorul propune elevilor să lucreze exercițiile aplicative
din fișa de lucru dată-Anexa 1. Elevii cu ritm de lucru mai
rapid vor primi fișe de lucru suplimentare.
Profesorul supraveghează activitatea elevilor intervenind cu
observații sau explicații suplimentare dacă este cazul.

Elevii sunt
aranjați în
grupele stabilite.
și execută
sarcinile de
lucru.

15
min

Ascultă cerința
profesorului.
Profesorul solicită grupelor de elevi să deschidă aplicația
Fiecare grupă va
Google Docs și trimite pentru fiecare grupă o invitație pentru completa în
a completa împreună un chestionar de autoevaluare-Anexa 2. Google Docs
răspunsul la câte
o întrebare cu
privire la
activitatea
desfașurata în
lecția de
zi.

8
min

Profesorul apreciază activitatea depusă de elev, notează elevii
implicați și le trimite elevilor tema pentru acasă prin
intermediul contului de Gmail.

2
min

Elevii își notează
pe caiete tema
pentru acasă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Informatică și TIC-Manual pentru clasa a V-a, Ed.Litera -2017
2. http://elearning.masterprof.ro/lectiile/informatica/lectie_01/dispozitive_de_intrare__iesire
3. www.didactic.ro.
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Anexa 1.

Fișă de lucru
Dispozitive periferice de ieșire

1. Identificați dispozitivele periferice de ieșire și scrieți denumirile dispozitivelor identificate.
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2. Completați descrierile imprimantelor și asociați imaginilor, folosind săgeți, descrierile

corespunzătoare.

3. Enumerați 3 caracteristici ale monitoarelor:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexa 2.

Chestionar de autoevaluare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcurgând cu atenție cerințele temei și rezolvând sarcina de lucru am învățat.....
Noțiunile învățate îmi sunt necesare la.....................................................
La această temă mi-a plăcut.....................................................
Am întâmpinat dificultăți precum............................................
Cred că aș putea sa-mi îmbunătățesc performanța dacă..................................
Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca.......................................................
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Data:
Clasa:
FIȘÃ DE LUCRU PAINT
1. Deschideți editorul grafic Paint.

Sã se împartã pagina de lucru în patru și sã se coloreze fiecare parte cu câte o
culoare.
In fiecare sfert din pagină de lucru sã se deseneze câte o figurã geometricã: pătrat, dreptunghi,
triunghi, cerc.
 Pătratul va fi colorat în roșu și va avea chenarul galben.
Dreptunghiul va fi colorat în verde, chenar roșu și se va roti la dreapta cu 90°.
Triunghiul se va colora în gri cu spray-ul mare și va avea chenarul verde.
În interiorul cercului să se scrie Astãzi este 20 noiembrie." (Verdana, 14, Bold, Underline)
Salvați desenul cu denumirea Figuri geometrice.
Timp de lucru 10 minute.
Rezolvare:
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