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Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul
Număr ore alocate: 8
Competențe
Conținuturi
Activități
specifice
Normele de securitate și protecție a
1.1, 1.2
exersarea utilizării corecte a unui
muncii în laboratorul de informatică.
calculator sau a unor dispozitive mobile
Elemente de ergonomie
(tabletă, telefon, consolă, laptop), cu
evidențierea efectelor asupra stării de
sănătate și a pericolelor ce pot apărea în
cazul unei utilizări incorecte, inclusiv
identificarea riscurilor asociate cu
implicarea excesivă a divertismentului
digital sau utilizarea excesivă a
platformelor și resurselor de divertisment
digital
Structura generală a unui sistem de
descrierea momentelor principale în
calcul. Istoric.
evoluția sistemelor de calcul și de
Hardware, software.
comunicații (prin
Placa bază, CPU, RAM, ROM.
imagini/desene/grafice/filme didactice
etc.) cu identificarea caracteristicilor
dispozitivelor actuale

Resurse
Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale

Evaluare
Aplicații practice
Observare
sistematică și notare

Conținuturi
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

Competențe
Activități
specifice
1.1, 1.2
Identificarea componentelor hardware, cu
evidențierea rolului componentelor
hardware și a interacțiunilor dintre
acestea.

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 evidențierea rolului unui sistem
de operare.
Descrierea modului de organizare a
informațiilor pe suport extern și exersarea
modalităților de lucru cu fișiere și
directoare.
Realizarea într-o aplicație specifică
sistemului de operare sau într-un utilitar
specializat a principalelor operații cu
fișiere și directoare (creare, ștergere,
redenumire, copiere, mutare, căutare) în
vederea organizării resurselor digitale
personale.

Resurse

Evaluare

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
componente ale
unor
calculatoare
dezasamblate,
planșe etc.
Manual,
auxiliare,
tutoriale, filme
didactice,
computer

Aplicații practice
Observare
sistematică și notare

Manual,
computer,
aplicații pentru
gestionarea
fișierelor

PROIECT DIDACTIC
ȘCOALA

Școala Gimnazială ”Benedek Elek” Avrămești

PROFESOR

Zsigmond-Rigó Attila

DATA

22.01.2018.

CLASA

a V-a

DISCIPLINA

Informatică și TIC

UNITATEA DE
ÎNVĂȚARE

Sisteme de calcul

SUBIECTUL LECȚIEI

Dispozitive de stocare

TIPUL LECȚIEI

Asimilare de noi cunoștințe

DURATA

50 minute

LOCUL DE
DESFĂȘURARE

Laboratorul de informatică

OBIECTIV
FUNDAMENTAL

Identificarea principalelor dispositive de stocare a datelor. Unități de măsură
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

OBIECTIVE
OPERAȚIONALE

COGNITIVE

AFECTIVE

O1

Să identifice dispozitivele de stocare

O2

Să cunoască unitățile de măsură

O3

Să evalueze expresiile

A1

Distingerea diferitelor tipuri de dispozitive de
stocare și situații concrete de utilizare a acestora

NIVELUL INIȚIAL AL
CLASEI
PRINCIPII

Principiul asigurării progresului gradat al
performanței

METODE DE ÎNVĂTĂMÂNT

Conversația, conversația euristică,
demonstrația, expunerea, exercițiu dirijat

STRATEGII DIDACTICE
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RESURSE MATERIALE
BIBLIOGRAFIE

FORME DE ORGANIZARE A
ACTIVITĂTII INSTRUCTIVE

Frontală, individual, pe grupe

FORME DE DIRIJARE A ÎNVĂTĂRII

Demonstrația, expunerea, exercițiu dirijat

EVALUARE

Orală

Calculator, proiector, prezentare PPT, fișă de lucru
Manual Informatică și TIC, Grup Editorial Litera
https://tic-grecu.weebly.com/sisteme-de-calcul.html
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
SECVENŢA DE CONŢINUT

NR.
EVENIMENTELE
CRT.

C.S.
LECŢIEI

ACTIVITATEA ELEVILOR

(timp)
MOMENTUL

2 min.

ORGANIZATORIC

2.

REACTUALIZAREA
CUNOŞTINŢELOR
ÎNSUŞITE ANTERIOR/
ENUNŢAREA
OBIECTIVELOR

2.1
2.2

LECŢIEI

3.
25
min.

4.
10

DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII/
PREZENTAREA
CONŢINUTULUI
SARCINILOR DE
ÎNVĂŢARE

2.2
2.3

OBŢINEREA
PERFORMANŢEI

2.1
2.2

FORME DE
EVALUARE
(obs.)

PROFESORULUI

1.

10
min.

ACTIVITATEA

ELEMENTE DE
STRATEGIE
DIDACTICĂ

Prezenta elevilor
Verifică existenţa celor necesare
începerii lecţiei

- elevii pregătesc caietele

Activitate
frontală

Formulează întrebări pentru a
verifica cunostintele din lectia
anterioară
Ce este un sistem de calcul?
Care sunt componentele de bază a
unui sistem de calcul după John
von Neumann?
Plecând de la o situație concretă,
solicită elevilor să identifice
dispozitivele periferice.
Prezintă elevilor continutul lecței
prezentare PPT
-Dispozitive de stocare a datelor,
tipuri
-Unități de măsura
Antrenează permanent elevii prin
întrebări, încurajându-i să
participe activ la propriu proces
de învățare
Prezintă elevilor fișa de lucru spre
rezolvare

Formulează răspunsuri la
întrebările profesorului

Conversație
euristică
Activitate
frontală

Notează conținutul lecței
Ascultă explicațiile
profesorului
Formulează răspunsuri la
întrebări

Prezentare PPT Evaluare
Expunere
orală
Conversație
Problematizare

Ascultă explicațiile
profesorului

Exercițiu dirijat Observare
Activitate pe
sistematică

Evaluare
orală

6

min.

5.
3 min.

2.3

ASIGURAREA
RETENŢIEI ŞI A
TRANSFERULUI

Sprijină elevii în realizarea
sarcinilor prin îndrumare
permanentă
Face aprecieri privind modul de
realizare a sarcinilor. Formulează
întrebări referitoare la noile
cunoștințe

Elevii organizați pe grupe de
grupe
3-4 elevi rezolvă sarcinile de
lucru
Prezintă rezultatele obținute
Reacţionează pozitiv la
Activtate
aprecierile profesorului sau
indviduală
corectează eventualele greşeli

Evaluare
orală

Evaluare
orală
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Név: __________________________

Felmérőlap
1. Fogalmazd meg a háttértárak használatának lényegét!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________

2. Egészítsd ki a táblázatot!
Adattároló

Megnevezés

Fontosabb jellemzői
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Név: __________________________

Felmérőlap
1. Fogalmazd meg a háttértárak használatának lényegét!
A háttértárak segítségével tárolhatjuk huzamosabb ideig az adatainkat, így azok a
számítógép kikapcsolása után is megőrződnek
2. Egészítsd ki a táblázatot!
Adattároló

Megnevezés

Merevlemez (HDD)

Pendrive (Tollmeghajtó)

Fontosabb jellemzői
 belső merevlemez
 többször írható
 tárolókapacitása ma
már 40 GB – 10TB
között mozog
 többször írható
 nem sérülékeny
 tárolókapacitása 1 TBig terjed

CD-R (Optikai lemez)

 egyszer írható
 tárolókapacitás 700
MB

CD-RW (Optikai lemez)

 többször írható
 tárolókapacitás 700
MB
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Hajlékonylemez (Flopilemez)

Külső merevlemez

 többször írható
 tárolókapacitás 720 KB
- 2,88 MB

 többször írható
 könnyen hordozható
 nagykapacitású
tárolóhely (több TB)

DVD-R (Nagykapacitású
optikai lemez)

 egyszer írható
 tárolókapacitás 4,7 GB

DVD-RW (Nagykapacitású
optikai lemez)

 többször írható
 tárolókapacitás 4,7 GB

Memóriakártya (SD-kártya)






többször írható
hordozható
kis méretű
tárolókapacitása 1 TBig terjed
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