
Datele generale. 18.12.2020, clasa a VII-a, Informatica.

Modulul: Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate
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Unități de competență:

-Identificarea tipurilor de controale și ferestre. 

(obiectelor grafice interpretate de sistemul de operare Windows.)

-Efectuarea operațiilor asupra ferestrelor din componența interfețelor grafice.

Competențe specifice:

CS.1. Utilizarea instrumentelor cu 
acțiune digitală în scopul eficientizării 

proceselor de învățare, manifestând 
abordări inovatoare și spirit practic.

CS.4. Prelucrarea digitală a 
informațiilor text, numerice, grafice, 
audio și video, manifestând interes 

pentru învățare activă, comunicare și 
colaborare.

CS5.Perceperea științifică a rolului și 
impactului fenomenelor informatice 

din societatea contemporană, 
manifestând gândire critică și pozitivă 

în conexarea diferitor domenii de 
studiu, activitate și valori umane.



Obiectivele lecției. 

• Să definească noțiunea de interfață grafică;

• Să enumere tipurile de interfețe grafice;

• Să recunoască elementele interfeței grafice;

• Să aranjeze pictogramele conform modelului
propus;

• Să lanseze în execuție și să ruleze aplicațiile 
frecvent utilizate.



•Strategii didactice:

forme: frontală, individuală.

metode, tehnici și procedee didactice: 

discuția dirijată, observarea dirijată, 

explorarea, joc didactic, demonstrația, 

problematizarea, analiza,jocul didactic, 

Brain ring .

mijloace: calculator, tablă interactivă/ 

proiector, boxe, fișe pentru activitate 

individuală, aplicații.

Strategii de evaluare: evaluare orală, 

formativă interactivă.

Locul desfășurării: laboratorul de 

informatică
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www.learningapps.org

http://www.learningapps.org/


Evocarea(5 min)

https://learningapps.org/display?v=pw7tyn37c18

Ajută-l pe Ionel să procure un calculator eficient, de ce caracteristici

ar trebui să țină cont?
Viteza de operare

Capacitatea memoriei interne

Componența și capacitatea unităților de memorie externă

Parametri de masă și gabarit

Costul 

https://learningapps.org/display?v=pw7tyn37c18


https://learningapps.org/display?v=p96wk2won20

Pentru a asigura exploatarea eficientă a calculatorului este 

necesar să instalăm …. Sistemul de operare

https://learningapps.org/display?v=p96wk2won20




Realizarea sensului(25 min)

Obiectivele lecției. 

• Să definească noțiunea de interfață grafică;

• Să enumere tipurile de interfețe grafice;

• Să recunoască elementele interfeței grafice;

• Să aranjeze pictogramele conform modelului
propus;

• Să lanseze în execuție și să ruleze aplicațiile 
frecvent utilizate.

18.12.20

Subiectul lecției: Interfețe grafice



Interfaţa 
bazată pe 
utilizarea 
comenzilor 
introduse de la 
tastatură.

Interfețe 
cu linie de 
comandă

Interfaţa om–maşină 
bazată pe utilizarea 
diferitor imagini numite
obiecte grafice.

-pictograme (icons)

-ferestre (windows)

-cursorul şoricelului (mouse)

-bara de lucrări (taskbar)

-meniuri

Interfață 
grafică

Interfața cu utilizatorul este formată din totalitatea mijloacelor prin care utilizatorii 

interacționează cu calculatorul, cu un dispozitiv periferic sau cu un program. Prin 

intermediul interfeței, utilizatorii introduc date și primesc răspunsuri, adică 

interacționează cu sistemul.



Pictograme (icons) – mici desene sau figuri însoţite de un text 

scurt care seamănă cu obiectele pe care le reprezintă;



Ferestre (windows) – cadre dreptunghiulare în interiorul 

cărora se afişează anumite informaţii.

Există cinci tipuri de ferestre:

• ferestre de aplicaţie, 

•ferestre de dialog,

•ferestre de navigare, 

•ferestre de explorare 

• ferestre de document;

Elementele ferestrei:

bara de titlu;

bara de meniuri,

bara de instrumente;

bară de derulare;

bara de stare.



Ferestre de aplicație - asigură comunicarea utilizatorului cu programul în curs

de execuţie.



Ferestre de dialog asigură 

“conversaţia” dintre programe şi utilizator.
Elemente

-

–

–

–

–

–

–



Fereastră de navigare -

afişează conţinutul unei componente 

a sistemului de calcul.

• Fereastră de explorare -

permit vizualizarea structurii 

arborescente a sistemului de calcul 

şi a dosarelor de pe discuri.



Cursorul şoricelului (mouse) – un simbol 

special, de obicei în formă de săgeată,

utilizat pentru indicarea obiectelor de pe 

suprafaţa de lucru;

Tehnicile de lucru cu şoricelul sunt:

•clic-stânga –

•clic-dreapta

•dublu-clic

•glisare

•trage-şi-lasă



bara de lucrări (taskbar) – un dreptunghi în partea de jos a ecranului ce conţine

butonul Start. Acesta permite lansarea rapidă în execuţie a unor programe şi 

deschiderea documentelor utilizate recent. 



Meniuri (menu) – liste de opţiuni (comenzi) pe 

care utilizatorul le poate activa.

Cascadă Derulante



Reflecția

(12 min)
https://quizizz.com/admin/quiz/5fd4bb8adf0a56001b05ac8c

Intefețe grafice

https://quizizz.com/admin/quiz/5fd4bb8adf0a56001b05ac8c
Reflecția clasa 7.notebook


Temă pentru acasă

• Scrieți elementele ferestrei aplicației NotePad
***Ex.3 pag.41

Extensia(3 min)


















