
  

 

Proiect  didactic 

 

 

Data:  

Disciplina: Informatică 

Clasa: a XI-a MI 

Profil: matematică-informatică 

Profesor: Berceanu Camelia-Florentina 

Gradul didactic: I 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 

An școlar: 2020-2021 

Unitatea de învăţare: Tipuri de date structurate 

Activitatea de învăţare: Tipul de date înregistrare 

Tipul lecţiei: Transmiterea de noi cunostinte             

Competenţa generală: Utilizarea tipurilor de date structurate pentru rezolvarea unor probleme specifice  

Competenţe specifice: 

1.1. Analizarea unei probleme în scopul identificării datelor necesare și alegerea modalităților adecvate de structurare a datelor care intervin într-o 

problemă 

1.2. Identificarea avantajelor utilizării diferitelor metode de structurare a datelor necesare pentru rezolvarea unei probleme 

1.3.Utilizarea structurilor de date neomogene în modelarea unor situații problemă 

1.4. Implementarea unor algoritmi de prelucrare a structurilor neomogene 

 

Obiective operaţionale: 

- să definească tipul de date înregistrare 

- să utilizeze corect operatorul ” . ” 

- să aplice noţiunile învăţate; 

- să implementeze algoritmi utilizând înregistrarea. 

 

Strategii didactice: 

         Principii didactice: 

- principiul participării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse. 



  

Metode de învăţământ: 

- metode de comunicare orală: expunerea, conversaţia, problematizarea; 

- metode de acţiune: algoritmizarea, problematizarea; 

Procedee de instruire: 

- explicaţia/expunerea în etapa de comunicare; 

- învăţarea prin descoperire prin rezolvare de probleme ; 

- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor. 

Forme de organizare:  

- frontală, individual – predare on-line pe platforma Google Classroom / Meet 

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă 

Reurse materiale: Mariana Milosescu, Manual informatica C++, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2016 

- calculatoare, internet 

- prezentare PowerPoint 

- CodeBlocks 

- platforma Google Classroom / Meet 

Metode de evaluare: 

- evaluare continuă pe parcursul lecţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Structura lecției pe secvențe de instruire: 

 

Momentele lecției 
Activitate desfășurată de  Strategii 

didactice 
Evaluare 

Profesor Elev 

1.Organizare şi 

pregătirea clasei 

(2min) 

  

- verificarea frecvenței elevilor; 

- verificarea problemelor tehnice de conectare 

 

- raportează absenții și 

motivele absentării 

- raportează eventualele 

defecțiuni tehnice 

 

Conversația  

euristică 

 

 

2. Captarea atenției 

elevilor(3min) 

- anunțarea subiectului temei respective; 

- anunțarea obiectivelor urmărite; 

- anunțarea modului de desfășurare a activității. 

- elevii ascultă profesorul  

Conversația 

 

 

 

 

3. Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare(5min) 

 

Profesorul realizează reactualizarea cunoștințelor 

printr-un set de întrebări : 

- Cum clasificăm datele după tipul lor? 

- Cum clasificăm datele după criteriul compunerii? 

- Ce este un șir de caractere? 

Elevii răspund la întrebări: 

- Date de tip întreg, de tip real, 

de tip caracter, de tip logic. 

- Date simple sau elementare 

și date compuse sau structuri 

de date. 

- Șirul de caractere este o 

structură de date care este 

formată dintr-o mulțime 

ordonată de caractere, în care 

fiecare caracter se identifică 

prin poziția sa în cadrul 

mulțimii. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală  

 

 

 

 

4. Prezentarea noilor 

noțiuni 

(30min) 

 

Profesorul prezintă noile cunoștințe, proiectând 

lecția elevilor, oferind explicații și exemple pentru 

înțelegerea noilor noțiuni: 

Tipul de date înregistrare 

- Înregistrarea este structura de date formată dintr-un 

ansamblu de date neomogene (date elementare sau 

structuri de date) între care există o legătură de 

conținut. Elementele structurii se numesc câmpuri și 

pot fi Înregistrarea se folosește atunci când dorim să 

păstrăm și să prelucrăm informații legate între ele din 

 

 

 

 

 

Elevii lucrează în paralel cu 

profesorul și notează în caiete 

noțiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

Expunerea  

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

   Practică 

 



 

 

Momentele lecției 
Activitate desfășurată de  Strategii 

didactice 
Evaluare 

Profesor Elev 

punct de vedere al conținutului, informații care sunt 

memorate în variabile de memorie, având tipuri 

diferite. Astfel, pentru a obține informații despre un 

obiect, întreaga colecție de date trebuie prelucrată 

împreună. 

- Câmpul este reprezentarea unui atribut din lista de 

atribute care descriu obiectul. El conține o dată 

elementară sau o structură de date care are legătură 

logică cu datele din celelalte câmpuri ale 

înregistrării, cu care formează împreună o entitate de 

informație. 

- Fiecare câmp se identifică în listă printr-un nume și 

este caracterizat de tipul datei și de valoarea datei. 

- Accesul la elementele structurii se face prin numele 

câmpului. 

- Înregistrarea este o structură de date secvențială sau 

liniară care grupează date corelate, care sunt așezate 

în locații succesive în memorie. 

- Înregistrarea este o zonă continuă de memorie 

căreia i se atribuie un nume și care permite 

memorarea mai multor date de tipuri diferite ce pot 

fi tratate ca un tot unitar sau ca date elementare 

independente. 

- În limbajul C++, pentru a putea crea și manipula o 

structură de date de tip înregistrare, trebuie definit 

tipul de date numit structură, având următoarea 

formă generală: 

- identificate după nume. 

struct [< nume structură > 

{ <tip dată 1> <nume v11>, <nume v12>, …, 

<nume v1n>; 

 

 

 

 

 

 

 

Încearcă să răspundă 

profesorului, sau pune 

întrebări pentru înțelegerea 

lecției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Momentele lecției 
Activitate desfășurată de  Strategii 

didactice 
Evaluare 

Profesor Elev 

  <tip dată 2> <nume v21>, <nume v22>, …, 

<nume v2n>; 

 ................................................................. 

 <tip dată m> <nume vm1>, <nume vm2>, 

…, <nume vmn>;     } ; 

- Unde: < nume structură > este numele tipului de 

dată care reunește mai multe variabile de memorie de 

tipul <tip dată i>, identificate prin 

 <nume vi1>, <nume vi2>, …, <nume vin>;       

Numele structurii este opțional. 

- Declararea unei structuri de termină cu caracterul ; 

deoarece este o instrucțiune. 

- Pentru a avea acces la un câmp al unei înregistrări 

se folosește operatorul punct „ . ” 

<nume_variabilă_înregistrare>.<nume_câmp> 

- Operatorul punct este operator de selecție a 

câmpului unei structuri și leagă numele structurii de 

numele câmpului. Rezultatul furnizat de expresie 

este valoarea câmpului selectat. Punctul este 

operator binar și are prioritate maximă. 

5. Fixare și 

consolidare. 

Feedback (5 min) 

Profesorul propune spre rezolvare elevilor două 

probleme, prima având explicațiile necesare 

rezolvării. Pentru elevii care finalizează prima 

problemă înaintea colegilor, este propusă o nouă 

problemă. 

- Elevii rezolvă problema 

propusă de profesor, pun 

întrebări, cer explicații, dacă 

este necesar 

 

Algoritmizarea 

 

Problematizarea 

 

6. Evaluarea (5min) 

 

Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra 

activității desfășurate. 

- Elevii sunt atenți la aprecieri 

și la recomandările făcute de 

profesor. 

Conversația   

 


