
Cum predăm 
informatica la 
gimnaziu? 
Sugestii și resurse 
Profesor Alina-Gabriela Boca 
Colegiul Național de Informatică  
„Tudor Vianu” 



Programa de 
informatică, pentru 

clasele VII-VIII 



Competența generală 
 

2. Rezolvarea unor probleme 
elementare prin metode intuitive de 

prelucrare a informației 
 



Activități de 
învățare clasa a 

VII-a 





Sugestii metodologice 

• Rezolvarea unor probleme La clasele a VII-a și a VIII-
a pentru competențele specifice de programare se 
va utiliza unul dintre limbajele: Python, C, C++, Ruby. 
în funcție de nivelul de performanță urmărit se pot 
utiliza și platformele: pbinfo.ro, campion.edu.ro, 
www.infoarena.ro, cs-first.com; 
implementarea algoritmilor se poate realiza în 
mediile de dezvoltare instalate local sau online pe 
platforme cum ar fi ideone.com, cpp.sh etc.; 
 
 
 



Sugestii metodologice 
• Pentru competența generală 2 pentru clasa a VII-a 

rezolvarea de probleme se poate realiza punându-se accent 
pe analiza problemei, elaborarea și reprezentarea algoritmilor; 
algoritmii vor fi reprezentați cu ajutorul blocurilor grafice 
având în vedere urmărirea pas cu pas a operațiilor; 
problemele algoritmice vor fi orientate doar spre prelucrarea 
unor date numerice (întregi/reale), fără a aborda prelucrări de 
șiruri de valori; 
un exercițiu util în vederea rezolvării individuale a unei 
probleme, poate fi modificarea algoritmului de rezolvare a 
unei probleme similare. 
 
 
 
 



Sugestii pentru 
limbajele C++ si C 

Medii de programare: 
Medii de programare offline : Aplicația 
CodeBlocks, aplicații consolă 
Se poate instala pe calculator sau pe laptop.  
Atenție: NU se poate instala pe tabletă sau 
pe telefon 



Pentru mediul online 
•  Repl.it 
• https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler 
• http://cpp.sh/ 



Sugestii pentru limbajul Python 
  
Aplicatia Pycharm 



Predarea 
conținuturilor 



Limbajul C++ 

Platforma Pbinfo 



Limbajul C++ 
Site-ul 

https://programarecurabdare.ro/ 



Limbajul Python 
Platforma Pythonisti 
https://www.pythonisti.ro/python-3-lectii-

online-interactive.php 
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SUGESTII PENTRU PREDAREA 
ALGORITMILOR 

Scrie algoritmul  
Explică algoritmul folosind 

tabelul de variabile 

Modifică / adaugă o 
operație 

 
COMPARĂ 

REZULTATELE 
OBȚINUTE 



Exemplu clasa a VII-a 
  
Suma cifrelor unui număr 



Modificarea algoritmului anterior 
  
Suma cifrelor pare ale unui număr 



1 
Scrie un program pentru suma 

cifrelor impare 

Folosește tabelul de variabile și 
arată cum se execută 
programul pentru n=20753 

EXERSEAZĂ 
 

2 



3 
Scrie un program pentru produsul 

cifrelor impare 

Folosește tabelul de variabile și 
arată cum se execută 

programul pentru n=20753 

EXERSEAZĂ 
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