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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 15 000 de membri) 
și Litera Educațional (    /Litera Educational) . 

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEC 2020 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență 
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEC 2020

În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru 
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru 
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, pentru care fie nu au existat oferte în 
anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile 
programe școlare, care să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar 
manuale corespunzătoare din punctul de vedere al conținutului științific și adaptate 
nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se 
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma 
evaluării. 
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MANUAL DE INFORMATICĂ ȘI TIC
PENTRU CLASA A VIII-A

Competențe generale

Competențe specifice

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei 
informației și comunicațiilor

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode 
intuitive de prelucrare a informației

3. Elaborarea creativă de miniproiecte care vizează 
aspecte sociale, culturale și personale, respectând 
creditarea informației și drepturile de autor

Manualul de Informatică și TIC – clasa a VIII-a 
cuprinde patru unități de învățare care respectă 
domeniile și conținuturile din programă. Lecțiile sunt 
însoțite de activități de învățare-evaluare interactive, 
cu caracter practic-aplicativ, care determină formarea 
competențelor specifice cu care acestea sunt corelate.

1.1. Utilizarea foilor de calcul tabelar în vederea 
rezolvării unor situații-problemă simple  

1.2. Utilizarea unui editor dedicat pentru realizarea 
unor pagini web cu diverse teme  

2.1. Identificarea șirurilor de valori în diferite contexte 
de prelucrare în vederea construirii algoritmilor

2.2. Rezolvarea unor probleme simple prin construirea 
unor algoritmi de prelucrare a șirurilor de valori  

3.1. Elaborarea de produse informatice utilizând 
aplicații de calcul tabelar  

3.2. Elaborarea/Actualizarea de pagini web conform 
unor specificații date 

3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu de 
programare 

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
INFORMATICĂ ȘI TIC

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE INFORMATICĂ ȘI TIC
PENTRU CLASA A VIII-A
Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu 
Claudia-Elena Mitrache
• Copertă broșată
• 116 pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color



Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în 
variantă tipărită, având în plus exerci-ții interactive, jocuri 
educaționale, animații, filme și simulări. 
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, 
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului 
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.
Forma electronică a manualului școlar are un conținut similar 
celei tipărite și cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

STRUCTURA MANUALULUI 

VARIANTA DIGITALĂ

5

VARIANTA TIPĂRITĂ

Pagina de prezentare a unității de învățare

Metode complementare de evaluare

Pagina de lecție
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10 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI MANUALUL 
DE INFORMATICĂ ȘI TIC DE LA LITERA

Echipei care a gândit acest manual școlar i-a revenit o misiune aleasă, anume aceea de a contribui 
la îndrumarea elevului care se pregăteşte pentru orientarea profesională, care se străduieşte să se 
cunoască pe sine (cu limitele şi disponibilităţile sale devenite, în timp, competenţe). 
Iată de ce vă recomandăm să alegeți manualul de Informatică și TIC de la Editura Litera:

1. Manualul oferă o plajă bogată în conţinuturi, aptitudini şi atitudini care sprijină elevul la intrarea în 
viaţa cotidiană, la implicarea responsabilă în activităţi individuale şi de grup, toate aflate într-o perpetuă 
transformare. 

2. Este acest manual școlar un factor motivaţional? La răspunsul evident afirmativ îşi dau acordul, 
într-un tempo firesc, competenţele pe care autorii le-au avut „sub lupă” pe tot parcursul conceperii 
acestuia. Şi, de bună seamă, argumentului de mai sus i se alătură, firesc, modul de abordare echilibrată 
şi tenace a unor tehnici şi instrumente de predare–învăţare– evaluare la care elevii răspund „Prezent!”.

3. Lecțiile cuprinse în manual reprezintă un real suport material și psiho-afectiv care îl învaţă pe elev 
cum să înveţe, cum să se pregătească pentru expansiunea ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei. Diversitatea 
activităților didactice îl ajută să devină inteligent cognitiv şi emoţional.

4. Pe tot parcursul manualului, partenerul de dialog este elevul. Acesta este un punct forte al unei 
abordări obiective, fidele şi intransigente în contextul învăţământului actual, când elevul se formează 
ca cetăţean responsabil.

5. Acest manual le oferă elevilor o şansă în plus de a învăţa pentru perspectiva personală şi de grup, de 
a se dezvolta în ritm propriu, dar în pas cu explozia informaţională şi cu nevoile contemporane, oferind 
astfel un suport motivaţional în dobândirea competenţelor digitale şi nu numai!
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6. Manual constituie un liant care asigură, în mod real, conexiuni utile prin caracterul transdisciplinar, 
inter şi intradisciplinar, prin inserţia şi armonizarea structurilor şi a conţinuturilor selectate spre a fi părţi 
integrante ale unui întreg armonizat în mod competent.

7. Modalitatea de abordare a conţinuturilor învăţării stabilite de Programa Şcolară pentru clasa a VIII-a, 
în variate şi inedite contexte de lucru şi de evaluare, conferă un alt punct forte al manualului, elevul 
fiind implicat în noi forme de organizare şi de studiu, cu grad sporit de atractivitate, coerenţă, rigoare şi 
funcţionalitate.

8. Întoarcerea la valori esenţiale ale civilizaţiei şi culturii, la tradiţii şi la preocuparea spre acţiuni concrete 
de ocrotire, protejare şi salvare a naturii, într-o lume care a atins niveluri superioare de performanţă, este 
un alt argument de natură intelectuală şi emoţională care, în timp, le poate crea elevilor convingeri ca 
cetăţeni responsabili ai prezentului şi viitorului.

9. Paradoxal sau nu, ora de Informatică şi Tic, având ca suport acest manual şcolar, poate coagula în mod 
creativ concepte, principii, raţionamente şi idei având ca punct de plecare „Save As… Argumentul 8!”

10. Conținutul fiecărei teme este structurat pe baza criteriilor învățării prin descoperire. Astfel, elevul 
este cel care își definește traseul educativ în funcție de resursele și interesele proprii, iar profesorul poate 
folosi manualul în calitate de facilitator. Profesorul este doar cel care deschide ușile, iar elevul este cel 
care parcurge traseul cunoașterii și are inițiative și idei. Învățarea este asumată și respectă diversitatea 
stilurilor de învățare ale elevilor.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

2

4 7

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

5 Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

3 Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

6 Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri on-line realizate pe 
platforma www.cursuridigitale.ro.

Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competen-
ţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele 
didactice vor primi adeverințe care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 SE POT 
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE 

DIDACTICE. IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ:
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INTERVIU CU DANIEL ROSNER
Innovation Labs, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare, 

din cadrul Universității Politehnica din București.

Daniel Rosner are o pasiune pentru electronică și 
un doctorat în IoT și WSN pentru îngrijirea sănătății. 
Este lector în cadrul departamentului de informatică, 
Universitatea POLITEHNICA din București, specializat 
pe proiectare hardware și dispozitive wearable, și 
coordonator al laboratorului de robotică și electronică 
aplicată CISL41. În 2016 a îndrumat echipa ENTy, care
a caștigat competiția internațională Microsoft Imagine 
Cup Seattle ”16 cu un dispozitiv wearable med-tech.
Este, de asemenea, unul dintre fondatorii Innovation 
Labs și actualul manager de programe pentru cel 
mai important program accelerator pentru start-
upuri tehnologice din România. În 2015, a făcut parte 
din programul 30under30 al Forbes, iar în 2017, 
din programul IVLP Antreprenoriat și Dezvoltarea 
Intreprinderilor Mici 2017. În 2019, Daniel Rosner a 
coordonat prima ediție a Programului de accelerare a 
parteneriatului România - Israel.

Sunteți inginer în știința calculatoarelor, program manager al „Innovation Labs” și lector la Universitatea 
Politehnică din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar revista Forbes v-a inclus în topul 
liderilor generației „Forbes 30 sub 30”.  
Ne puteți spune cum a debutat pasiunea a dvs. pentru calculatoare?

Pasiunea mea pentru domeniul IT a pornit puțin diferit - printr-o pasiune pentru fizică descoperită în gimnaziu. 
Astfel, dupa olimpiada națională de fizică, am început să caut zone de aplicație, căutare ce m-a adus în zona de 
IT. 

Actualmente, domeniul meu de specializare este zona de Robotică și IoT (Internet of Things - sisteme fizice de 
senzori distribuiți) - ceea ce îmi oferă oportunitatea de a construi soluții apropiate de mediul fizic,  îmbinate cu 
elemente de fizică. 

Cum a luat naștere proiectul „Innovation Labs”? Cine se poate înscrie și cum ați reușit să îi atrageți spre acest 
proiect?

Proiectul a fost înființat în 2013 de către o echipă de vizionari din domeniii complementare - Andrei Pitiș, 
cu experiență din industria de IT și startup-uri de tech, profesor Răzvan Rughiniș, din cadrul Facultății de 
Automatică și Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din București, cu experiență în construcția de proiecte 
educaționale cu impact național, și Bogdan Iordache, inițiator a numeroase proiecte dedicate susținerii startup-
urilor de tech din România. 

În acest moment, avem alături un board condus de către Vladimir Oane, antreprenor cu experiență în IT, iar 
programul este coordonat de către o echipă executivă extraordinară - colegii mei Andreea Moldoveanu, Flavia 
Husar și George Sârbu - alături de care am reușit inclusiv în contextul actual să organizăm un program de 
impact. 

Innovation Labs își propune să susțină tinerii pasionați de tehnologie să parcurgă drumul de la o idee la un 
produs tehnologic, cu aplicații în domenii variate, dar și cu clienți reali. 

Proiectul a crescut în timp, de la un Hackathon în București, la un program național, cu sprijinul Fundației 
Româno-Americane, prezent în toate marile centre universitare din România.
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Anul acesta, Innovation Labs primește 74 de echipe noi, într-un program de mentorat ce va dura 10 săptămâni. 
Ce se întâmplă, mai exact, în această perioadă?

În cadrul ediției 2020 ne-am bucurat să acceptăm în program 74 de echipe, din cele 168 de idei prezentate inițial, 
în 5 centre universitare - București, Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara. 
În noul context, programul a trecut printr-o serie de adaptări și a tranzițonat spre un program de 7 luni - 
în cadrul căruia echipele acceptate în program lucrează la propriile startup-uri. Scopul programului este să 
sprijine aceste echipe să implementeze un MVP (Produs Viabil Minimal) validat alături de clienți reali - cu alte 
cuvinte, să construiască un produs bazat pe soluții de IT care să răspundă nevoilor reale ale pieței, pentru clienți 
reali.

Majoritatea startup-urilor de tech, la nivel global, dau faliment în primii 2 ani. Principalul motiv nu ține de o 
limitare tehnologică, ci de implementarea unor produse ce nu sunt aliniate cu piața și cu potențiali clienți. 
Astfel, cred că definirea unui produs care să fie perceput ca util de utilizatori dispuși să plătească pentru acesta, 
este esențială. 
Din acest motiv, ne concentrăm eforturile în a sprijinii tinerii să descopere care este nișa lor de piață, cine sunt 
clienții lor, care sunt nevoile reale ale acestor clienți, care sunt caracteristicile cele mai importante pentru 
produselor lor pe care ar trebui să se concentreze, cum ar trebui să se contureze produsul - de la funcționalități, 
la user experience, la modele de business, de livrare și de monetizare a produsului. 

La finalul perioadei de mentorat, iar acest lucru este foarte important în procesul nostru de creștere a acestor 
echipe, organizăm o serie de evenimente menite să trieze, să clasifice și să expună echipele în fața unui 
auditoriu relevant. Punctul culminant este Demo Day, o zi pentru demonstrații practice, prezentări și discuții 
cu un juriu de specialitate constituit din manageri și lideri de business de top din România și din străinătate. 
Echipele care în urma acestor evenimente reușesc să convingă, accesează mai departe finanțări, contracte de 
colaborare sau deschidere către programe de accelerare disponibile internațional - toate oportunități vitale 
pentru transformarea ideii lor într-un business viabil.

Să vorbim puțin despre generația „digital native”. Ce aduc aceștia „proaspăt” în domeniu și ce se poate face 
pentru ca tinerele talente din domeniul IT-ului să rămână în țară după terminarea liceului sau a facultății?

Cred că avem deja numeroase oportunități pentru tinerii pasionați de tehnologie pentru a rămâne în țară - de la 
educație la angajare, cu posibilitatea de a-și lansa propriul start-up.
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În termeni de oportunități de educație, pe zona de IT, dacă ne uităm la rata mare de absorbție în piața muncii 
a absolvenților facultăților de profil, dar și la cât de multe companii de IT de top din afară vin să recruteze 
absolvenți din România, cred că tinerii au toate motivele să rămână în țară pentru o educație în IT de calitate. 

Privitor la oportunitățile de angajare, în domeniul IT suntem în continuare pe un trend crescător cu mult mai 
multe oportunități de angajare decât specialiști disponibili. Mai mult, cred că merită menționat faptul că un 
specialist în IT în România are, raportat la salariu mediu sau la puterea de cumpărare, un salariu mult mai mare 
decât în majoritatea țărilor în care ar putea pleca. 
În termen de oportunități pentru startup-uri, vedem deja numeroase startup-uri de tech pornite din România. 
Cred că pe măsură ce vom vedea și o consolidare a ecosistemului de finanțare privată, în paralel cu programe de 
susținere pentru startup-uri, din partea statului, mai bine conturate și centrate pe zona high-tech, high-growth, 
high-risk, vom avea și mai multe povești de succes. 

Aveți și proiecte dedicate elevilor de gimnaziu și liceu?
Programul Innovation Labs este deschis și tinerilor liceeni, și avem în fiecare an câteva echipe participante 
compuse din elevi de liceu. De exemplu, anul acesta în București avem o echipă de elevi din cadrul Colegiul 
Național „Ion Neculce”, iar în Cluj avem în program o echipă de elevi din cadrul Colegiului Național „Emil 
Racoviță”.

Există numeroase proiecte pornite din universități, în special din cadrul Universității POLITEHNICA din București 
pentru elevi de liceu. Aș aminti de exemplu https://www.ipworkshop.ro/ - o școală de vară organizată de către 
colegul meu Alexandru Radovici, pe care o recomand cu căldură.
Tot din Politehnică a pornit Olimpiada Națională AcadNet, https://acadnet.ro/ro/ - dedicată pasionaților de 
tehnologie, de rețelistică și programare, inițiată de către colegul meu profesor Răzvan Rughiniș, și de către 
profesor Emil Onea, din cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Focșani și profesor Daniel Popa, din cadrul Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. 

Colega mea Silvia Stegaru coordonează proiecte din cadrul https://codette.ro/programe.html cu numeroase 
evenimente și proiecte pentru o gamă largă de participanți și vârste. 

Coronavirusul a provocat schimbări în multe domenii, între care și în educație. Ce impact credeți că are acest 
proces de predare online (inclusiv la școala primară și gimnazială) asupra felului în care va arăta școala în 
viitor?
 
Personal, pentru învățământ, cred că reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate - mai ales o oportunitate 
pentru digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ din România.
Cred că sistemul de învățământ este un pilon fundamental pentru orice stat modern, și sper că factorii de 
decizie din educație să investească resurse corespunzătoare, care alături de efortul depus de numeroase cadre 
didactice din învățământ, să genereze schimbări mult așteptate în învățământ. 

Ar fi două mari direcții de schimbare pentru care situația actuală creează oportunități. 
În primul rând, mult așteptata evoluție a mijloacelor și practicilor pedagogice a avut și are loc în mod forțat și 
în ritm accelerat. Nici elevii și nici profesorii nu au fost cu adevărat pregătiți pentru tranziția completă spre un 
învățământ de la distanță. Dar acest lucru trebuie să se întâmple, iar unele unelte care erau disponibile de multă 
vreme, dar aveau un rol cel mult marginal, trebuie acum adoptate generalizat: platforme sigure pentru webinarii, 
platforme pentru videoconferințe, biblioteci virtuale interactive, cataloage electronice, platforme online utile ca 
auxiliar didactic (substitut pentru culegeri și caiete speciale), mecanisme digitale pentru susținerea examenelor 
în condiții de siguranță și corectitudine etc.  

În al doilea rând, programa însăși, profitând de această perioadă de schimbare, trebuie de asemenea ajustată. 
Strict pe partea mea de interes și competență, mi-aș dori să văd o generalizare a abilității a elevilor de a gândi 
structurat/algoritmic, precum și deprinderea unor limbaje de programare de nivel înalt. 
Pe cât posibil, acest demers ar putea începe încă de la ciclul primar, unde unelte precum limbajul de programare 
vizuală Scratch, dezvoltat de cei de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, s-ar plia foarte bine. De 
asemenea, este necesară o abordare care să scoată în evidență, pe măsură ce vârsta și bagajul proporțional 
de cunoștințe al elevilor o permit, progresul cunoașterii și pregătirea elevilor pentru o lume eminamente 
transformată digital, cum este cea din prezent și, mai ales, cum va fi cea din viitorul foarte apropiat.

Interviu realizat de Roxana Petre
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Algoritmi
Un algoritm este un set de instrucțiuni pentru îndeplinirea unei sarcini. 
Unii algoritmi sunt mai eficienți decât alții și necesită mai puțin timp și 
efort. Algoritmii pot fi folosiți pentru sarcini simple, precum sortarea 
unei liste de numere.

Sortare prin inserare
Imaginează-ți că ți s-au dat lucrările de control de la tine din clasă 
pentru a le pune în ordine, de la nota cea mai mică la nota cea mai 
mare.  „Sortarea prin inserare“ creează o secțiune sortată în vârful 
teancului și apoi inserează fiecare lucrare nesortată în poziția corectă.

ALGORITMI 

2

6

6

6

5

4

6

5

1

4

6

5

1

4

5

4

3

1

4

4

5

2

2

2

2

2

1

1

1 5

3

3

3

3

3

6

1 2 3 4 50
6 este sortat în poziția 1

4 este sortat în poziția 2

5 este sortat în poziția 1

3 este sortat în poziția 2

1 este sortat în poziția 0

Sortat!

Sortare în ordine
„Sortarea prin inserare“ ia fiecare 
lucrare pe rând și o inserează în 
locul corect (sortat).

Cum funcționează
„Sortarea prin inserare“ trece prin 
fie care stagiu, sortând numerele 
mult mai rapid decât ar putea să o 
facă un om.

4, 5 și 6 se mută pentru a 
face loc pentru 3 în poziția 2

1 este mai mic decât 2, așa că se mută  
în poziția 0. 2, 5 și 6 se mută mai jos

4 este între 2 și 5, așa 
că se mută la poziția 2. 
5 și 6 se mută mai jos

6 este mai mare decât 2, așa că este  
sortat după 2, în secțiunea sortată

Valoarea lui 5 este între 2 și 6, așa că se mută 
în poziția 1. 6 se mută în poziția 2

Când numeri pozițiile, 
Python începe de la 0
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Sortare prin selecție
„Sortarea prin selecție“ funcționează diferit de „sortarea 
prin inserare“. Schimbă poziția perechilor de obiecte mai 
degrabă decât să schimbe constant toate obiectele. Fiecare 
schimb mută un număr către poziția sa finală (sortată).

>>> a = [4, 9, 3, 8, 2, 6, 1, 5, 7]

>>> a.sort()

>>> a

Schimbă 1 și 2

Schimbă 4 și 6

Schimbă 2 și 6

Schimbă 5 și 6

Schimbă 3 și 5

Sortat!

Numerele din 
lista „a“ sunt 
sortate acum

„a“ este o listă de 
numere nesortate

Schimbare de poziție
Schimbarea unui lucru cu altul 
este, de obicei, rapidă și nu 
afectează alte lucruri din listă.2

4

4

6

6

4

4

6

5

5

5

3

3

3

1

2

6

6

4

4

2

2

2

2

3

3

3

5

5

6

1

1

1

1

1 5

Cel mai mare număr se află în ultima 
poziție după mutare, așa că nu mai 
este nevoie de alte schimbări

3 este cea mai mică valoare din partea 
nesortată. Schimbă-l cu 5, prima 
valoare din partea nesortată

S F A T  D E  E X P E R T

Sortarea în Python 
Există numeroși algoritmi de sortare, 
fiecare cu diverse puncte forte și puncte 
slabe. Funcția „sort()“ din Python folo- 
sește un algoritm numit „Timsort“, bote- 
zat astfel după creatorul lui, Tim Peters. 
Acesta se bazează pe două algoritme  
de sortare: „Sortarea prin inserare“ și 
„Sortarea prin fuziune“. Scrie acest cod 
pentru a vedea cum funcționează.

5 nu se află încă în poziția corectă, 
dar 4 este mai mic, așa că este 
schimbat primul

Schimbă cea mai mică  
valoare cu prima valoare

Schimbă cea mai mică valoare din partea nesortată 
(2) cu prima valoare din partea nesortată (6)

Acesta apelează 
funcția „sort()“
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AUXILIARE ȘCOLARE

LECȚIA DE INFORMATICĂ ȘI TIC
Teorie și aplicații
Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Claudia-Elena Stan, 
Oana Rusu
• Copertă broșată
• 64 pagini
• 165 x 235 mm
• Interior color

Caietul de activități este structurat în funcție de 
competențele generale și specifice prevăzute de programa 
școlară, precum și de domeniile de cunoaștere asociate 
acestora. Activitățile propuse includ aplicații cu abordare 
frontală, de grup sau individuală, inclusiv proiecte care 
implică acțiuni în colaborare, stimulând gândirea critică.
Caietul de activități poate fi folosit indiferent de manualul 
utilizat la clasă.
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CURS DE PROGRAMARE PENTRU COPII. 
DE LA LIMBAJELE  SCRATCH ȘI PYTHON LA 
CONCEPEREA DE JOCURI
Carol Vorderman
• Copertă broșată
• 160 pagini
• 202 x 240  mm
• Interior color

Îți plac jocurile și animația pe computer? Vrei să înveți să creezi propriile programe pentru calculator?
Cursul de programare pentru copii este cartea preferată pentru orice programator începător. Grafica plină de culoare 
se combină cu instrucțiuni pas cu pas, pentru a face arta programării clară și plăcută chiar și pentru cei care nu știu 
nimic despre ea.
De la codul binar la proiecte amuzante, acest ghid îți va arăta cum să creezi jocuri și animații folosind două limbaje 
de programare diferite – Scratch și Python. Datorită stilului facil, chiar și cele mai dificile aspecte ale programării vor 
deveni amuzante și ușor de înțeles.
Autoarea Carol Vorderman este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din Marea Britanie, renumită pentru 
talen-tul la matematică. A fost gazda a numeroase programe TV despre știință și tehnologie, dar și consilier al prim-
ministrului britanic, David Cameron, pe probleme privind educația în Marea Britanie.

RECOMANDARE DE CARTE
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