Actualizarea competențelor digitale ale
adulților pentru a le îmbunătăți incluziunea
socială și dezvoltarea

MODUL: COMUNICARE
& COLABORARE
EMPHASYS CENTRE

Consortiu

Descrierea modulului
Reţelele sociale câștigă în mod constant popularitate în întreaga lume. Această industrie are multe
beneﬁcii și pentru persoanele în vârstă. Prin utilizarea reţelelor sociale, persoanele în vârstă pot rămâne
conectate cu prietenii și familia, pot împărtăși interesele cu ceilalţi, pot găsi un nou hobby sau pot
dezvolta hobby-uri pe care le au deja. Modulul „Comunicare și colaborare”, ţinând cont de toate aceste
oportunităţi, are ca scop introducerea persoanelor în vârstă cu nivel scăzut de caliﬁcare în instrumentele
utilizate pentru comunicarea și colaborarea online prin intermediul diferitelor platforme (sociale). Scopul
este de a le oferi acele abilităţi și capacităţi de bază care îi vor ajuta să aibă o viaţă socială activă, precum
și să-și îmbunătăţească și să le faciliteze rutina de zi cu zi.

La sfârșitul acestui modul, adulţii vor învăţa cum să comunice eﬁcient folosind
tehnologii digitale (smartphone / laptop / tabletă) și să înveţe regulile de bază pe care
ar trebui să le urmeze atunci când utilizează tehnologiile digitale pentru comunicare
într-un mod sigur și productiv. Mai precis, adulţii vor învăţa sa:
1. Creeze un cont de e-mail și cum să îl utilizeze
2. Creeze un cont Facebook și cum să îl utilizeze
3. Creeze un cont Messenger, Viber, Whatsapp și Skype și cum să le utilizeze
4. Înţeleagă principalele rezultate ale cetăţeniei digitale, cum ar ﬁ neticheta și
amprenta digitală (istoricul navigării și cookie-urile)
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Activitati

Subiecte
Subiectul 1
E-mail

Subiectul 2
Social media: Facebook & YouTube

Subiectul 3
Aplicatii de mesagerie instanta: Messenger, Viber, Whats App

Subiectul 4
Cetatenie virtuala

Subiect 1:
Posta Electronică:
E-mail-ul

Topic 1: E-mail
INTRODUCERE
Scopul principal al acestui subiect este de a oferi elevilor
seniori cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a crea un
cont de e-mail și a învăţa cum să-l folosească.Pentru început,
cursanţii adulţi vor ﬁ instruiţi cu privire la modul de creare a
unui cont de e-mail și apoi vor începe să se familiarizeze cu
acesta prin compunerea și trimiterea de e-mailuri simple.
În continuare, vor învăţa cum să efectueze sarcini obișnuite
utilizate pentru comunicarea prin e-mail, cum ar ﬁ ștergerea
e-mailurilor, atașarea și descărcarea ﬁșierelor, crearea și
utilizarea contactelor și, de asemenea, înţelegerea
posibilităţii de a primi e-mailuri înșelătoare și spam. În cele
din urmă, vor aﬂa despre setările de bază pentru e-mail!

Topic 1: E-mail

Ce este e-mail-ul?
Poșta electronică, numită pe scurt e-mail, este un serviciu, care ne
permite să trimitem mesaje digitale prin Internet. Este posibil să
trimitem mesaje tuturor și, respectiv, să primim mesaje către/de la
oricine, atâta timp cât avem adresa lor de e-mail.

Ce este adresa de e-mail?
O adresă de e-mail este un identiﬁcator unic pentru un cont
de e-mail. Acesta este utilizat atât pentru a trimite, cât și
pentru a primi mesaje de e-mail prin Internet.

Topic 1: E-mail

Cum se creaza un cont de e-mail?

În scopuri demonstrative în acest modul, vom folosi Gmail.
Gmail este un furnizor de conturi de e-mail bazat pe web, deţinut de
Google. Este unul dintre cei mai populari furnizori de e-mail gratuiţi
din zilele noastre, lucru care poate ﬁ atribuit simplităţii sale și
interfeţei sale moderne și ușor de utilizat.
Există mulţi alţi furnizori de e-mail dintre care puteţi alege, precum
Outlook și Yahoo, pentru a numi doar câţiva! Toate au acţiuni similare
și funcţionează într-un mod foarte similar.
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Creaza-ti contul de Gmail acum!
Pentru a crea un cont de Gmail, urmați linkul și completați câmpurile obligatorii: numele dvs., adresa
de e-mail pe care doriți să o aveți și parola care va fi utilizată pentru a vă conecta la contul dvs.
Există comentarii care vă solicită să tastați corect câmpurile obligatorii. Continuați completând toate
celelalte informații necesare, cum ar fi numărul dvs. de telefon (care va fi utilizat pentru a vă reseta
parola în caz că o uitați și, de asemenea, pentru a verifica dacă de fapt utilizați contul de fiecare
dată când vă conectați la poștă printr-un dispozitiv nou) și alte date personale, cum ar fi data
nașterii, sexul etc.
Acceptați condițiile de confidențialitate, iar contul dvs. va fi gata! Acum ar trebui să vedeți secțiunea
Mesaje primite.

Sfaturi:
- Adresa de e-mail pe care doriți să o aveți poate fi deja utilizată de altcineva. Încercați câteva combinații similare adăugând
câteva litere sau cifre sau schimbând ordinea în care apar cuvintele.
- - Se recomandă utilizarea unei parole puternice. Aici puteți găsi informații despre cum sa creati o parola puternica:
Cum sa setati o parola puternica.

Activitati:
- Pland de Lectie 1

Topic 1: E-mail

Cum să navigaţi în interfaţa dvs. Gmail?
1.
2.

Introduceti numele si parola pentru a va conecta la Gmail.
După ce vă conectaţi la Gmail, puteţi vedea interfaţa Gmail
așa cum apare în imaginea următoare. Fereastra principală
aﬁșează secţiunea Mesaje primite, iar meniurile și butoanele
vă permit să accesaţi folderele, contactele, setările și multe
altele.

STEP 1

STEP 2

Topic 1: E-mail

Cum sa vă deconectati din Gmail?
Este destul de ușor să vă deconectaţi de la Gmail. În colţul
din dreapta sus, faceţi clic pe fotograﬁa dvs. (sau în cazul în
care nu aţi încărcat încă o fotograﬁe, faceţi clic pe
pictograma cu iniţialele de pe ea), selectaţi și faceţi clic pe
Deconectare.
Mai multe informatii gasiti aici.

ACTIVITITATE:
- Plan de lecţie 2
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Cum să compuneţi și să trimiteţi e-mailuri? Compuneţi și trimiteţi primul dvs. e-mail!
Cel mai bun mod de a învăţa cum să utilizaţi noul dvs. cont este
folosindu-l efectiv pentru a compune și a trimite primul dvs. e-mail.
Începeţi prin a vă conecta la contul dvs.
Pentru a trimite primul dvs. e-mail, faceţi clic pe butonul „+
Compuneţi” în colţul din stânga sus.
Aceasta va face ca o fereastră nouă să apară în colţul din stânga jos.
Aici veţi compune e-mailul. La ﬁnal faceti clic pe trimitere.
În câmpul „Către” trebuie să completaţi adresa de e-mail a persoanei
către care doriţi să trimiteţi e-mailul și în câmpul „Subiect” ar trebui
să scrieţi un titlu, o scurtă descriere, despre e-mailul dvs.
În spaţiul gol puteţi scrie mesajul dvs. adăugând text, imagini etc. În
cele din urmă, puteţi atașa linkuri sau ﬁșiere.Când sunteţi gata, faceţi
clic pe butonul „Trimiteţi”.

ACTIVITATE:
- Plan de Lecţie 3

Topic 1: E-mail
Cum să răspundeţi sau să redirecţionaţi un e-mail?
Când cineva vă trimite un e-mail, puteţi acţiona in mai multe moduri:
E-mailurile noi, necitite, vor apărea cu caractere ingrosate și cu o culoare
de fundal diferită în folderul Mesaje primite. Pe lângă citirea unui e-mail pe
care l-aţi primit, puteţi efectua și alte actiuni. Poate doriţi să răspundeţi la
acesta sau să îl trimiteţi altcuiva. De asemenea, e-mailul poate avea
atașate câteva ﬁșiere pe care le puteti descărca. Sau puteţi să amânaţi
e-mailul până veţi avea nevoie de el.
Pentru a invata aceste lucruri accesati acest video si urmariti aceste
link-uri: aici
Și aici

“Smart reply”

Sfaturi
- Când un e-mail este cu adevărat important, puteti să adăugaţi o stea la acesta. Acest lucru vă va ajuta să găsiţi mesajul cu ușurinţă mai
târziu.
- - Dacă doriţi să răspundeţi rapid într-un mesaj, puteţi utiliza opţiunea „Răspuns inteligent”
- - Dacă aveti o conversatie cu cineva prin mail, Gmail va grupa aceste e-mailuri într-o conversaţie, iar în căsuţa de e-mail va apărea un număr
lângă numele expeditorului, care indică câte mesaje au fost trimise între dvs. Conversaţia vă ajută să vedeţi ﬂuxul de e-mailuri schimbate
- E-mailurile pe care le primiţi pot avea atașamente. Trebuie să aveţi grijă la deschiderea atașamentelor, deoarece unele ﬁșiere pot conţine
viruși
Activitati:
- Plan de Lectie 4
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Cum să vă menţineţi ordonata casuta de Mesaje primite? Aﬂaţi cum să ștergeţi, arhivaţi, ﬁltraţi și amânaţi e-mailurile

Ca utilizator începător de e-mail, probabil că nu aveţi multe mesaje în Mesaje primite chiar acum. Cu toate acestea, pe măsură
ce continuaţi să utilizaţi Gmail, căsuţa de e-mail va începe treptat să se umple. Pentru a o menţine „curată”, trebuie să vă
organizaţi e-mailurile.
Unele e-mailuri pot ﬁ șterse imediat după ce le-aţi citit, e-mailurile acestea probabil nu sunt atât de importante și nu există
niciun motiv pentru a le păstra în Mesaje primite. Aici puteti vedea cum se sterg email-urile.
Este posibil ca alte e-mailuri să ﬁe mai importante pentru dvs., dar totuși nu aveţi nevoie de ele în Mesaje primite, acestea pot
ﬁ arhivate. Aici puteţi vedea cum să arhivaţi mesajele. Pentru a vă menţine organizat Mesaje primite, puteţi utiliza ﬁltrele
furnizate de interfaţă pentru a ﬁltra ceea ce vedeţi în Mesaje primite. Aici puteţi găsi mai multe informaţii despre ﬁltrare. Nu în
ultimul rând, Gmail vă oferă posibilitatea de a amâna e-mailurile. Aﬂati mai multe aici.
Sfaturi:
-Pentru Gmail este recomandat să vă arhivaţi mesajele în loc să le ștergeţi. În acest fel, vă puteţi păstra căsuţa de e-mail curată, fără a
ﬁ nevoie să vă faceţi griji pentru ce ar trebui salvat mai târziu.
-Puteti sa va prioritizati e-mail-urile: click aici. Acest lucru va afecta modul în care acestea apar în Mesaje primite.
-In ﬁnal, puteti marca citit/necitit un mail: marcare e-mail ca necitit sau sa marcati ca mail spam: marcare ca si reclamp (aici puteti
invata ce este un mail spam: aici)
ACTIVITATE:
- Plan de Lectie 5
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Ce este un folder implicit Gmail? Foldere implicite de bază
Când deschideţi interfaţa Gmail în partea stângă a ecranului sub butonul „Compuneţi”, puteţi
găsi folderele Gmail implicite.
Primul dosar este Mesaje primite. În acest folder, puteţi găsi toate e-mailurile primite.
Următorul folder se numește „Cu stea”. Aici puteţi găsi e-mailurile pe care le-aţi vazut deja,
urmând procesul pe care l-am văzut.
În continuare puteţi găsi folderul „Important”. În acest dosar, există e-mailurile care sunt
semnalate ca importante, ﬁe de către expeditor / destinatar, ﬁe de dvs.
Apoi, există folderul Trimis. Aici puteţi găsi toate e-mailurile trimise.
Urmează folderul Ciorne. În acest dosar, puteţi vedea toate e-mailurile pe care aţi început să le
scrieţi, dar care nu le-aţi trimis încă.
Urmatorul este folderul Spam. Aici sunt trimise mailurile tip Spam (reclame). Detalii despre
acest tip de e-mail-uri aici.
Nu în ultimul rând, există folderul Cos de Gunoi unde sunt mutate toate e-mailurile șterse.
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Ce este o etichetă Gmail? Cum funcţionează etichetele?

Etichetele Gmail sunt etichete care pot ﬁ adăugate la ﬁecare e-mail pe care
îl primiţi sau îl trimiteţi. De asemenea, le puteţi adăuga la schiţe. Aceste
etichete pot ﬁ folosite pentru a vă menţine mailurile organizate. Acestea
sunt similare cu folderele, cu toate acestea, spre deosebire de foldere,
puteţi aplica mai multe etichete unui singur mesaj. Modul în care
funcţionează etichetele depinde de modul în care alegeţi să împărţiţi
e-mailurile în etichete.
După crearea unei etichete, puteţi da eticheta respectivă unui e-mail sau
puteti muta acel e-mail în folderul etichetei.
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Cum să creaţi și să gestionaţi etichetele Gmail?
La început, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Chiar sub folderele implicite de bază există o
opţiune numită „Mai multe” (vezi imaginea din diapozitivul anterior). Făcând clic pe acesta apar mai
multe opţiuni. Între opţiuni puteţi găsi una numită „Creaţi o etichetă nouă”.
Când faceţi clic pe ea, apare o nouă fereastră. Acolo puteţi deﬁni numele noii etichete și puteţi stabili
dacă noua etichetă va ﬁ cuibărită într-o altă etichetă. O altă modalitate de a crea o etichetă este prin
selectarea e-mailului pe care doriţi să îl etichetaţi. Odată ce aţi selectat e-mailul (puteţi face acest
lucru bifând caseta cu care ﬁecare linie de e-mail începe în folderele implicite) vor apărea mai multe
opţiuni în partea de sus a folderului. Faceţi clic pe pictograma care arată ca o etichetă. Aceasta va
deschide o nouă fereastră din care puteţi alege o etichetă existentă pentru a da la acel e-mail. În
partea de jos a ferestrei puteţi alege, de asemenea, opţiunea „Creaţi o etichetă nouă”. Rezultatul va
ﬁ același.
Există o mulţime de videoclipuri și linkuri care vă pot ajuta să înţelegeţi diferenţa dintre un folder și o
etichetă și cum să le utilizaţi. Aﬂaţi mai multe informaţii în următoarele 3 videoclipuri (1st video , 2nd
video and 3rd video) si in acest link.

ACTIVITATE:
- Plan de Lectie 6
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Care sunt setările de bază ale contului dvs. Gmail?
Există multe setări în contul dvs. Gmail, care pot, dacă sunt ajustate în
funcţie de preferinţele dvs., să facă utilizarea interfeţei mult mai convenabilă
și mai eﬁcientă pentru dvs. Pentru a accesa mai întâi setările Gmail, trebuie
să vă conectaţi la contul Gmail.
În colţul din dreapta sus, găsiţi pictograma roată și daţi clic pe ea. Aceasta va
deschide o fereastră în care puteţi vedea câteva setări rapide. În setările
rapide puteţi schimba modul în care apar mesajele dvs., alegând între
compact, implicit sau confortabil. Aceasta va regla modul în care apar
e-mailurile dvs., făcând ca mai multe sau mai puţine să apară la ﬁecare
pagină, în funcţie de preferinţe. De asemenea, puteţi alege tema contului
Gmail. Tema dvs. este practic fundalul interfeţei.
Există o mulţime de teme gratuite disponibile online și puteţi găsi una pe
care o preferaţi.O altă opţiune a setărilor rapide este modul în care doriţi să
apară mesajele în căsuţa de e-mail. De exemplu, doriţi ca mesajele
importante să apară mai întâi sau cele necitite etc. Această caracteristică
este, de asemenea, personalizabilă.
Pentru a vedea toate setările, faceţi clic pe butonul „Vedeţi toate setările”.
Următoarele vor apărea. Puteti aﬂa mai multe despre setari: aici si aici și un
video in acest link.
Sfaturi:
- Evitaţi să modiﬁcaţi oricare dintre setările avansate. De asemenea, evitaţi
modiﬁcarea oricărei setări pe care nu înţelegeţi cum funcţionează.

“Quick Settings”
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Alte caracteristici de e-mail
Există și alte funcţii de e-mail despre care, pe măsură ce continuaţi, vă recomandăm să aﬂaţi! În orice caz, atunci când doriţi
ajutor cu o anumită caracteristică a contului dvs. Gmail, vă propunem : să vizitati site-ul Gmail suport. În această pagină web
există o căutare avansată în care puteţi introduce problema sau întrebarea dvs. și puteţi găsi răspunsuri posibile la aceasta.
Există, de asemenea, un buton de ajutor în colţul din stânga sus al aplicaţiei dvs. Gmail. Când faceţi clic pe ea apare o mică
fereastră care citește trei opţiuni și anume Ajutor, Instruire și Actualizări.
Prima opţiune deschide o casetă de căutare în care puteţi căuta informatii.
A doua optiune deschide aceasta pagină care vă poate ajuta cu pregătirea dvs. în Gmail și următoarele opţiuni vă permit să
căutaţi actualizări în timp ce vă informează despre cele mai recente funcţii Gmail.
● În cele din urmă, există o opţiune care vă permite să trimiteţi feedback pentru orice problemă Gmail cu care v-aţi putea
întâlni.

Aruncaţi o privire la următoarele
Iată câteva linkuri cu funcţii despre care aţi putea ﬁ utile să știţi:
✔ What is Gmail search and how does it work
✔ What are Google Contacts and how do they work? What you can do with Gmail Contacts?
✔ How to block and unblock contacts in Gmail?
ACTIVITIES:
Activitati:
--Lesson
Plan de Plan
Lectie87

SUBIECT 2:
Rețele de socializare

Topic 2: Social Media
INTRODUCERE
Scopul principal al acestui subiect este de a oferi elevilor
seniori cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a
înţelege și a participa la mass-media socială modernă.
Pentru început, cursanţii adulţi vor învăţa ce este media
socială, care sunt cele mai faimoase reţele sociale de
astăzi, cum funcţionează și care este importanţa lor în
societăţile moderne. În continuare, vor ﬁ prezentate
două reţele sociale și anume Facebook și YouTube.
Participantii vor învăţa cum să își creeze un cont pentru
acestea și vor învăţa elementele de bază pentru a le
putea folosi în siguranţă.

Topic 2: Social Media
Ce este social media? Care sunt cele mai frecvente platforme de social media și mesagerie instantanee de astăzi?
Nu trece o zi fără să auzi despre postările de pe reţelele sociale. Fie că este un tweet de la un politician, o postare pe Facebook despre o
știre sau un videoclip viral pe YouTube, social media a devenit o parte a vieţii noastre de zi cu zi! Dar ce este social media?
Potrivit Investopedia reţelele sociale sunt „tehnologii computerizate care facilitează schimbul de idei, gânduri și informaţii prin
construirea de reţele și comunităţi virtuale. Prin design, social media se bazează pe internet și oferă utilizatorilor o comunicare electronică
rapidă a conţinutului. Conţinutul include informaţii personale, documente, videoclipuri și fotograﬁi. Utilizatorii interacţionează cu reţelele
sociale prin computer, tabletă sau smartphone prin intermediul software-ului web sau al aplicaţiei web, folosindu-l adesea pentru
mesagerie. ”
Social media vine in mai multe forme: bloguri, forumuri,
reţele de afaceri, platforme dedicate fotograﬁilor, aplicaţii
de mesagerie si desigur reţele sociale. Cele mai comune
sint:
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Skype
Messenger
Viber
Whats App, etc.
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Cum funcţionează social media? Care este importanţa acesteia?
Dar cum funcţionează de fapt reţelele sociale? Există atât de multe reţele sociale diferite, deoarece termenul acoperă
o mulţime de site-uri web și aplicaţii. Ca urmare, funcţia acestor instrumente variază, de asemenea. Majoritatea
site-urilor de socializare încep cu un utilizator care creează un proﬁl, de obicei prin furnizarea unui nume și a unei
adrese de e-mail. Odata ce creati un proﬁl puteti partaja continutul cu alte pagini.
Social media a început ca o modalitate de a comunica, interacţiona și de a rămâne în contact cu familia și prietenii, dar
companiile au adoptat rapid acele mass-media în principal ca o modalitate de abordare și atragere a clienţilor noi.
In acest link puteti gasi mai multe informatii despre istoria social media.
Ceea ce face ca social media să ﬁe atât de puternică astăzi este capacitatea sa de a se conecta și de a permite schimbul
de informaţii cu oricine din întreaga lume și cu mulţi oameni simultan. La nivel global, există mai mult de 3 miliarde de
utilizatori de social media și contează. Aﬂati mai multe aici: aici.
Reţelele sociale oferă oportunităţi excelente pentru creșterea personală, îngrijirea sănătăţii, educaţie și, desigur,
dezvoltarea afacerilor. Atunci când sunt utilizate cu înţelepciune, acestea pot oferi un mod ieftin (dacă nu gratuit!) Și
eﬁcient de comunicare și colaborare online. Cu toate acestea, există și provocări legate de utilizarea reţelelor sociale.
Pentru a înţelege mai bine oportunităţile și provocările din social media, vă propunem acest link.

ACTIVITAȚI:
- Plan de lectie 8

Topic 2: Social Media
Noţiuni introductive despre social media! Facebook: ce este, cum să îl accesezi?
Facebook este o platformă de socializare care vă face mai ușor să vă conectaţi și să partajaţi conţinut online cu familia și
prietenii. Este foarte popular și are în prezent peste 2,7 miliarde de utilizatori în întreaga lume. A fost iniţial conceput
pentru studenţi, dar în curând a câștigat popularitate și este acum una dintre cele mai faimoase aplicaţii gratuite de reţele
sociale. Aici puteti aﬂa mai multe despre aceasta.
Utilizarea principală a Facebook pentru persoane ﬁzice este de a vă conecta cu prietenii și familia. Facebook vă oferă
posibilitatea de a participa la viaţa lor și de a păstra legătura cu ei în multe moduri digitale. De exemplu, este posibil să
căutaţi colegi sau prieteni vechi, să le împărtășiţi fotograﬁi sau comentarii, să le trimiteţi mesaje etc. oriunde s-ar aﬂa.
Cele menţionate anterior oferă un mod ușor, accesibil oricui și gratuit pentru interacţiunea socială. Există, de asemenea, o
mulţime de alte motive pentru care oamenii folosesc Facebook, cum ar ﬁ afaceri, jocuri etc.Facebook este o aplicaţie
bazată pe web, ceea ce înseamnă că o puteţi accesa prin browserul dvs. web. Există, de asemenea, o aplicaţie pentru
smartphone-uri și tablete. De fapt, mulţi utilizatori preferă aplicaţia în comparaţie cu ediţia bazată pe web.Pentru a
accesa Facebook este nevoie de un cont Facebook.
Fiecare utilizator de e-mail poate crea un cont cu ușurinţă, urmând pași simpli.
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Cum se creează un cont Facebook? Creaţi-vă noul cont acum!
Dacă aveţi un cont de e-mail, puteţi merge direct la Facebook făcând clic aici si sa va inscrieti facand click
pe “Creaţi un cont nou”. In acest video puteti vedea o reprezentare a pasilor de urmat.
Completaţi datele dvs. personale precum numele, prenumele, data nașterii etc. pe formularul de
înscriere. De asemenea, trebuie să furnizaţi e-mailul și parola, care vor ﬁ folosite ca nume de utilizator și
parolă pentru a vă conecta la contul dvs.
După ce faceţi clic pe „Înscrieţi-vă”, veţi ﬁ redirecţionat către o nouă pagină unde vi se va cere să
completaţi un cod pe care l-aţi primit în e-mailul cu care v-aţi înscris la contul dvs. Facebook. Accesaţi
e-mailul dvs. găsiţi codul și completaţi-l în Facebook. Acesta este modul Facebook de a conﬁrma că
e-mailul pe care l-aţi furnizat este cu adevărat al dvs. Acest pas este necesar pentru a vă ﬁnaliza crearea
contului. Ulterior, veţi primi un mesaj de conﬁrmare al contului. Faceţi clic pe ok!
Bine ati venit pe Facebook!

Cum să vă deconectaţi de pe Facebook (și cum vă conectaţi din nou)? Cum să navigaţi?
Pentru a vă deconecta faceti clic pe pictograma proﬁlului din colţul din dreapta sus
sau pe pagină. În fereastra care se deschide, alegeţi Deconectare. În ceea ce
privește navigarea, aﬂaţi mai multe aici (aruncaţi o privire la Pagina principală și
ACTIVITIES:
Cronologie.)
-Create now your own Facebook Account by following the aforementioned steps. Log oﬀ and on again in your account.

ACTIVITIES:
- Lesson Plan 9

Topic 2: Social Media

Termenii Facebook explicaţi
Dacă sunteţi nou pe Facebook, pot exista o mulţime de termeni și fraze al căror
sens nu îl înţelegeţi și poate părea puţin confuz la început. De exemplu, la ce ne
referim prin notiﬁcare, actualizare de stare, prieteni de pe Facebook, reacţii sau
care este ﬂuxul de știri. Aici si aici puteţi găsi o scurtă explicaţie despre cei mai
comuni termeni Facebook.
Acum că v-aţi creat contul, aveţi un așa-zis proﬁl Facebook. Pagina dvs. de proﬁl
este, de asemenea, numit Timeline. În proﬁlul dvs. puteţi găsi toate informaţiile,
fotograﬁile și videoclipurile dvs., o listă a prietenilor dvs. de pe Facebook etc. Când
aţi creat contul, aţi furnizat doar cantitatea de informaţii necesare pentru crearea
dvs. acum, puteţi ﬁnaliza conﬁgurarea proﬁlului dvs.

ACTIVITIES:

-Finish the set up of your proﬁle now! Add a proﬁle and cover photo and edit your personal info as you wish! This link can be
helpful!
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Setati-va proﬁlul
Când vă conﬁguraţi contul, puteţi lăsa lumea, și mai precis prietenii de pe Facebook, să știe cine
sunteţi! Puteţi încărca o fotograﬁe care vă reprezintă și puteţi împărtăși realizările vieţii dvs., cum
ar ﬁ informaţii despre educaţia și munca dvs., despre familia dvs., precum și alte activităţi,
interese sau hobby-uri. Prin crearea și conﬁgurarea proﬁlului, vă creaţi „identitatea digitală” pe
Facebook.
Pentru a vă conﬁgura proﬁlul după ce vă conectaţi la contul dvs., faceţi clic pe pictograma din
colţul din dreapta sus al paginii. Acest lucru vă va redirecţiona către Cronologia dvs. și acolo
puteţi completa informaţiile pe care doriţi să le partajaţi. Puteti sa adaugati/schimbati poza de
proﬁl: astfel si sa adaugati o poza de coperta astfel. Puteti sa schimbati statutul sau sa adaugati
informatii despre lucruri care va plac, hobby-uri, carti, ﬁlme etc. In timeline va puteti edita intreg
proﬁlul: astfel.
Sfaturi:
- Pagina dvs. de proﬁl Facebook permite oamenilor să vă descopere. Reţineţi că puteţi partaja ce doriţi dvs.
- Dacă sunteţi îngrijorat de conﬁdenţialitate și posibilele fraude, consultaţi linkul acesta si acesta
Activitati:
ACTIVITIES:
- Plan de Lectie 10
-Finish the set up of your proﬁle now! Add a proﬁle and cover photo and edit your personal info as you wish! This link can be
helpful!
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Prieteni Facebook: Adăugarea de prieteni

Scopul principal al Facebook este interacţiunea socială. Ca urmare, știind cum să adăugaţi prieteni pe Facebook
este crucial pentru utilizarea acestuia. Mai mult, ar trebui să știi cum să nu urmărești, să blochezi și să elimini
prietenii Facebook.Să începem cu adăugarea prietenilor de pe Facebook. Pentru a adăuga o persoană ca prieten
pe Facebook, puteţi tasta numele persoanei în bara de căutare a paginii dvs. Feed de știri Facebook. Acest lucru
vă va întoarce câteva rezultate. Selectaţi ﬁla Persoane pentru a ﬁltra orice altceva, cu excepţia proﬁlurilor
personale. Derulaţi printre rezultate pentru a găsi persoana pe care o cunoașteţi și pe care doriţi să o adăugaţi și
selectaţi „Adăugare prieten” lângă numele acesteia. În acest fel, o cerere de prietenie va ﬁ trimisă acelei
persoane. Această persoană trebuie să vă conﬁrme „prietenia” și apoi va apărea pe lista dvs. de prieteni de pe
Facebook.
Pentru mai multe informaţii despre cum să adăugaţi prieteni în Facebook, faceţi clic aici. Acest link va poate ﬁ de
ajutor.
SFATURI: Dacă un prieten vă adaugă, veți primi o cerere de prietenie. Puteți găsi mai multe informații despre cum să le
gestionați aici.

ACTIVITITATE:
- Plan de Lectie 11

Topic 2: Social Media
Prieteni Facebook: Eliminarea prietenilor
Facebook are o opţiune care vă permite să „anulaţi urmărirea” prietenilor. În acest fel, veţi înceta să
vedeţi postările lor în ﬂuxul dvs. de știri fără a ﬁ nevoiţi să le scoateţi prietenii. Când anulaţi urmărirea
cuiva, aceasta nu este notiﬁcată. Pentru a anula urmărirea unui prieten pe Facebook, accesaţi proﬁlul
lui, plasaţi mouse-ul pe fotograﬁa lui de copertă și selectaţi Anulaţi. Daca vreti sa scoateţi pe cineva
din lista de prieteni, mergeti la proﬁlul lui, plasaţi mouse-ul pe fotograﬁa de copertă și selectati
Unfriend. Dacă doriţi să împiedicaţi pe cineva să vă vadă proﬁlul sau să vă contacteze, îl puteţi bloca.
Utilizatorii nu sunt anunţaţi când îi blocaţi și nu puteţi accesa proﬁlurile utilizatorilor blocaţi după ce
au fost blocaţi. Pentru a bloca pe cineva, accesaţi proﬁlul lui, selectaţi cele trei puncte din partea
dreaptă jos a fotograﬁei de copertă, apoi selectaţi Blocare.
In acest link puteţi găsi informaţii despre adăugarea, anularea urmăririi, anularea prieteniei și
blocarea utilizatorilor Facebook.

Sfat:
-Puteţi bloca utilizatori cu care sunteţi prieteni sau alti utilizatori. Pentru a-i debloca, accesaţi Setări și selectaţi Blocare
pentru
a
gestiona
lista
de
utilizatori
blocaţi.

ACTIVITATI:
- Plan de Lectie 11

Topic 2: Social Media
Crearea unei postări pe Facebook. Creaţi o postare pentru prima dată
Primul pas pentru crearea unei postări pe Facebook este logarea in cont. Apoi, accesaţi pagina în care
doriţi să postaţi. Există câteva opţiuni din care puteţi alege, în funcţie de locul în care doriţi să apară
postarea dvs.
∙ Prima opţiune este Cronologia dvs. Puteţi crea o postare pe pagina / cronologia dvs. din partea de sus a
ﬂuxului de știri sau din proﬁlul dvs. Mai multe informaţii pot ﬁ găsite aici.
∙ O altă opţiune este cronologia unui prieten - Puteţi posta pe cronologia unui prieten atingând bara de
căutare din partea de sus a ecranului, tastând numele prietenului, faceţi clic pe numele acestuia, apoi
faceţi clic pe imaginea de proﬁl a acestuia. Acest lucru vă va duce la Cronologia prietenului și, din acest
moment, procedura este exact la fel ca în opţiunea anterioară (doar acum postarea va apărea pe pagina
prietenului dvs.). Mai multe informaţii găsiţi aici.
∙ În cele din urmă, puteţi posta pe pagini sau grupuri. Puteţi aﬂa mai multe despre paginile și grupurile de
Facebook în general aici , despre postari aici si postari pe grupuri aici.

ACTIVITATE:
- Plan de lectie 12
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Topic 2: Social Media
Crearea unei postări pe Facebook. Creaţi o postare pentru prima dată
Când sunteţi gata, este timpul să alegeţi conţinutul pe care doriţi să îl postaţi. Faceţi clic pe cutia poștală.
Acolo puteţi scrie text simplu sau îl puteţi îmbogăţi cu alte caracteristici, cum ar ﬁfotograﬁi și videoclipuri.
Acest lucru vă permite să selectaţi o fotograﬁe sau un videoclip de pe computer și să îl încărcaţi în postare,
un check-in la un anumit loc, care vă permite să adăugaţi o adresă sau o locaţie la postarea dvs. sentimente
sau activităţi.
Aceasta vă permite să selectaţi o emoţie sau o activitate pe care să o adăugaţi la postare.De asemenea,
puteţi eticheta alte persoane la postarea dvs! Toate acestea sunt opţionale și depind de cât de creativ doriţi
să ﬁţi. Acum este timpul să postaţi conţinutul. Faceţi acest lucru făcând clic pe butonul albastru pe care scrie
„Postaţi”.

Sfaturi
Puteţi schimba conﬁdenţialitatea postării dvs., adică publicul care o va putea vedea. Puteţi găsi mai multe despre conﬁdenţialitatea
postărilor de pe Facebook aici.
-Puteti sterge postarile sau adauga comentarii
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Alte caracteristici Facebook
Există multe alte funcţii Facebook despre care vă recomandăm să aﬂaţi
pe parcurs! În orice caz, atunci când doriţi ajutor cu o anumită
caracteristică, vă propunem sa vizitati site-ul oﬁcial Facebook Help
Center. În această pagină web există o căutare avansată în care puteţi
introduce problema sau întrebarea dvs. și puteţi găsi răspunsuri posibile
la aceasta.

Aruncaţi o privire la următoarele
Iată câteva linkuri cu funcţii despre care aţi putea ﬁ utile să știţi:
Ce este căutarea pe Facebook, cum funcţionează și cum se folosește?
- Ce sunt notiﬁcările push? Unde sunt aceste notiﬁcări în Facebook și cum să le gestionezi?
- Ghidul Begginer pentru reacţiile, comentariile și partajarea Facebook. Ce sunt evenimentele de pe Facebook și cum funcţionează acestea?
- Șase sfaturi simple de siguranţă Facebook pentru adulţii mai în vârstă.
What is Facebook search, how does ot work and how to use it?
What are push notiﬁcations? Where are those notiﬁcations in Facebook and how to manage them?
Begginer’s guide to Facebook reactions,comments and share.What are Facebook events and how do they work?
Six Facebook safety simple tips for older adults.
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Ce este YouTube? De ce este atât de popular?
YouTube este un serviciu de partajare a videoclipurilor în care utilizatorii pot încărca videoclipuri și
viziona videoclipuri ale altor utilizatori. De asemenea, pot reacţiona la acele videoclipuri, apreciindu-le,
partajându-le sau comentându-le.
∙ încărcaţi videoclipuri pe canalul lorapreciază,
∙ comentează și distribuie alte videoclipuri
∙ abonaţi-vă și urmaţi alte canale și utilizatori YouTubecreaţi playlisturi pentru a organiza și grupa
videoclipuri de care sunt interesaţi
∙ YouTube este gratuit și foarte ușor de utilizat. Este foarte popular, deoarece utilizatorii pot descoperi
tot felul de videoclipuri despre lucrurile care le plac. De obicei, YouTube este folosit pentru a viziona
videoclipuri muzicale, cum și ghiduri DIY, reţete, hacks și multe altele.
∙ Pentru a accesa pagina accesati pagina oﬁciala de pe calculatorul dvs. Căutarea și vizionarea
videoclipurilor nu necesită un cont YouTube, dar dacă doriţi să încărcaţi videoclipuri și să vă creaţi
propriul canal, aveţi nevoie de un cont.

Sfaturi
- Este posibil să căutaţi, să găsiţi și să vizionaţi videoclipuri pe YouTube fără a avea un cont YouTube.
ACTIVITATE:
- Plan de Lectie 13
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Cum să căutaţi și să găsiţi videoclipuri pe YouTube?
YouTube crește în ﬁecare zi, cu sute de ore de conţinut nou încărcat în ﬁecare minut.
Căutarea prin acea cantitate de videoclipuri poate ﬁ descurajantă. Poate ﬁ mai diﬁcil decât să
căutaţi ceva pe întregul web. Aici puteti accesa un ghid care vă va ajuta și vă va sfătui despre
cum să căutaţi și să găsiţi videoclipuri pe YouTube.

Cum să creaţi un cont YouTube? Cum să-l folositi?
Crearea unui cont YouTube este gratuită și destul de ușoară. Aveţi deja un cont Gmailpe care
îl puteti utilizaţi pentru a vă conecta la YouTube. Vizitati Pagina YouTube si selectati
Autentiﬁcare în colţul din dreapta sus.
Acest lucru vă va redirecţiona la conectarea la Contul Google. Completaţi adresa de e-mail și
parola și conectaţi-vă. Acum sunteţi conectat la YouTube.Dacă nu aveţi un Cont Google (cont
Gmail), vizitaţi diapozitivul nostru corespunzător la Subiectul 1, pentru a aﬂa cum să creaţi
unul! Pentru a vă deconecta, faceţi clic pe fotograﬁa dvs. și selectaţi „Deconectare”.
TIPS:
-It is possible to search, ﬁnd and watch videos on YouTube without having a YouTube account..

Activitati
- Plan de Lectie 14
ACTIVITIES:

-Visit YouTube and search, ﬁnd and watch some videos about your interests or hobbies.
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Cum să creaţi un canal YouTube?

Dacă aveţi un Cont Google, puteţi viziona, distribui și comenta videoclipuri YouTube. Cu toate acestea,
conectarea la contul dvs. nu vă creează automat canalul YouTube! Un canal de pe YouTube este ceva
asemănător unui proﬁl de pe Facebook. Este spaţiul personal al unui utilizator în care puteţi încărca
videoclipuri, salva videoclipuri pentru a le viziona mai târziu etc. Funcţionează ca o pagină de pornire
pentru contul dvs. Este chiar posibil să aveţi mai multe canale YouTube. În zilele noastre, videoclipul
devine mult mai ușor și mai ieftin de creat. Poate doriţi să creaţi și să încărcaţi propriile videoclipuri
pentru ceva care vă pasionează, cum ar ﬁ un hobby sau o activitate. Urmaţi următorii pași simpli pentru
a aﬂa cum să vă creaţi propriul canal YouTube:
∙ Conectaţi-vă la YouTube utilizând Contul dvs. Google
∙ Mergeţi în colţul din dreapta sus și faceţi clic pe fotograﬁa dvs. sau pe iniţialele dvs.
∙ Selectaţi crearea canalului. În fereastra următoare, faceţi clic pe Începeţi. Acest lucru vă va oferi două
opţiuni. Puteţi crea un canal YouTube folosind numele dvs. de e-mail sau puteţi folosi orice alt nume
doriţi.
∙ Odată ce aţi selectat oricare dintre moduri în modul următor, vi se va solicita să oferiţi informaţii de
bază pentru canalul dvs., cum ar ﬁ o descriere mică și poate adăuga linkuri pentru alte reţele sociale.
Completaţi acest lucru sau selectaţi conﬁguraţi mai târziu.
∙ Acum canalul dvs. este gata și este timpul să învăţaţi cum să-l utilizaţi! Puteţi găsi mai mult ajutor
pentru crearea unui canal aici.
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După ce aţi creat cu succes canalul dvs. YouTube și aţi petrecut ore întregi creând videoclipuri pentru acesta,
este timpul să le încărcaţi. Urmaţi acești pași:
Conectaţi-vă la contul dvs. YouTube.
Faceţi clic pe pictograma video din partea dreaptă sus a ferestrei. (Există, de asemenea, o opţiune de a intra în
direct pe canalul dvs., aﬂaţi mai multe aici)
∙ Incarcati video.
∙ În fereastra care se deschide, apăsaţi „Selectare ﬁșiere”. Alegeţi ﬁșierele video de pe computer sau pur și
simplu trageţi-le și ﬁxaţi-le.
∙ An optional step is to change the privacy setting of your video. Detalii aici.
∙ Acum videoclipul dvs. este încărcat!
∙ Acum este posibil să schimbaţi numele videoclipului. Videoclipul dvs. va avea în mod prestabilit același nume
ca și ﬁșierul dvs. De asemenea, puteţi utiliza o descriere adecvată pentru aceasta și etichete care îi vor ajuta pe
utilizatorii YouTube să vă găsească mai ușor videoclipul. Există o mulţime de articole online care vă pot ajuta
să înţelegeţi cum să alegeţi descrierea corectă pentru videoclipul dvs. și de ce este atât de important. Noi
propunem acest articol
∙ Acum puteţi gestiona și videoclipurile dvs. pe YouTube. Mai multe informaţii pot ﬁ găsite aici.
Sfaturi
- Aici sunt câteva sfaturi simple despre cum să vă dezvoltaţi canalul YouTube!

Activitati
- Lectia plan 15
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Topic 2: Social Media

Cum să gestionez și să personalizez canalul meu YouTube?

Acum că va-ai creat canalul YouTube, este timpul să îi adaugaţi o notă personală,
adică este timpul să îl personalizaţi! Acest link vă poate ghida in acest proces,
deoarece include toţi pașii de bază pe care trebuie să îi cunoașteţi!

TIPS:
-.Here are some simple tips on how to grow you YouTube channel!
ACTIVITIES:

-Watch this video and try uploading your ﬁrst video in YouTube!
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Alte funcţii YouTube
Există multe alte funcţii YouTube despre care, pe măsură ce
continuaţi, vă recomandăm să aﬂaţi!
În orice caz, atunci când doriţi ajutor cu o anumită
caracteristică, vă propunem să vizitaţi site-ul oﬁcial de help
center al YouTube. În această pagină web există o căutare
avansată în care puteţi introduce problema sau întrebarea dvs.
și puteţi găsi răspunsuri posibile la aceasta.

Aruncaţi o privire la următoarele
Iată câteva linkuri cu funcţii care vă pot ﬁ utile:
Care sunt setarile mele de baza pentru canal si cum sa le gestionez?
Cum sa va abonati la un canal YouTube?
Cum gestionam comentarii si aprecierile pe YouTube?
Ce sunt notiﬁcari YouTube?
Cum să raportezi videoclipuri pe YouTube

TOPIC 3:
Servicii de mesagerie instant

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
PREZENTARE GENERALĂ
OVERVIEW
Scopul principal al acestui subiect este de a oferi cursanţilor adulţi
cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a înţelege și utiliza serviciile de
mesagerie instantanee.
Pentru început, cursanţii adulţi vor învăţa ce sunt serviciile de mesagerie
instantanee, care sunt cele mai faimoase servicii de astăzi, cum
funcţionează și care este importanţa lor. În continuare, persoanele în
vârstă vor aﬂa despre patru servicii de mesagerie instantanee și anume
Messenger, Viber, Whats App și Skype. Vom crea conturi și veti învăţa
noţiunile de bază despre cum să le utilizaţi în siguranţă și productiv.
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Ce sunt serviciile de mesagerie instantanee? Care este importanţa lor?
Cu totii stim că modul în care comunicăm s-a schimbat drastic în ultimii ani. În zilele noastre, majoritatea
oamenilor posedă smartphone-uri și le folosesc ca o modalitate de a comunica.
Mesageria text nu este un concept nou, chiar si cand utilizam doar telefoanele mobile clasice. De cand avem
smartphone-uri, lucrurile stau puţin diferit. Toate smartphone-urile sunt preîncărcate cu o aplicaţie de
mesagerie care vă permite să salvaţi și să primiţi text.
Aceste mesaje text sunt taxate de furnizorul dvs. Aceste aplicaţii funcţionează ca cele de pe telefoanele
mobile mai vechi. O altă modalitate de a comunica este prin utilizarea altor aplicaţii de mesagerie
instantanee pe care le puteţi descărca din Magazinul smartphone-ului.
Aceste aplicaţii utilizează conexiunea la Internet pentru a trimite și primi mesaje și, prin urmare, nu sunt
taxate de furnizori. Aplicaţiile de mesagerie instant sunt disponibile și pentru computerele desktop.
Mesageria instant numită adesea doar IM este schimbul de mesaje în timp real printr-o anumită aplicaţie sau
software, folosind o conexiune la Internet. Mesajele instantanee au loc de obicei între doi utilizatori și sunt
conversaţii private. O caracteristică pe care o oferă mesajele instantanee este capacitatea de a vedea dacă
persoana careia ii trimiteţi mesajul este online. De asemenea, puteţi vedea dacă mesajul dvs. a fost livrat și
citit.
Mesajele instant nu conţin doar text, ci pot conţine diverse ﬁșiere, imagini, emoji, autocolante etc.

Activitati
- Plan de lectie 16

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Ce sunt serviciile de mesagerie instantanee? Care este importanţa lor?
Aplicaţiile de mesagerie au facilitat comunicarea pentru atât de mulţi oameni din întreaga
lume. A avea o conexiune la Internet și o aplicaţie adecvată suﬁcient pentru a trimite
mesaje oricui si gratuit.
Pentru a trimite mesaje instantanee, ambii utilizatori trebuie să ﬁe online în același timp.
Cu toate acestea, aproape ﬁecare aplicaţie de mesagerie instantanee permite atât
comunicarea sincronă, cât și cea asincronă între utilizatorii online și oﬄine.
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Cum se utilizează serviciile de mesagerie instantanee?

Majoritatea aplicaţiilor de mesagerie funcţionează pe principii similare și au multe în
comun, dar există unele diferenţe care ar putea face ca o aplicaţie să ﬁe mai
atrăgătoare de utilizat decât alta.
Lucrul bun este că aveţi capacitatea și libertatea de a utiliza una sau mai multe dintre
aceste aplicaţii în același timp.Indiferent de aplicaţia pe care o alegeţi, toate au câteva
caracteristici comune. În primul rând, toate funcţionează prin Wi-Fi sau date mobile
atunci când Wi-Fi nu este disponibil.
Mai mult, majoritatea acestor aplicaţii funcţionează pe diferite sisteme de operare,
cum ar ﬁ iOS, Android și Windows. De obicei, au și o aplicaţie desktop. Aceste aplicaţii
nu sunt utilizate numai pentru mesagerie, ci pot ﬁ utilizate pentru a efectua apeluri
vocale și video. Ele pot ﬁ, de asemenea, utilizate pentru a trimite ﬁșiere precum
fotograﬁi, videoclipuri, audio, pdf etc.
Majoritatea acestor aplicaţii au caracteristici de securitate care vă criptează mesajele
pentru conﬁdenţialitate.
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Cum se utilizează serviciile de mesagerie instantanee?
Dacă alegeţi să utilizaţi un serviciu de mesagerie instantanee, indiferent de ce este, va trebui
să urmaţi același proces de conﬁgurare. În primul rând, va trebui să creaţi un cont pe baza
numărului dvs. de telefon mobil.
Apoi va trebui să vă veriﬁcaţi contul printr-un text pe care îl veţi primi pe telefonul mobil. În
acest fel, contul dvs. va ﬁ creat! În pasul următor, ar trebui să permiteţi aplicaţiei să acceseze
contactele din telefon.
În acest fel, veţi putea folosi aplicaţia cu cele ale contactelor dvs. care folosesc și această
aplicaţie!Un alt lucru care are nevoie de atenţia ta sunt notiﬁcările! Dacă alegeţi să activaţi
notiﬁcările în setările aplicaţiei, veţi primi alerte de ﬁecare dată când primiţi mesaje noi, la fel
ca în aplicaţia implicită de mesagerie a telefonului! Puteţi schimba stilul notiﬁcărilor în funcţie
de preferinţe!
Un ultim lucru de care trebuie să ţineţi cont este că prin utilizarea aplicaţiilor de mesagerie
instantanee, este posibil să comunicaţi cu oricine de pe orice dispozitiv, atâta timp cât
descărcaţi aplicaţia în toate aceste dispozitive!
Este posibil să aveţi aplicaţia în smartphone, tabletă și desktop în același timp!

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Ce este Messenger? Cum se accesează?
Messenger a început ca aplicaţia de mesagerie instantanee a Facebook. Aplicaţia vine odată cu contul dvs. de Facebook. În
zilele noastre, este posibil să aveţi un cont de messenger fără a ﬁ pe Facebook, deoarece este o aplicaţie separată. Cu toate
acestea, dacă aveţi un cont Facebook, aveţi automat un cont în Messenger.
Pentru a avea Messenger ar trebui să descărcaţi aplicaţia în smartphone sau tabletă prin magazin. Pentru utilizatorii de desktop
aplicaţia este încorporată în proﬁlul dvs. Facebook! După ce descărcaţi aplicaţia, aceasta se va sincroniza cu contul dvs.
Facebook și, prin urmare, cu contactele dvs. Facebook.
Spre deosebire de alte lucruri din Facebook care sunt partajate cu prietenii dvs. sau postate în Cronologia dvs., mesajele trimise
prin Messenger sunt private și pot ﬁ văzute doar de dvs. și de către cei cărora le trimiteţi. Deși Messenger se numără printre
cele mai renumite aplicaţii de mesagerie instantanee, trebuie să menţionăm că oferă o securitate minimă, deoarece nu
criptează mesajele.

Cum se creează un cont Messenger?
După cum sa menţionat, dacă aveţi un cont Facebook, îl puteţi utiliza pentru a vă conecta la aplicaţia Messenger după ce l-aţi
descărcat! Dacă utilizaţi un desktop, vizitaţi acest link. Dacă nu aveţi un cont Facebook, puteţi găsi instrucţiuni aici.

Activitti
ACTIVITIES:
- -Plan
de Lectie
Lesson
plan 2017

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum să trimiteţi mesaje în Messenger?
Interfaţa Messenger este foarte ușor de utilizat! La început, ar trebui să deschideţi Facebook Messenger, indiferent dacă este aplicaţia pe care o
utilizaţi sau versiunea desktop. Când deschideţi aplicaţia, mesajele dvs. vor apărea în ﬁla Chaturi. Dacă sunteţi nou în Messenger, probabil că nu
aveţi încă conversaţii. De asemenea, puteţi accesa această ﬁlă de oriunde atingând pictograma bulei de chat din partea de jos a ecranului.
Pentru a trimite un mesaj nou, atingeţi pictograma Mesaj nou.
Apoi scrieţi sau selectaţi numele unui contact. Scrieţi mesajul în caseta de text aﬂată în partea de jos a ecranului și apăsaţi butonul Trimiteţi. Pe
lângă text, este posibil să adăugaţi fotograﬁi, videoclipuri, ﬁșiere, emoji, gif etc. Aﬂaţi mai multe aici
Acum veţi putea veriﬁca starea mesajului dvs. Lângă mesajul dvs. vor apărea diferite pictograme pentru a indica starea acestuia. Iată cum puteţi
interpreta aceste pictograme: un cerc gol albastru indică faptul că mesajul este încă trimis, un cerc albastru gol cu o bifă în interior înseamnă că
mesajul dvs. este trimis, un cerc albastru solid cu o bifă în interior înseamnă că mesajul dvs. este livrat destinatarului dar nu fusese citit. O mică
versiune a fotograﬁei de proﬁl a persoanei va apărea odată ce a citit mesajul dvs. Dacă nu doriţi să trimiteţi un mesaj nou, dar doriţi să răspundeţi
la o conversaţie, procesul este similar. Selectaţi conversaţia și odată ce este deschisă, scrieţi mesajul și apăsaţi butonul Trimiteţi.
Aﬂaţi mai multe despre cum să schimbaţi mesaje în Messenger urmărind acest video pentru desktop si vizitati acest link pentru telefoane mobile
sau tablete.

ACTIVITIES:
- Lesson plan 18

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Setări de bază Messenger și alte caracteristici
Iată câteva linkuri cu funcţii utile:
Principalele setari Messenger!
Cum sa gestionati notiﬁcarile Messenger?
Cum sa faceti un grup de discutii pe Messenger?
Cum sa efectuati apeluri vocale sau video pe Messenger?
Cum sa blocati sau deblocati pe cineva pe Messenger?
∙ Pentru mai mult ajutor cu privire la funcţiile Messenger, puteţi vizita și centrul oﬁcial de ajutor.
∙ Folosiţi căutarea avansată pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs.!

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Ce este Viber? Cum se accesează?
Viber este o altă aplicaţie de mesagerie care are aplicaţii pentru smartphone, tabletă sau computer desktop. Viber este o
aplicaţie gratuită, care este foarte sigură, deoarece vă criptează pe deplin toate mesajele și conversaţiile. A câștigat
popularitate în ultimii ani.
În prezent, Viber, pe lângă faptul că este folosit ca aplicaţie de mesagerie pentru persoane ﬁzice, este, de asemenea,
foarte utilizat de companii sau mărci ca instrument de marketing. Viber permite conturi publice care pot ﬁ utilizate de
cei menţionaţi mai sus pentru a interacţiona cu publicul lor.Mai mult, datorită securităţii sale, băncile tind să îl folosească
în ultima vreme pentru comunicarea cu clienţii. Când vine vorba de securitate, Viber este complet criptat. În plus, vă
permite să ștergeţi mesajele pe care le-aţi trimis deja, să utilizaţi „chat-uri ascunse” care nu apar într-o listă de chat și pot
ﬁ accesate numai cu un cod PIN și să utilizaţi mesaje cu autodistrugere.Viber oferă, de asemenea, un serviciu numit Viber
Out, o funcţie VoIP care permite apeluri la nivel mondial pentru o rată redusă dacă nu utilizaţi Wi-Fi. Puteţi achiziţiona
minute prin intermediul unui card de credit sau PayPal și puteţi apela pe oricine, chiar dacă nu utilizează Viber, similar cu
Skype.
Pentru a avea Viber trebuie sa descărcaţi aplicaţia în smartphone sau tabletă prin magazin. Pentru desktop: vizitati
pagina oﬁciala de web si descarcati aplicatia!
După ce descărcaţi aplicaţia, permiteţi-i sincronizarea cu contactele telefonului

Activitati
- Plan de lectie 19

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum se creează un cont Viber? Cum vă conﬁguraţi contul?

Următoarele linkuri vă vor ajuta să creaţi un cont Viber în funcţie de dispozitivul pe care îl veţi
allege
Cum sa creati un cont Viber pe Pc or Mac.
Cum să creați un cont Viber pe iOS
Cum să creați un cont Viber pe Android.
∙ Cum sa creati un cont Viber pe iOS
∙ Cum sa creati un cont Viber pe Android.
∙ Acest video vă va ajuta să înţelegeţi cum funcţionează interfaţa Viber

ACTIVITIES:
Activitati

-Download
Viber19
on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided links! Also
- Plan de lectie
download and login to your Viber on your desktop computer.

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum se utilizează Viber?
Interfaţa Viber este ușor de utilizat! La început trebuie să deschideţi Viber, indiferent dacă este aplicaţia
pe care o utilizaţi sau versiunea desktop. Când deschideţi aplicaţia, mesajele dvs. vor apărea. Dacă
sunteţi nou în Viber, probabil că nu aveţi încă conversaţii. De asemenea, puteţi accesa conversaţiile de
oriunde atingând pictograma bulei de chat din partea de jos a ecranului.
Pentru a trimite un mesaj nou, atingeţi pictograma Mesaj nou. Apoi scrieţi sau selectaţi numele unui
contact. Scrieţi mesajul în caseta de text din partea de jos a ecranului și apăsaţi butonul Trimiteţi. Pe
lângă text, este posibil să adăugaţi fotograﬁi, videoclipuri, ﬁșiere, emojis, gif etc. În plus, este posibil să
efectuaţi un apel vocal sau video pe Viber. Aﬂaţi mai multe în acest link.
Dacă nu doriţi să trimiteţi un mesaj nou, dar doriţi să răspundeţi la o conversaţie, procesul este similar.
Selectaţi conversaţia și odată ce este deschisă, scrieţi-vă mesajul și apăsaţi butonul Trimiteţi. Aﬂaţi mai
multe despre cum să schimbaţi mesaje și să utilizaţi alte funcţii, cum ar ﬁ apelurile în Viber, urmărind
acest videoclip și vizitând acest link.
Precum in Messenger, si aici puteti veriﬁca statusul mesajelor.

Activitati
- Planuri de lectie 20 & 21 & 22

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Setări de bază Viber și alte caracteristici

Iată câteva linkuri cu funcţii despre care aţi putea ﬁ utile să știţi:
Setarile principale ale contului Viber si
cum sa le personalizati
∙ Cum sa creati si sa folositi chatul pe Viber?
∙ Cum sa afectuati apeluri si sa discutati pe Viber de pe calculator? Dar de pe tableta? Sau de pe telefoanele
mobile?
∙ Cum se blocheaza si se deblocheaza contactele pe Viber?
∙ Ce este Viber si cum functioneaza?
∙ Pentru mai mult ajutor cu privire la caracteristicile Viber, puteţi vizita și Viber Support Knowledge Base
∙ Folosiţi căutarea avansată pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs.!

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Ce este WhatsApp? Cum se accesează?
WhatsApp a fost una dintre primele aplicaţii de mesagerie. S-a lansat încă din 2009. Abordând problema furnizorilor de
servicii de mesagerie scumpe mai vechi, a devenit și este astăzi una dintre cele mai populare aplicaţii de mesagerie mobilă
din lume.
Ca și în alte servicii de mesagerie, aplicaţia permite utilizatorilor să trimită texte, fotograﬁi, audio și videoclipuri nelimitate,
gratuit și cu securitate. Utilizatorii pot efectua, de asemenea, apeluri gratuite (video). La fel ca alte servicii, oferă
posibilitatea grupării chatului și schimbului de ﬁșiere.
Ca aplicatie de mesagerie mai veche nu are unele dintre funcţiile avansate ale serviciilor mai moderne. Cu toate acestea,
este eﬁcient și rapid. Este sigur deoarece folosește criptarea care permite numai expeditorului și destinatarului să vadă
mesajele. Mai mult, este mai simplu și mai ușor de utilizat în comparaţie cu alte servicii de mesagerie, care pot ﬁ puţin
copleșitoare pentru un începător.
Cu excepţia aplicaţiilor pentru smartphone-uri și tablete, care pot ﬁ descărcate din magazinul dvs., există și o aplicaţie
desktop pentru WhatsApp! Info aici!

ACTIVITIES:
- Lectie plan 23

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum să creaţi un cont WhatsApp? Cum să navigaţi?

Următoarele linkuri vă vor ghida prin procesul de creare a unui cont WhatsApp, în funcţie de
dispozitivul pe care îl veţi alege
Creare cont pe PC sau Mac
How to create a Whats App Account on Pc or Mac.
∙ Creare cont pe Android sau IOS How to create a Whats App Account on iOS or Android
∙ Acest video vă va ajuta să înţelegeţi cum funcţionează interfaţa WhatsApp. Deasemenea si
acest link “What is Whats App. A guide to navigating...” va poate ﬁ de folos!

ACTIVITIES:

-Download Whats App on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided
links! Also download and login to your Whats App on your desktop computer.

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum se folosește WhatsApp?
Inainte de a incepe, setati-va proﬁlul. Conﬁgurarea proﬁlului vă ajută contactele să știe cine
sunteţi, chiar dacă nu au numărul dvs. în contactele lor.
După conﬁgurarea proﬁlului, este timpul să începeţi să utilizaţi WhatsApp. Prima dată când
deschideţi aplicaţia, așa cum am văzut la orice alt serviciu de mesagerie, nu veţi avea încă
conversaţii! Puteţi începe unul atingând fereastra de chat din colţul din dreapta jos al ecranului.
Selectaţi din listă contactul cu care doriţi să comunicaţi. Aceasta va deschide o conversaţie, vă
va scrie mesajul în caseta de text și faceţi clic pe pictograma săgeată pentru a-l trimite. Dacă
aveţi deja o conversaţie cu selectarea acestui contact, acesta va deschide mesajele existente!
De asemenea, este posibil să trimiteţi imagini, videoclipuri și ﬁșiere pe WhatsApp.
Puteţi face acest lucru atingând pictograma agrafei sau a camerei din partea de jos a ecranului.
WhatsApp are o aplicaţie de cameră încorporată, dar este mai bine să folosiţi propria aplicaţie
de cameră și să o trimiteţi prin galeria dvs.În cele din urmă, puteţi crea un chat de grup. Pentru
a face acest lucru, atingeţi același balon de chat, apoi selectaţi Grup nou.
Alegeţi contactele pe care doriţi să le invitaţi, alegeţi un nume pentru grup și sunteţi gata să
conversaţi!
ACTIVITATI:
- Planuri de lectii 24 & 25 & 26

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Setări de bază WhatsApp și alte caracteristici

Iată câteva linkuri cu funcţii utile:
Setari de baza si cum sa le utilizati
∙ Ghid: Cum se foloseste Whats App
∙ Cum sa efectuati apeluri vocale si video in Whats App
∙ Toate cele 40 de caracteristici ale aplicatiei, sfaturi si trucuri pe care ar trebui sa le cunoasteti
Pentru mai mult ajutor cu privire la caracteristicile aplicaţiei Whats, puteţi vizita, de asemenea: Whats
App Intrebari Frecvente. Folosiţi căutarea avansată pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs.! Puteti de
asemenea accesa: Contact Whats App

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Ce este Skype? Cum se accesează?
Este posibil să ﬁ auzit deja de Skype! Skype este aplicaţia gratuită Microsoft pentru mesagerie instantanee și apeluri
(video)! Skype vă permite să luaţi legătura cu oameni din întreaga lume gratuit, atâta timp cât aveţi conexiune la internet.
Este o aplicaţie ușor de utilizat care vă permite să trimiteţi text, audio și video. Pentru a face acest lucru, folosește o
tehnologie numită voiceover IP sau VoIP. Această tehnologie vă poate transmite vocea prin Internet. Skype folosește
VoIP pentru a vă permite să efectuaţi apeluri telefonice, apeluri video, apeluri de grup și multe altele prin Internet, în loc
să utilizaţi liniile telefonice tradiţionale. Acest video va poate explica cum functioneaza Skype. Comunicarea Skype este,
de asemenea, sigură, deoarece este criptată, astfel încât să nu vă faceţi griji cu privire la conﬁdenţialitate!
Skype oferă mai multe funcţii utilizatorilor săi. După cum sa menţionat deja, vă permite să efectuaţi apeluri video și să
trimiteţi mesaje instant altor utilizatori Skype. Mai mult, este posibil să apelaţi mai mulţi utilizatori în același timp și să vă
înregistraţi apelurile video, dacă este necesar. De asemenea, puteţi partaja ecranul în timpul unui apel video. Pentru
oricine are nevoie de subtitrări sau traducere, Skype le acceptă acum pentru o accesibilitate sporită. Toate aceste funcţii
sunt disponibile gratuit, dar există și alte lucruri pe care le puteţi face dacă sunteţi dispus să plătiţi. Skype este disponibil
ca aplicaţie pentru smartphone sau tabletă, precum și ca aplicaţie desktop! Aici puteţi vedea mai multe despre ce puteţi
face cu Skype!
ACTIVITATE:
- Plan de lectie 27

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum se creează un cont Skype? Cum să navigaţi?
Următoarele linkuri vă vor ajuta să creaţi un cont Skype în funcţie de dispozitivul pe care îl veţi
alege
Cum sa creati un cont Skype pe Pc sau Mac
Cum sa creati un cont Skype pe calculator sau pe telefonul mobile
Acest video va va ajuta sa intelegeti cum functioneaza Skype. Deasemenea, acest link
“Un ghid pentru incepatori pe Skype” va poate ajuta!

ACTIVITIES:

-Download Skype on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided links!
Also download and login to your Skype on your desktop computer.

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Cum se folosește Skype?
∙ Setati-va proﬁlul. Conﬁgurarea proﬁlului vă ajută contactele să știe cine sunteţi, chiar dacă nu au
numărul dvs. în contactele lor. Un pas crucial în utilizarea Skype este veriﬁcarea setărilor audio și
video. De obicei, vi se solicită să vă veriﬁcaţi echipamentul audio și video odată ce vă creaţi contul.
Dar nu vă faceţi griji, puteţi sări peste asta și să le veriﬁcaţi oricând mai târziu. Aﬂati aici cum.
∙ Următorul pas este să vă setaţi starea prezenţei, care permite contactelor dvs. Skype să știe dacă
sunteţi disponibil pentru chat. Puteţi alege o stare (online, deplasată, neliniștită, invizibilă sau
oﬄine) pentru a apărea lângă numele dvs. Aﬂati aici cum.
∙ În continuare, este timpul să adăugaţi Contacte. În aplicaţia Skype, veţi vedea „Găsește-ţi prietenii
și salută”. Puteţi căuta contactele dvs. Skype în agenda dvs. selectând „Căutaţi în agenda de
adrese”. O altă opţiune este să adăugaţi contacte Skype manual, introducând numele contactului
sau adresa de e-mail. Găsiţi mai multe informaţii despre cum să adăugaţi contacte în Skype aici.
∙ Acum este timpul să utilizaţi efectiv Skype pentru a trimite mesaje, a apela și a chat video cu
familia și prietenii. Pentru a trimite și primi mesaje instantanee, faceţi clic pe un contact din lista
dvs. și introduceţi textul în caseta de text unde este cursorul.
∙ Pe lângă text puteţi trimite fotograﬁi, videoclipuri și ﬁșiere. Pentru a face acest lucru, faceţi clic pe
butonul +, răsfoiţi și selectaţi ﬁșierul pe care doriţi să-l trimiteţi. Faceţi clic pe Deschidere și
ﬁșierele dvs. trebuie trimise.
∙ Nu în ultimul rând, pentru apelarea (video) unei persoane, faceţi clic pe butoanele „Apel video”
sau „Apelaţi telefonul” de lângă numele persoanei de contact.
ACTIVITATI:
- Plan de lectie 28 & 29

Topic 3: Servicii de mesagerie instant
Setări de bază Skype și alte caracteristici

Iată câteva linkuri cu funcţii despre care aţi putea ﬁ utile să știţi:
- Setările de bază ale contului Skype și cum să le conﬁguraţi
- Cum se folosește Skype - Ghid pentru începători Cum se face un chat video de grup pe Skype
- Ghidul pentru începători la Skype - Toate caracteristicile de care trebuie să știţi
Setari de baza ale contului Skype si cum sa le conﬁgurati
Cum sa utilizati ghidul pentru incepatori Skype
Ghidul pentru incepatori Skype – Toate caracteristicile de care trebuie sa stiti
Pentru mai mult ajutor cu privire la funcţiile Skype, puteţi vizita pagina oﬁciala Skype. Folosiţi
căutarea avansată pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs.!
Puteti de asemenea: Contact Skype

ACTIVITIES:
- Lesson plan 28
ACTIVITATI:
- Plan de lectie 30

TOPIC 4:
Cetatenia digitala

Topic 4: Cetățenia digitală
PREZENTARE GENERALĂ
Scopul principal al acestui subiect este de a oferi cursanţilor adulţi
cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a înţelege conceptul de
cetăţenie digitală.
Pentru început, cursanţii adulţi vor învăţa ce este cetăţenia
digitală și care este importanţa acesteia. În continuare,
persoanelor în vârstă li se vor introduce conceptele de
„Comportament online”, „Istoricul navigării”, „Cookie-uri”,
„Termeni și condiţii” etc. Acestea vor ﬁ introduse în „Netiquette”
și vor aﬂa despre „Amprenta digitală” și importanţă. Înţelegerea
tuturor acestor termeni urmărește să ofere persoanelor în vârstă
toate cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a ﬁ cetăţeni
digitali responsabili și a se bucura de experienţele lor online în
condiţii de siguranţă și productivitate.

Topic 4: Cetățenia digitală
Ce este cetăţenia digital si de ce este importanta?

Volumul de activităţi digitale la care participăm este în continuă creștere. Activităţile digitale devin o
parte a vieţii noastre de zi cu zi. Acest lucru a creat o realitate cu totul nouă pentru oameni, deoarece
instrumentele digitale și comunicarea online sunt acum o parte vitală a societăţilor din întreaga lume! În
afară de a avea cunoștinţe tehnice și abilităţi pentru a participa la comunitatea online, există în zilele
noastre, mai mult ca niciodată, o nevoie tot mai mare de a ajuta oamenii să dezvolte o relaţie sănătoasă
cu noua realitate care s-a dezvoltat și este în jurul lor. Există o mare nevoie de îndrumări clare despre
practicile care privesc utilizarea instrumentelor digitale și a internetului. Doar atunci societăţile se vor
putea bucura de beneﬁciile uriașe pe care le pot oferi Internetul și tehnologiile digitale în general, dar în
același timp vor ﬁ conștiente de problemele și pericolele. La fel cum oamenii ar trebui să ﬁe cetăţeni
buni în societăţi, aceștia ar trebui să ﬁe la fel în comunităţile online.

Topic 4: Cetățenia digitală
Ce este cetăţenia digitală? Care este importanţa sa?

Digital Citizenship, deﬁnește termenul in felul urmator: „cum ar trebui să acţionăm atunci când folosim
instrumente digitale, interacţionăm cu alţii online și ce ar trebui învăţat pentru a ajuta generaţia următoare să ﬁe
mai bună în ceea ce privește tehnologia”. Este „forma în continuă dezvoltare a utilizării tehnologiei adecvate,
responsabile și abilitate”. Cu alte cuvinte, termenul descrie tot ceea ce trebuie învăţat pentru a putea
interacţiona cu lumea online în mod responsabil și productiv. Termenul se referă la utilizarea responsabilă a
tehnologiei, cu scopul de a ajuta oamenii să înveţe cum să se bucure de toate beneﬁciile pe care le oferă noile
tehnologii, dar, între timp, să înveţe să se respecte și să se protejeze pe ei înșiși și pe ceilalţi online.
Lumea noastră digitală face mai mult ca oricând parte din viaţa de zi cu zi. Prin urmare, este crucial să înţelegem
importanţa cetăţeniei digitale! Faptul că există consecinţe asupra tuturor acţiunilor noastre nu este un concept
nou. Același lucru este valabil și pentru acţiunile noastre digitale! Oamenii au nevoie de cunoștinţe, abilităţi și
resurse pentru a reuși ca cetăţeni online și pentru a se angaja cu mediul digital cu responsabilitate și încredere! Ei
trebuie să înveţe cum să aplice cele mai bune practici și să facă alegeri bune! Ei trebuie să ﬁe „cetăţeni digitali”!

ACTIVITATE:
- Plan de lectie 31

Topic 4: Cetățenia digitală
Nouă elemente ale cetăţeniei digitale 1
Există 9 elemente de abordat atunci când discutaţi și învăţaţi cetăţenia digitală. Aceste nouă elemente constau în baza
cunoștinţelor pe care trebuie să le avem, pe măsură ce tehnologia devine tot mai mult o parte a vieţii noastre. Conform cu Mike
Ribble, aceste 9 elemente pot ﬁ clasiﬁcate în trei grupuri principale și sunt descrise prin acronimul R.E.P care înseamnă Respect,
Educate and Protect. Să le privim îndeaproape:
R stands for “Respect yourself and others”
∙ Eticheta digitală. Cetăţenii digitali trebuie să înţeleagă modul în care utilizarea tehnologiei îi poate afecta pe ceilalţi. Ar trebui să
realizeze și să înveţe că există o persoană la celălalt capăt al activităţilor lor digitale, cum ar ﬁ mesaj, tweet, comentariu sau
postare.
∙ Acces digital. Este adevărat că, în societate, există inegalităţi sociale în comunităţile digitale, poate exista inegalitate digitală.
Nu ﬁecare persoană are aceleași oportunităţi de a utiliza tehnologia. Motivele care stau la baza acestui lucru pot varia și pot
avea legătură cu probleme ﬁzice, socio-economice sau de localizare. Este responsabilitatea celor care au mai mult acces la
tehnologie să îi ajute pe cei care nu au.
∙ Legea digitala. Deoarece oamenii nu pot fura, hărţui și provoca probleme altora într-o societate, același lucru se aplică în lumea
digitală. Persoanele ﬁzice trebuie să înţeleagă că există reguli și reglementări pe care trebuie să le respecte online, de exemplu,
că nu pot accepta conţinut fără permisiunea creatorilor.

ACTIVITATE:
- Plan de lectie 32

Topic 4: Cetățenia digitală
Nouă elemente ale cetăţeniei digitale 2
E înseamnă „Educarea pe tine și pe ceilalţi”
∙ Alfabetizare digitala. Alfabetizarea este crucială pentru supravieţuirea în societăţile moderne, același lucru este valabil și
pentru lumea digitală. Indivizii ar trebui să-și dea seama că, indiferent de sursa prin care obţinem informaţii, trebuie să ﬁm
conștienţi că s-ar putea să nu ﬁe corecte. Ei trebuie să înţeleagă modul în care pot evalua informaţiile și conţinutul online
și să decidă cu privire la acurateţea, perspectiva și validitatea acestora.
∙ Comunicarea digitala. Majoritatea dintre noi folosim multe tipuri de tehnologie pentru a ne facilita comunicarea de zi cu
zi. Cu toate acestea, ar trebui să ne dăm seama că tehnologia nu este întotdeauna un „panaceu” pentru comunicare.
Indivizii ar trebui să înveţe unde și când ar trebui să folosească tehnologia pentru comunicare. Ei trebuie să se gândească
la mesajele pe care le comunică, la metoda pe care o folosesc și să decidă dacă maniera și publicul sunt adecvate.
∙ Comerţ digital. Tehnologia ne-a permis să cumpărăm și să vindem produse și servicii din întreaga lume. Acest lucru oferă
oportunităţi excelente. Cu toate acestea, comerţul online implică riscuri. Persoanele ﬁzice ar trebui să ﬁe conștiente de
ele și să știe cum să le adreseze pentru a rămâne în siguranţă în tranzacţiile online

ACTIVITIES:
- Lectie plan 33

Topic 4: Cetățenia digitală
Nouă elemente ale cetăţeniei digitale 3
P înseamnă „Protejarea ta și a altora”
∙ Drepturi și responsabilităţi digitale. Ca și în lumea reală, există drepturi și responsabilităţi pentru ﬁecare dintre noi, la fel
se aplică și în comunităţile digitale! Persoanele trebuie să înţeleagă că li se oferă oportunităţi, cum ar ﬁ accesarea
internetului și a produselor și instrumentelor online, dar trebuie, de asemenea, să respecte reguli, să ﬁe conștienţi de
riscurile potenţiale și să își asume rolul în protejarea lor și a celorlalţi.
∙ Securitate digitală și conﬁdenţialitate. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor online pentru a proteja instrumentele și
datele, software și aplicaţii care previn intruziunile online. Deoarece suntem cu toţii conectaţi, toată lumea are
responsabilitate pentru securitate.
∙ Sănătate și wellness digitale. Aceasta se referă la bunăstarea ﬁzică și psihologică a indivizilor din lumea digitală.
Tehnologia oferă multe oportunităţi, dar trebuie să existe un echilibru între lumea online și cea reală.

ACTIVITIES:
ACTIVITIES:

-- For
more
about
Lectie
plan
34 the Nine Elements of Digital Citizenship visit this and this link.

Topic 4: Cetățenia digitală
Cum să te comporti online? Ce este Netiquette și de ce este important?
În societate știm cu toţii că trebuie respectate reguli nescrise atunci când comunicăm cu ceilalţi, indiferent dacă este vorba
de familie, prieteni, colegi de clasă sau colegi de muncă, sau chiar străini totali. Aceste reguli, cunoscute și sub denumirea
de „etichete sociale”, sunt ceea ce învăţăm treptat să urmăm pe măsură ce creștem.
Lumea noastră evoluează constant. După cum am menţionat, aproape nimeni nu ar ﬁ de acord că Internetul a devenit
parte din viaţa de zi cu zi a multor oameni. Cu toţii practicăm multe activităţi online, cum ar ﬁ comunicarea cu alte
persoane, studierea sau munca, divertismentul sau cumpărăturile etc. Prin urmare, ar trebui să existe câteva reguli de
bază care trebuie luate în considerare în timpul utilizării internetului. Aceste reguli sunt „eticheta socială” pentru Internet
sau „Netiquette”.
Conform Cambridge Dictionary Net-Etiquette sau Netiquette este „setul de reguli despre comportamentul care este
acceptabil online”. La fel ca în orice tip de forum sau cultură publică există un set de reguli care decid modul în care se
desfășoară discuţiile și procedurile, același lucru se aplică și pentru reţea! Utilizatorii ar trebui să ia în considerare cu
atenţie modul în care acţionează și se comportă online, întrucât acesta deﬁnește ce fel de „cetăţeni digitali” sunt.
În zilele noastre, Netiquette este cu adevărat importantă și devine tot mai importanta în ﬁecare zi! Motivul este că astăzi
aproape toată lumea este implicată într-un fel de activitate online și un fel de interacţiune socială online. Majoritatea
dintre noi împărtășim și interacţionăm în mod constant cu oameni online, indiferent dacă este vorba de familie, prieteni,
cunoștinţe sau chiar străini. Deci, care sunt cele mai bune practici de urmat? Cum putem aplica Netiquette?
Există anumite sfaturi pe care le putem urma pentru a ne asigura că toată lumea se simte respectată și este în siguranţă
online!
ACTIVITIES:

- Watch this and this video about Netiquette!

Topic 4: Cetățenia digitală
Reguli de bază pentru netichete - Ce ar trebui să faceţi online!
Iată câteva sfaturi despre cum să vă implicaţi în mod constructiv în interacţiunile sociale online:
Faceţi din oamenii reali o prioritate: atunci când sunteţi cu oameni în viaţa reală, interacţionaţi cu ei și nu cu dispozitivele dvs.
inteligente!
∙ Amintiţi-vă publicul - Știţi unde vă aﬂaţi: regulile netichetei variază în funcţie de ceea ce faceţi online!
∙ Fiti respectuos: nu uitaţi că atunci când sunteţi online interacţionaţi cu oameni adevăraţi, chiar dacă vedeţi doar un nume de
utilizator sau o imagine. Prin urmare, ﬁi politicos și respectuos! Nu acţionaţi așa cum nu aţi face în lumea reală.
∙ Fiti etic: respectă legile și regulile (scrise sau nescrise) așa cum ai face în lumea reală. Amintiţi-vă că există toate consecinţele etice
ale tuturor acţiunilor noastre!
∙ Aveti grija de imaginea online - Distribuiţi cu discreţie: asiguraţi-vă că sunteţi atent cu conţinutul pe care îl partajaţi. Este mai bine
să nu împărtășiţi nimic jenant, ilegal sau inadecvat! Gândiţi-vă de două ori înainte de a posta online!
∙ Respectaţi timpul altor persoane: când postaţi online, faceţi un comentariu sau trimiteţi un mesaj / e-mail, are nevoie de timp
pentru a ﬁ citit de alţii! Ar trebui să vă asiguraţi că timpul petrecut pentru citirea postării dvs. nu este pierdut!
∙ Respectaţi conﬁdenţialitatea oamenilor: ar trebui să ﬁţi foarte atenţi atunci când manipulaţi informaţii la care aveţi acces
privilegiat și care îi preocupă pe ceilalţi! Trebuie să vă asiguraţi că nu împărtășiţi informaţii private ale altora și nu folosiţi niciodată
conturile sau dispozitivele lor fără permisiune!

Topic 4: Cetățenia digitală
Reguli de bază pentru netichete - Ce ar trebui să faceţi online!
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Veriﬁcarea faptelor înainte de repostare: internetul conţine informaţii complete provenind din tot felul de surse. Ar trebui să
aveţi grijă atunci când furnizaţi sau partajaţi informaţii. Ar trebui să veriﬁcaţi de fapt tot ce aţi citit, mai ales înainte de a-l
retrimite!
Răspundeţi cu promptitudine celorlalţi: dacă vi se adresează online și oamenii se așteaptă să le contactaţi sau să răspundeţi,
este recomandat să faceţi acest lucru!
Actualizaţi informaţiile online: nu lăsaţi informaţii inexacte sau greșite online dacă puteţi corecta!Împărtășiţi-vă cunoștinţele:
unul dintre principalele principii ale comunităţilor online este partajarea! Dacă aveţi cunoștinţe sau expertiză cu privire la un
anumit subiect, ﬁţi politicos și împărtășiţi-l cu alţii!
Păstraţi dezacordul sănătos: este ok să nu ﬁţi de acord cu cineva online! Amintiţi-vă doar că, atunci când aveţi un dezacord,
este important să rămâneţi politicos și să știţi când să vă opriţi!
Nu strigaţi, vă rog: există un timp și un loc pentru orice - DAR ÎN MAI MULTE SITUAŢII, TIPARIREA CU MAJUSCULE ESTE
NEPOTRIVITA. Majoritatea cititorilor tind să-l perceapă ca pe un strigăt! Deci, vă rog, nu faceţi asta!
Citiţi mai întâi, gândiţi-vă înainte de a întreba: Dacă vă blocaţi o întrebare, este mai bine să căutaţi un răspuns online înainte
de a le întreba pe ceilalţi. De cele mai multe ori nu va ﬁ nevoie să includeţi terţi.
Rămâneţi la subiect: Când există o discuţie online, este ușor să vă abateţi de la subiectul iniţial, mai ales atunci când sunt
mulţi oameni care participă la el! Păstrarea subiectului asigură faptul că informaţiile și comentariile inutile nu îi împiedică pe
ceilalţi să găsească informaţiile demne.

Topic 4: Cetățenia digitală
Ce NU ar trebui să postaţi online? Sfaturi de bază!
Iată câteva sfaturi despre lucruri pe care nu trebuie să le postaţi niciodată online pentru conﬁdenţialitate și Securitate
∙ Locaţia dvs. personală: partajarea locaţiei dvs. personale poate ﬁ riscantă. Informarea oamenilor despre locul în care vă aﬂaţi poate ﬁ dăunătoare
pentru dvs., deoarece le permite stalkerilor să știe unde sunteţi și potenţialilor hoţi să știe unde nu sunteţi (de exemplu, nu sunteţi acasă când
sunteţi în vacanţă).
∙ Adresa dvs. de domiciliu sau numărul de telefon personal: Adresa și numerele de telefon sunt două puncte de date pe care hoţii de identitate le
pot folosi pentru a vă fura identitatea! Deoarece nu v-aţi ţipa adresa sau numărul de telefon într-un spaţiu public din lumea reală, vi se recomandă
să faceţi același lucru online!
∙ Starea dvs. ﬁnanciară - Informaţii bancare și detalii despre card: Este crucial să păstraţi astfel de informaţii private! Partajarea informaţiilor despre
starea ﬁnanciară poate ataca potenţialele furturi de identitate! Fotograﬁile cu orice informaţie bancară și detaliile cardului de credit ar trebui
evitate cu orice preţ!
∙ Informaţii, fotograﬁi și videoclipuri ale altor persoane fără a întreba: Dacă doriţi să partajaţi conţinut care implică alţii, ar trebui să le luaţi
permisiunea mai întâi. Ar trebui să aibă de ales dacă doresc sau nu online!
∙ Conţinut „pentru adulţi” - imagini personale inadecvate: Internetul este un loc public, chiar și atunci când credeţi că distribuiţi în mod privat.
Așadar, înainte de a posta un selﬁe pe costumul de baie, ia în considerare dacă ești bine să ﬁi văzut așa la birou sau de către copii.Aﬁrmaţii false sau
neadevărate: partajarea informaţiilor false sau neadevărate este greșită! Să nu mai vorbim când este vorba despre o anumită persoană!
∙ Ameninţări: Deoarece NU este ok să ameninţi oamenii în viaţa reală, indiferent de poziţia lor, același lucru se aplică online!Imagini pentru copii:
Este diﬁcil, dacă nu imposibil, să controlaţi informaţiile odată postate online! Imaginile copiilor ar trebui evitate online, deoarece nimeni nu știe cum
le vor folosi alţii. Pot ﬁ o sursă de hărţuire cibernetică sau chiar pot ataca persoane periculoase!
ACTIVITIES:

- Follow this and this and this link to learn more and get a better understanding of things you should post do online!

ACTIVITATE:
- Plan de Lectie 35

Topic 4: Cetățenia digitală
Cum să vă protejaţi și să vă menţineţi în siguranţă online: 8 + 1 sfaturi de bază
∙ Folosiţi parole puternice. Invata ce inseamna o parola puternica si cum se creeaza! Amintiţi-vă că este recomandat să utilizaţi parole diferite
pentru diferite servicii.
∙ Căutaţi criptare. Încercaţi să utilizaţi servicii care oferă criptare (uitati cum)! Amintiţi-vă că e-mailul nu este criptat, așa că nu distribuiţi
niciodată informaţii personale prin intermediul acestuia!
∙ Instalaţi software antivirus. Aﬂaţi despre protecţia antivirus și importanţa acesteia aici.
∙ Aveţi grijă cu e-mailurile / linkurile și atașamentele. Nu aveţi încredere în e-mailuri, ﬁșiere și atașamente de la străini! Aﬂă mai multe aici!
∙ Asiguraţi-vă că dispozitivele dvs. sunt actualizate. Asiguraţi-vă că dispozitivele și serviciile pe care le utilizaţi sunt actualizate! Actualizările
includ deseori remedieri critice pentru orice găuri de securitate care ar ﬁ putut ﬁ detectate în programele sau dispozitivele dvs. Aﬂă mai multe
aici!
∙ Utilizaţi autentiﬁcarea cu doi factori atunci când este disponibilă. Autentiﬁcarea în doi factori necesită veriﬁcarea identităţii după ce v-aţi
conectat, chiar dacă vă trimiteţi numele de utilizator și parola. În unele cazuri, vi se va solicita să vă veriﬁcaţi identitatea introducând un cod
trimis prin text pe telefon sau prin e-mail. Aﬂă mai multe aici.
∙ Evitaţi să utilizaţi Wi-Fi public nesecurizat. Ar trebui să evitaţi accesul online utilizând Wi-Fi public nesecurizat pe dispozitivele dvs. Folosirea
acestuia vă poate face vulnerabil la practicile de pradă. Acest link va explica de ce!
∙ Aveţi grijă de unde vă conectaţi - evitaţi utilizarea computerelor publice: computerele publice nu sunt la fel de sigure ca computerele
personale, deci trebuie să ﬁţi atenţi! Sfaturi si trucuri aici!
∙ În sfârșit, așa cum am menţionat deja, FITI ATENŢI CE POSTAŢI ONLINE!

ACTIVITATE:
ACTIVITIES:
- -Plan
dethis
lectie
Follow
and35
this link! Youi can find information on how to stay safe online

Topic 4: Cetățenia digitală
Înţelegerea conceptelor de Termeni și Condiţii, Istoricul Navigării și Cookie-uri

∙ Ce sunt Termenii și condiţiile și de ce este important să le citiţi?
Orice site care are orice formă de interacţiune cu utilizatorii săi, indiferent dacă este un site comercial, un blog, o aplicaţie de socializare sau un
site web profesional, include o pagină Termeni și condiţii în cadrul acestuia. Acordul privind termenii și condiţiile (T&C) (cunoscut și sub
denumirea de Termeni și condiţii de utilizare) este o pagină de pe un site web care stabilește drepturile și responsabilităţile oricui folosește
site-ul. Formează efectiv un contract între site și utilizator. Câteva exemple sunt utilizarea conţinutului (drepturile de autor), regulile pe care
utilizatorii trebuie să le respecte în timp ce interacţionează între ele pe site / aplicaţie și, în cele din urmă, regulile legate de anularea sau
suspendarea contului unui utilizator etc.Termenii și condiţiile includ informaţii importante și constau dintr-un tip de acord legal, dar într-o
formă online. Aﬂaţi mai multe despre Termeni și condiţii aici.
∙ Ce este Istoricul Navigării? Unde îl găsiţi și cum să-l gestionaţi?
De ﬁecare dată când vizitaţi un site web, browserul dvs. salvează o copie a acestuia. Prin intermediul browserului dvs. de internet - indiferent
dacă utilizaţi Chrome, Firefox, Internet Explorer sau altceva - computerul dvs. ţine evidenţa locului în care aţi fost și creează o listă a paginilor
pe care le-aţi văzut. Istoricul navigării este această listă de site-uri web vizitate recent. Această funcţie urmărește să vă ușureze experienţa
online, ajutându-vă să urmăriţi paginile web pe care le-aţi vizitat. Cu toate acestea, este posibil să nu doriţi întotdeauna ca această listă să ﬁe
disponibilă pe computerul dvs., mai ales dacă este folosită și de alţii. În toate browserele, „Istoricul” este una dintre opţiunile din meniul
derulant. Puteţi să-l accesaţi și să îl gestionaţi în funcţie de preferinţe. Aﬂaţi mai multe despre Istoricul navigării în acest link

Topic 4: Cetățenia digitală
Înţelegerea conceptelor de Termeni și Condiţii, Istoricul Navigării și Cookie-uri
∙ Ce sunt cookie-urile?
Un „cookie” al computerului este mai cunoscut formal sub numele de cookie HTTP, cookie web, cookie Internet
sau cookie browser. Este un pachet de date pe care un computer le primește și apoi le trimite înapoi fără a le
modiﬁca sau modiﬁca. Un cookie de computer este format din informaţii. Când vizitaţi un site web, site-ul web
trimite cookie-ul către computerul dvs. Computerul dvs. îl stochează într-un ﬁșier situat în browserul dvs. web.
Scopul cookie-ului computerizat este de a ajuta site-ul web să urmărească vizitele și activitatea dvs. Nu este
întotdeauna un lucru rău. De exemplu, mulţi comercianţi cu amănuntul online folosesc cookie-uri pentru a urmări
articolele din coșul de cumpărături al unui utilizator pe măsură ce explorează site-ul. Fără cookie-uri, coșul dvs. de
cumpărături s-ar reseta la zero de ﬁecare dată când aţi făcut clic pe un nou link pe site. Un site web poate utiliza,
de asemenea, cookie-uri pentru a vă păstra informaţiile de conectare. Mulţi oameni consideră acest lucru util. În
circumstanţe normale, cookie-urile nu sunt dăunătoare. Cu toate acestea, unii viruși și programe malware pot ﬁ
deghizaţi în cookie-uri! Aﬂaţi mai multe despre cookie-uri aici.

Topic 4: Cetățenia digitală
Ce este pe Internet - rămâne pe Internet! Amprentă digitală și conﬁdenţialitate digitală
Ori de câte ori ne angajăm cu activităţi online, lăsăm în urmă o „pistă” care creează o imagine despre cine
suntem în lumea digitală. Indiferent dacă este vorba de o vizită pe un site web, o parte a unei știri, o postare sau
un comentariu, acţiunile noastre online contribuie la această imagine. Este cu adevărat diﬁcil să oferim statistici
exacte cu privire la cantitatea de date pe care oamenii o lasă în urmă, dar adevărul incontestabil este că
„traseele” noastre, numite amprente digitale, sunt mai publice decât ne-am imagina vreodată.
Conform cu WhatIs, „O amprentă digitală numită uneori un dosar digital, este corpul de date care există ca
urmare a acţiunilor și comunicărilor online care pot ﬁ, într-un fel, urmărite înapoi la un individ”. Include site-urile
web pe care le vizitaţi, e-mailurile pe care le trimiteţi, informaţiile pe care le trimiteţi serviciilor online.
Amprentele digitale pot ﬁ defalcate în active și pasive. O „amprentă digitală activă” include date pe care le
trimiteţi intenţionat online. De exemplu, trimiterea unui e-mail contribuie la amprenta digitală activă, deoarece
vă așteptaţi ca datele să ﬁe văzute și / sau salvate de o altă persoană. Comentariile pe bloguri sau utilizarea
reţelelor sociale fac parte, de asemenea, din amprenta dvs. digitală activă. Cu cât te angajezi mai mult online, cu
atât crești amprenta digitală activă. Pe de altă parte, o „amprentă digitală pasivă” este o pistă de date pe care o
lăsaţi neintenţionat online. De exemplu, atunci când vizitaţi un site web, serverul web vă poate înregistra adresa
IP, care vă identiﬁcă furnizorul de servicii de internet și locaţia dvs. aproximativă. În timp ce adresa dvs. IP se
poate modiﬁca și nu include nicio informaţie personală, aceasta este totuși considerată parte a amprentei dvs.
digitale. Un aspect mai personal al amprentei digitale pasive este istoricul căutărilor dvs., care este salvat de
unele motoare de căutare în timp ce sunteţi conectat.
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Ce este pe Internet - rămâne pe Internet! Amprenta digitală și conﬁdenţialitate digitală
Toti cei care utilizeaza internetul au o amprentă digitală, deci nu este ceva de îngrijorat. Cu
toate acestea, este înţelept să luaţi în considerare ce urmă de date lăsaţi. La schimbul de
informaţii online, nivelurile de confort sunt diferite între diferite persoane. Conﬁdenţialitatea
digitală se referă la utilizarea internetului și a dispozitivelor conectate fără a vă compromite
nivelul de confort. Conﬁdenţialitatea digitală înseamnă că puteţi nu numai să restricţionaţi
accesul nedorit la informaţiile dvs., dar puteţi decide ce este public și ce rămâne privat. Modul în
care serviciile online colectează și utilizează informaţiile dvs. este decis pe baza politicilor lor de
conﬁdenţialitate. În multe servicii online vă puteţi modiﬁca setările de conﬁdenţialitate în
funcţie de preferinţe.
Câteva sfaturi de bază pentru a vă oferi conﬁdenţialitate online sunt:
∙ Schimbati setarile de conﬁdentialitate
∙ Gândiţi-vă de doua ori înainte de a posta ceva
∙ Ștergeţi conţinutul pe care nu îl doriţi online
∙ Căutaţi-vă numele pe internet
∙ Veriﬁcaţi datele pe care le colectează dispozitivele dvs.
∙ Setati permisiuni pentru aplicatii si siteuri web
ACTIVITIES:
- Lesson plan 30
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e-mail

e-mailul, abrevierea „poșta electronică”, este una dintre
cele mai utilizate caracteristici ale internetului, alături de
web. Vă permite să trimiteţi și să primiţi mesaje către și de la
oricine are o adresă de e-mail, oriunde în lume

Adresă de e-mail

O adresă de e-mail este un identiﬁcator unic pentru un cont
de e-mail. Acesta este utilizat atât pentru a trimite, cât și
pentru a primi mesaje de e-mail prin Internet.

INBOX

O căsuţă de e-mail este folderul principal în care e-mailurile
primite sunt stocate.

PAROLA

O parolă este un șir de caractere utilizate pentru
autentiﬁcarea unui utilizator pe un sistem informatic.

NUME DE UTILIZATOR

Un nume de utilizator este un nume care identiﬁcă în mod
unic pe cineva dintr-un sistem informatic.

LOGARE

O autentiﬁcare este un set de acreditări utilizate pentru
autentiﬁcarea unui utilizator. Cel mai adesea, acestea
constau dintr-un nume de utilizator și o parolă.

INTERFATA UTILIZATORULUI

O interfaţă cu utilizatorul, numită și „UI” sau pur și simplu
„interfaţă”, este mijlocul prin care o persoană controlează o
aplicaţie software sau un dispozitiv hardware.
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e-mail reclama

Mesajele de e-mail nesolicitate pe care le primiţi.

SOCIAL MEDIA

Social media este o colecţie de comunităţi bazate pe
internet care permit utilizatorilor să interacţioneze reciproc
online.

BLOG

Scurt pentru „Jurnal web”, acest termen se referă la o listă
de intrări în jurnal postate pe o pagină web.

FORUM

Un forum Web este un site web sau o secţiune a unui site
web care permite vizitatorilor să comunice între ei prin
postarea de mesaje.

APLICATII DE MESAGERIE

Aplicaţii care sunt utilizate pentru a trimite cuiva un mesaj
scurt folosind un telefon mobil sau computer

RETELE DE SOCIALIZARE

Un site web sau un program de computer care permite
oamenilor să comunice și să partajeze informaţii pe internet
folosind un computer sau un telefon mobil.

PROFIL

Informaţii despre viaţa, munca, interesele unei persoane
etc. pe un site de reţele sociale.
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Notiﬁcare

Un mesaj care vă este trimis automat pentru a vă spune că a
existat activitate pe unul dintre conturile dvs. de socializare.

Prieten virtual

Un prieten online este o persoană adăugată la lista dvs. de
prieteni de pe un site de socializare.

Apreciere

Pentru a arăta că credeţi că ceva este bun pe un site de
reţele sociale, făcând clic pe un simbol sau pe cuvântul
„like”.

Comentariu

Ceva pe care îl împărtășești sau scrii online care îţi exprimă
opinia.

Distribuire

Pentru a pune ceva pe un site de socializare, astfel încât alte
persoane să îl poată vedea sau pentru a permite celorlalţi să
vadă ceva pe care altcineva l-a pus pe un site web.

Noutati

O pagină web sau un ecran care se actualizează (=
modiﬁcări) deseori pentru a aﬁșa cele mai recente știri sau
informaţii.

TIMELINE

Partea unui site web de socializare în care sunt aﬁșate
elementele care au fost adăugate de dvs. sau care au
legătură cu dvs.
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A urmari

Dacă urmăriţi o anumită persoană pe un site de socializare,
alegeţi să vedeţi tot ce postează acea persoană pe site.

A posta

Ceva, cum ar ﬁ un mesaj sau o imagine pe care o publicaţi pe
un site web sau utilizând reţelele sociale.

A bloca

Pe suportul digital, pentru a opri o anumită persoană să nu
poată comunica cu tine sau să citească ceea ce ai scris.

A incarca (upload)

Pentru a copia sau muta programe sau informaţii pe un
sistem computerizat mai mare sau pe internet.

A descarca (download)

Pentru a copia sau muta programe sau informaţii în
memoria unui computer, în special de pe internet sau de pe
un computer mai mare.

Setari

Locul de pe un telefon mobil sau alt dispozitiv electronic
unde puteţi seta diverse funcţii.

Mesaj instant

Pentru a comunica cu cineva prin internet folosind un
serviciu disponibil pe internet care vă permite să faceţi
schimb de mesaje scrise cu altcineva care folosește serviciul
în același timp.
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Criptare

Procesul de schimbare a informaţiilor sau semnalelor
electronice într-un cod secret (= sistem de litere, cifre sau
simboluri) pe care oamenii nu îl pot înţelege sau utiliza fără
echipamente speciale.

Atasament

Un ﬁșier computer care este trimis împreună cu un mesaj.

Cetatenie digital

Starea de a ﬁ priceput în utilizarea internetului pentru a
comunica cu ceilalţi, pentru a cumpăra și vinde lucruri și
pentru a lua parte la politică și pentru a înţelege cum să faci
acest lucru într-un mod sigur și responsabil.

Eticheta digitala (NETIQUETTE)

Setul de reguli despre comportament care este acceptabil
pe internet.

Antivirus

Software creat și utilizat pentru a proteja un computer
împotriva infecţiei cu un virus.

Alfabetizare digitală

Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţiei și
comunicării pentru a găsi, evalua, crea și comunica
informaţii, necesitând atât abilităţi cognitive, cât și tehnice.

Informatii personale digitale

Dreptul pe care îl are cineva de a-și păstra viaţa personală
sau informaţiile personale secrete sau cunoscute doar de un
grup restrâns de persoane atunci când se angajează cu
activităţi online.
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Identitate digitală

Identitatea digitală este în esenţă orice date cu caracter
personal existente online care pot ﬁ urmărite înapoi la voi
real.

Autentiﬁcare cu doi factori

2FA este un strat suplimentar de securitate folosit pentru
a vă asigura că persoanele care încearcă să obţină acces la
un cont online sunt cine spun că sunt. În primul rând, un
utilizator va introduce numele de utilizator și parola. Apoi,
în loc să aibă acces imediat, li se va cere să furnizeze o altă
informaţie.

Termeni si conditii

Acordul privind termenii și condiţiile (T&C) (cunoscut și
sub denumirea de Termeni și condiţii de utilizare) este o
pagină de pe un site web care stabilește drepturile și
responsabilităţile oricui folosește site-ul. Formează efectiv
un contract între site și utilizator.

Cookie

Un cookie este o cantitate mică de date generate de un
site web și salvate de browserul dvs. web. Scopul său este
de a vă aminti informaţii despre dvs., similar cu un ﬁșier de
preferinţe creat de o aplicaţie software.

Istoricul de căutare

O înregistrare a informaţiilor răsfoite de un utilizator pe un
computer; în special (într-un browser web) o înregistrare a
paginilor web vizitate recent, stocate cu datele asociate.

Aprenta digitală

O amprentă digitală este o urmă de date pe care le creaţi
în timp ce utilizaţi Internetul. Include site-urile web pe care
le vizitaţi, e-mailurile pe care le trimiteţi și informaţiile pe
care le trimiteţi serviciilor online.

Contact

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit
aliseme.project/

