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Descrierea modulului
Acest modul oferă competenţele de bază pentru a lua decizii 
în cunoștinţă de cauză cu privire la cele mai adecvate 
instrumente digitale în funcţie de scop sau necesitate, de a 
utiliza tehnologiile într-un mod creativ, de a rezolva probleme 
tehnice.
Oamenii se confruntă adesea cu probleme diferite atunci când 
utilizează dispozitive electronice. Aceste probleme pot 
include instalarea și eliminarea programelor după încercarea 
lor; cumpărarea unui dispozitiv nou, ar fi o imprimantă sau un 
scaner care trebuie configurat; prăbușirea computerului.
Cele mai multe dintre aceste probleme sunt bazate pe 
software și pot fi auto-rezolvate fără a fi nevoie să deveniţi 
experţi în computere.
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Rezolvarea problemelor 

tehnice



Subiectul nr. 1: Rezolvarea 

problemelor tehnice

INTRODUCERE

Este posibil ca toată lumea să aibă probleme cu dispozitive electronice, cum ar fi computere, smartphone-uri sau tablete, 
cum să instaleze și să elimine programe după ce le-a încercat, să cumpere un dispozitiv nou, cum ar fi o imprimantă sau un 
scaner. Cele mai multe dintre aceste probleme sunt bazate pe software și pot fi rezolvate independent, fără a avea nevoie 
de experţi în computere.

În majoritatea cazurilor, va fi suficient să actualizaţi sistemul de operare, programul sau să dezinstalaţi și reinstalaţi 
aplicaţia care are probleme, uneori va fi necesar să modificaţi unele setări urmând instrucţiuni pas cu pas.



GHID DE CALCULATOR

Fiecare program are un ghid intern care poate oferi informaţii utile despre programul în sine și despre cum să rezolvaţi cele mai 
frecvente probleme.

Acest ghid poate fi activat prin căutarea în meniurile programului și este adesea reprezentat de un semn de întrebare. O altă 
modalitate de a accesa ghidul este să deschideţi programul și apoi să apăsaţi butonul F1 împreună cu butonul FN de pe tastatură.

Ghidurile au adesea un index analogic și o casetă de căutare în care puteţi scrie și căuta soluţii la probleme și puteţi găsi indicaţii cu 
privire la pașii de urmat pentru a vă rezolva problema.

Activitate: 
- Planul de lecţie 1
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REPORNIREA SISTEMULUI DE OPERARE

Dacă apare brusc problema, ar putea fi o simplă eroare de încărcare a unor informaţii necesare pentru funcţionarea corectă a programului.
Prin urmare, o simplă repornire ne poate ajuta să restabilim condiţiile necesare pentru o reluare adecvată a funcţionării.

Sfaturi: 
Repornirea dispozitivului trebuie efectuată periodic nu numai 
pentru computer, ci și pentru smartphone, tabletă sau orice alte 
dispozitive care prezintă probleme (de exemplu modemul pentru 
conexiune la Internet, imprimante etc.). 
Uneori, repornirea unui dispozitiv blocat se realizează ţinând 
apăsat butonul enter/power off pentru o lungă perioadă de timp.
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ACTUALIZAREA PROGRAMELOR ȘI APLICAŢIILOR PENTRU CALCULATOR
Companiile de programe lansează periodic actualizări care rezolvă probleme de securitate, stabilitate sau funcţionare a programului. Este 
important ca versiunea utilizată să fie compatibilă cu sistemul de operare și să fie cea mai recentă versiune potrivită pentru noi. Informaţiile 
despre programul nostru sunt adesea disponibile în același meniu în care găsim ghidul. Cele mai frecvente intrări sunt "informaţii despre", 
"versiune" sau expresii similare.
Frecvent, programele au o caracteristică ce permite căutarea și instalarea automată a actualizărilor. Dacă observaţi că programul nu se 
actualizează, asiguraţi-vă că l-aţi activat căutând în ghidul "căutaţi actualizări", "actualizare" sau altele similare. 
Se poate întâmpla ca un singur program / aplicaţie să aibă sau să provoace probleme, caz în care dezinstalarea acestuia și reinstalarea acestuia 
ulterior pot rezolva problema.

1. ACTUALIZAREA APLICATIILOR pe Android (pentru tabletă și smatphone). 
Pentru a actualiza o aplicaţie pe Android, aveţi două modalităţi principale de a face acest lucru: manual sau automat.

Manual
Mai întâi deschideţi Magazinul Google Play, apoi atingeţi pictograma cu trei linii orizontale, apoi apăsaţi pe Aplicaţiile mele și Jocurile mele; 
apoi, fie apăsaţi butonul ACTUALIZARE GENERALA pentru a actualiza toate aplicaţiile prezente, fie, alternativ, deschideţi mai întâi aplicaţia pe 
care sunteţi interesat să o actualizaţi și apoi apăsaţi pe butonul ACTUALIZARE.
Actualizări automate
Deschideţi Magazinul Google Play, apoi atingeţi pictograma cu trei linii orizontale și apăsaţi pe Setări. În acest moment, trebuie să apăsaţi pe 
Actualizare automată a aplicaţiilor, apoi trebuie să selectaţi o opţiune între Actualizarea automată a aplicaţiilor în orice moment, pentru a 
actualiza toate aplicaţiile diferite, fie printr-o reţea Wi-Fi, fie printr-o reţea de date mai scumpă, sau Actualizare automată a aplicaţiilor numai 
prin Wi-Fi, pentru a actualiza aplicaţiile instalate pe dispozitiv numai atunci când sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi.
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2. ACTUALIZAREA APLICATIILOR pe iOS (pentru tabletă și smatphone). 
Chiar dacă utilizaţi un iPhone sau iPad, aveţi două modalităţi principale de a vă 
actualiza aplicaţiile: manual sau automat.

Manual
 A. Deschideţi App Store, apoi atingeţi Astăzi în partea de jos a ecranului.
B. Atingeţi pictograma profil din partea de sus a ecranului.
C. Derulaţi în jos pentru a vedea actualizările în așteptare și notele de 
lansare. Atingeţi Actualizare lângă o aplicaţie pentru a actualiza numai 
aplicaţia respectivă sau atingeţi Actualizare totală.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate
Pe iPhone, iPad sau iPod touch, accesaţi Setări > [numele dvs.] > iTunes și 
App Store. Apoi activaţi sau dezactivaţi Actualizări aplicaţie.
Când dezactivaţi actualizările automate, primiţi notificări din App Store de 
fiecare dată când este lansată o actualizare pentru una dintre aplicaţiile dvs.
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CĂUTAŢI SOLUŢII PE INTERNET
Internetul este un depozit enorm de informaţii și sfaturi despre cum să rezolvaţi cele mai frecvente probleme de utilizare a computerului. 
Foarte probabil ca cineva, înaintea noastră, să fi avut aceeași problemă și ca soluţia adecvată să fi fost deja indicată.
Uneori va fi suficient să căutaţi, transcriind în caseta motorului de căutare (de exemplu Google) codul de eroare, mai degrabă decât un 
simptom al problemei, pentru a găsi o soluţie identificată anterior de alţii fără a fi nevoie să cereţi ajutor.

Sfaturi: 
- Sa stii ce cauţi: a pune întrebarea corectă este foarte important pentru a găsi soluţia la aceea problemă. Un cuvânt generic 
precum "probleme de calculator" nu vă va ajuta să găsiţi soluţia potrivită. 
Aruncati o privire pe forumuri și blog-uri. Navigând pe web găsim multe site-uri care colectează articole descriptive și care 
explică pașii necesari pentru a efectua anumite acţiuni, cum ar fi înregistrarea pentru un serviciu, utilizarea unui program, 
setările necesare pentru funcţionarea optimă a unui dispozitiv etc. Adesea, la sfârșitul unui articol este oferită posibilitatea de a 
lăsa un comentariu: citirea comentariilor lăsate de alţi utilizatori ne-ar putea ajuta să aprofundăm subiectul și să identificăm noi 
pagini sugerate pentru a examina alte soluţii sau sfaturi. De exemplu, pe site-ul Wikihow (este disponibil în multe limbi 
europene) puteţi găsi sugestii utile.
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ÎNTREŢINEREA COMPUTERULUI, ACTUALIZĂRI ȘI VIRUȘI
Unele probleme sau anomalii detectate la computer, smartphone sau tabletă, pot fi cauzate de prezenţa programelor malware (viruși, 
spyware etc.). Este posibil ca aceste tipuri de programe nedorite să se fi stabilit pe computer fără știrea noastră în timpul instalării unui 
program descărcat de pe net sau după ce am acceptat făcând clic pe "Ok" ("continuare", "acceptare" etc.) într-o fereastră suspectă. Este de 
o importanţă fundamentală să avem un program antivirus și un firewall mereu la zi pentru a ne apăra de aceste ameninţări. 

Sfaturi: 
Este important să scanaţi periodic computerul cu programul anti-virus și să acordaţi întotdeauna atenţie la ceea ce instalaţi 
citind bine conţinutul ferestrelor de instalare (ferestre pop-up) și să refuzaţi atunci când întâlniţi mesaje ambigue sau suspecte.
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PROGRAME UTILE PENTRU ÎNTREŢINEREA COMPUTERULUI

Pentru a efectua operaţiunile de restaurare și curăţare a computerului, putem folosi câteva programe gratuite foarte eficiente pe care le 
putem găsi pe Internet.  De asemenea, în acest caz, este important să păstraţi aceste programe actualizate în mod constant prin verificarea 
periodică a versiunii pe site-ul producătorului.

Unele dintre aceste programe sunt:
CCLEANER (www.ccleaner.com). Acest program este util pentru a curăţa hard diskul, fișierele temporare și registrul ajutând la accelerarea 
computerului.
UTILITĂŢI GLARY (www.glarysoft.com). Acesta este util pentru curăţarea PC-ului, crește viteza PC-ului și remediază diverse erori.
WISE REGISTRY CLEANER (www.wisecleaner.com). Acest program scanează registrul Windows, găsește erori & elemente reziduale în 
registru și apoi le curăţă.

Unele site-uri web oferă posibilitatea de a scana computerul online. Avantajele unei scanări online constau în utilizarea unei versiuni 
actualizate, capabile să identifice cele mai dăunătoare programe, chiar și versiuni noi și să poată utiliza un antivirus diferit fără a schimba 
neapărat ceea ce ati instalat pana în prezent. 
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Subiectul 2: Identificarea nevoilor și a 

răspunsurilor digitale 
INTRODUCERE

În viaţa de zi cu zi există diferite nevoi: tehnologia și instrumentele digitale pot oferi răspunsuri diferite pentru a le 
satisface. Acest subiect propune o listă de soluţii care pot îmbunătăţi viaţa oamenilor.



PĂSTRAŢI LEGĂTURA CU FAMILIILE ȘI PRIETENII DVS.

Apelarea video poate fi un mod mai frumos de a discuta cu alţii decât un simplu apel telefonic, deoarece vă permite să vedeţi persoana cu 
care vorbiţi. Puteţi avea chiar și o conversaţie de grup cu mai multe persoane. Puteţi efectua un apel video prin computer sau smartphone, 
utilizând diferite programe.

Apelare video folosind WhatsApp pe un smartphone
Dacă aveţi WhatsApp instalat în computer, îl puteţi utiliza pentru a efectua un apel video.  Dacă nu, îl puteţi descărca gratuit găsind aplicaţia 
în Play Store dacă aveţi un telefon Android sau în App Store dacă aveţi un iPhone. Urmaţi acești pași:
1. Deschideţi WhatsApp pe telefon.
2. Atingeţi fila Apeluri.
3. Atingeţi pictograma care afișează un telefon cu un simbol plus lângă acesta.
4. Atingeţi pictograma lupă și tastaţi numele persoanei pe care doriţi să o apelaţi.
5. Atingeţi simbolul care arată ca o cameră lângă numele lor pentru a începe apelarea video.
6. Puteţi adăuga până la șapte alte persoane într-un apel video pentru a-l transforma într-un chat de grup. În timpul apelului video, atingeţi 
Adăugaţi participantul și căutaţi numele acestora pentru a-l adăuga.
7. Pentru a încheia apelul, atingeţi pictograma roșie a telefonului.

Aruncaţi o privire la: https://youtu.be/QkvlYq9TazU
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Apeluri video folosind Facebook Messenger pe un smartphone

Dacă aveţi Facebook Messanger instalat în computer, îl puteţi folosi pentru a efectua un apel video.  Dacă nu, îl puteţi descărca gratuit găsind 
aplicaţia în Play Store dacă aveţi un telefon Android sau în App Store dacă aveţi un iPhone. Urmaţi acești pași:
1. Deschideţi Facebook Messenger pe telefon.
2. Atingeţi fila conversaţii.
3. Atingeţi pictograma creion și tastaţi numele persoanei pe care doriţi să o apelaţi.
4. Atingeţi simbolul care arată ca o cameră lângă numele lor pentru a începe apelarea video.
5. Puteţi adăuga până la șapte alte persoane într-un apel video pentru a-l transforma într-un chat de grup. În timpul apelului video, atingeţi 
simbolul "+" și căutaţi numele lor pentru a le adăuga.
6. Pentru a termina apelul, trebuie doar să atingeţi pictograma roșie a telefonului
Trebuie să aveţi un cont de Facebook pentru a efectua apeluri prin Facebook Messenger.

Sfaturi
- Dacă utilizaţi un smartphone sau o tabletă, asiguraţi-vă că sunteţi conectat la o reţea de internet 
wireless (Wi-Fi) înainte de a efectua un apel video. Apelarea video utilizează o mulţime de date și 
poate duce la taxe suplimentare din reţeaua telefonului dacă nu sunteţi conectat la Wi-Fi.
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Apelare video pe Zoom
Zoom este un alt exemplu de software de apelare video. Persoana cu care doriţi să vorbiţi trebuie doar să se asigure că are un cont. Apoi vă 
poate trimite un link pentru a vă alătura unui chat video. 
Faceţi clic doar pe linkuri de la persoane pe care le cunoașteţi și în care aveţi încredere. 

Primirea unui apel video pe Zoom
Pentru a primi apeluri, puteţi accesa Zoom prin browserul de internet de pe smartphone, tabletă și computer, ceea ce înseamnă că nu trebuie 
să descărcaţi nimic.
1. Faceţi clic pe linkul pe care persoana de contact vi l-a trimis prin e-mail, mesaj text sau WhatsApp.
2. Faceţi clic pe Alăturaţi-vă din browser pentru a vă alătura apelului video.
3. Când terminaţi apelul, faceţi clic pe pictograma roșie a telefonului sau închideţi fereastra browserului.
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Efectuarea apelurilor utilizând Zoom pe computer
Dacă doriţi să configuraţi singur apelurile video, va trebui să creaţi un cont și să descărcaţi Zoom pe computer - puteţi face acest lucru gratuit 
prin intermediul site-ului Web Zoom (www.zoom.us). Apoi puteţi crea un link, pe care îl puteţi partaja cu alte persoane pentru a vă asocia la 
întâlnire.
Dacă utilizaţi un computer desktop care nu are o cameră și un microfon încorporat, poate fi necesar să achiziţionaţi o cameră web și un set cu 
cască pentru microfon.
1. Deschideţi software-ul Zoom
2. Conectaţi-vă folosind adresa de e-mail și parola.
3. Faceţi clic pe gazdă. Acest lucru va deschide un apel și vă veţi vedea pe ecran.
4. Faceţi clic pe participanţi, apoi invitaţi.
5. Faceţi clic pe link-ul copie invita. Acest lucru vă va oferi un link pe care îl puteţi partaja cu familia și prietenii. Doar copiaţi-l și trimiteţi-l lor 
într-un e-mail.
6. Așteptaţi ca familia și prietenii să se alăture apelului.
7. Pentru a încheia apelul, faceţi clic pe Terminaţi în colţul din dreapta jos.
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Efectuarea apelurilor utilizând Zoom pe smartphone sau pe masă
Pentru a efectua apeluri Zoom pe smartphone sau tabletă, va trebui să creaţi un cont și să descărcaţi aplicaţia numită ZOOM Cloud Meetings. 
Îl puteţi descărca gratuit în Play Store dacă aveţi un telefon Android sau în App Store dacă aveţi un iPhone.
1. Deschideţi aplicaţia Zoom. 
2. Conectaţi-vă folosind adresa de e-mail și parola.
3. Faceţi clic pe gazdă. Acest lucru va deschide un apel și vă veţi vedea pe ecran.
4. Faceţi clic pe participanţi, apoi invitaţi.
5. Faceţi clic pe link-ul copie invita. Acest lucru vă va oferi un link pe care îl puteţi partaja cu familia și prietenii. Doar copiaţi-l și trimiteţi-l 
într-un e-mail, mesaj text sau mesaj WhatsApp.
6. Așteptaţi ca familia și prietenii să se alăture apelului.
7. Pentru a încheia apelul, faceţi clic pe Terminaţi în colţul din dreapta jos.
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Apelare video utilizând Skype
Puteţi utiliza Skype pe telefon, tabletă sau computer pentru a efectua apeluri. Persoana cu care doriţi să vorbiţi trebuie să se asigure că are și 
un cont.
Utilizarea Skype pe computer pentru a primi un apel
Pentru a primi apeluri folosind Skype, nu trebuie să descărcaţi niciun software și puteţi utiliza pur și simplu browserul computerului.
1. Faceţi clic pe linkul pe care persoana de contact vi l-a trimis prin e-mail sau mesaj.
2. Se va deschide o fereastră. Atingeţi Alăturaţi-vă ca oaspete.
3. Tastaţi numele și atingeţi Alăturaţi-vă pentru a vă alătura apelului video.
4. Pentru a încheia apelul, atingeţi pictograma roșie a telefonului sau închideţi fereastra browserului.
Utilizarea Skype pe computer pentru a efectua un apel
Dacă doriţi să configuraţi singur apelurile video, va trebui să descărcaţi Skype pe computer. Puteţi face acest lucru gratuit prin intermediul 
site-ului Web Skype. Apoi, trebuie să vă înscrieţi pentru un cont gratuit cu ei folosind adresa de e-mail.
1. Deschideţi Skype pe computer.
2. Faceţi clic pe întâlnire acum.
3. Faceţi clic pe începeţi apelul.
4. Când apelul a început, faceţi clic pe link-ul de apel de partajare. Acest lucru vă va oferi un link pe care îl puteţi partaja cu familia și prietenii. 
Doar copiaţi-l și trimiteţi-l lor într-un e-mail.
5. Alternativ, dacă v-aţi adăugat prietenii și familia ca persoane de contact în Skype, le puteţi adăuga la apel.
6. Pentru a încheia apelul, faceţi clic pe pictograma roșie a telefonului.
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Utilizarea aplicaţiei Skype pe smartphone sau tabletă 

Pentru a efectua și a primi apeluri folosind Skype pe smartphone sau tabletă, trebuie să descărcaţi aplicaţia. Puteţi descărca aplicaţia Skype din 
Play Store dacă aveţi un telefon Android sau app store dacă aveţi un iPhone. 

Pentru a efectua un apel:
1. Deschideţi aplicaţia Skype pe telefon și conectaţi-vă sau înregistraţi-vă.
2. Atingeţi persoana pe care doriţi să o apelaţi din lista de contacte.
3. Atingeţi simbolul care arată ca o cameră lângă numele lor pentru a începe apelarea video.
4. Dacă doriţi să efectuaţi un apel de grup, adăugaţi un alt participant.
5. Pentru a încheia apelul, atingeţi pictograma roșie a telefonului.
6. Pentru a primi un apel, veţi primi o notificare că cineva vă sună, la fel ca atunci când cineva vă sună în mod normal.

Pentru a adăuga o persoană nouă ca persoană de contact, faceţi clic sau atingeţi simbolul din aplicaţia Skype care arată ca o lupă și tastaţi 
numele, numele Skype sau e-mailul persoanei cu care doriţi să discutaţi. Selectaţi-le din rezultatele căutării, apoi tastaţi un mesaj și apăsaţi pe 
trimitere pentru a le trimite o solicitare de persoană de contact.
Dacă utilizaţi un computer desktop care nu are o cameră și un microfon încorporate, poate fi necesar să achiziţionaţi o cască și un microfon.
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SFATURI PENTRU PRIMUL APEL VIDEO
- Dacă aveţi planificat un apel de grup, de ce să nu cereţi unui prieten de încredere sau unui membru al familiei să aibă mai întâi un apel 
"test" cu dvs., astfel încât să vă puteţi obișnui să utilizaţi tehnologia?
- Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la Wi-Fi și aveţi o conexiune puternică la internet. Vă poate ajuta să vă deplasaţi în apropierea 
routerului dacă conexiunea la internet este lentă.
- Puteţi testa setările înainte de a vă alătura unui apel pentru a vă asigura că microfonul și camera sunt pornite.
- Verificaţi de două ori dacă microfonul și camera sunt pornite (simbolurile de pe ecran vor avea o linie peste ele dacă sunt oprite).
- Dacă aveţi probleme cu auzul sau să vă vedeţi cu cineva, rugaţi-l să se asigure că are microfonul și camerele pornite.
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CUMPĂRATURI ONLINE
Cumpărăturile online sunt rapide și convenabile și se pot face de acasă. Puteţi face cumpărături online de la majoritatea supermarketurilor 
importante și magazinelor de pe stradă, precum și de la magazine independente mai mici. Bunurile pot fi livrate direct acasă(de obicei 
contra unei taxe) sau puteţi utiliza, de asemenea, un serviciu numit "faceţi clic și colectaţi", unde comandaţi online, dar colectaţi articole în 
magazin.
Atentia! Trebuie să vă protejaţi informaţiile financiare. Din păcate, există oameni care vor încerca să vă înșele sau să vă fure detaliile cardului. 
Dar urmând câţiva pași simpli, puteţi face cumpărături în siguranţă.
Cum puteti face cumpărături online în siguranţă?
1. Utilizaţi comercianţii cu amănuntul online cu o bună reputaţie, cum ar fi supermarketuri bine-cunoscute sau magazine online consacrate.
2. Căutaţi datele complete de contact ale companiei. O companie de renume va afișa întotdeauna aceste informaţii pe site-ul său web.
3. Căutaţi numele companiei pe internet pentru a vedea dacă cineva a avut probleme cu comerciantul cu amănuntul.
4. Feriţi-vă de mesajele pop-up care vă avertizează cu privire la certificatul de securitate al unui site web. Acestea vă pot direcţiona către un 
site web fals care este conceput pentru a vă face să vă predaţi detaliile de securitate.
5. Dacă o afacere pare prea bună pentru a fi adevărată, fiţi precauţi.
6. Utilizaţi același card numai pentru tranzacţiile pe internet. Verificaţi în mod regulat extrasul de cont pentru acest card pentru orice 
tranzacţii neobișnuite și contactaţi imediat banca dacă există o problemă.
7. Luaţi în considerare utilizarea unui cont PayPal (https://www.paypal.com/). Acesta este un cont online pe care îl conectaţi la contul bancar 
sau la cardul de plată. Este sigur și vine cu mai multă protecţie la plată decât un card de debit.
8. Aflati costurile de transpor.t

ACTIVITATE
- Plan de lectie 2
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Cum putem cumpăra alimente online?
Cele mai multe supermarket-uri majore au servicii de cumpărături online. 

Pentru a face cumpărături de la marile supermarketuri:
1. Faceţi-vă un cont pe site-ul supermarketului făcând clic pe înregistrare și introducând detaliile dvs.
2.Rezervaţi mai întâi un slot de livrare. Aceasta este, de obicei, o fereastră de o oră într-o anumită zi, iar preţul slotului va varia în funcţie de cerere. Este o 
idee bună să verificaţi când este următorul slot de livrare înainte de a pune toate elementele în coșul virtual.
3. Căutaţi elementele dorite în bara de căutare sau răsfoiţi utilizând meniurile. Site-ul este organizat cu produse din diferite categorii, la fel ca un culoar 
de supermarket.
4. Dacă aţi făcut cumpărături cu același supermarket înainte de online, acesta își va aminti ceea ce aţi cumpărat anterior și vă va sugera acestea în 
"Favorite" sau "Comenzi anterioare".
5. Faceţi clic pe "adăugaţi" sub element pentru a adăuga ceea ce doriţi la căruciorul virtual.
6. Cele mai multe supermarket-uri au o suma minimă pentru a realiza o livrare.
7. Faceţi clic pe "finalizarea comenzii" și introduceţi detaliile de plată pentru a plăti articolele. Este posibil să vi se solicite iniţial o plată de preautorizare, 
care rezervă fonduri pentru o plată viitoare. Plata finală va fi efectuată în ziua livrării, astfel încât să plătiţi doar pentru exact ceea ce este livrat.
8. În ziua livrării, vi se va spune dacă orice articole nu sunt pe stoc și nu pot fi livrate. Vi se va oferi un element înlocuitor, dar nu trebuie să-l accepte.
Dacă faceţi cumpărături în mod regulat cu un supermarket online, ar putea merita să cumpăraţi un permis de livrare sau un economizor de livrare. 
Aceasta este o plată o singură dată, deci nu trebuie să plătiţi livrarea de fiecare dată. De asemenea, vă poate oferi acces prioritar la anumite sloturi de 
livrare.
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Ce informaţii voi oferi atunci când plătesc online?

Nu vi se va solicita niciodată codul PIN al cardului (Numărul de identificare al persoanei) atunci când plătiţi pentru ceva online, dar vi se va 
solicita:
- numărul cardului de 16 cifre din partea din faţă a cardului de debit sau de credit.
- data expirării.
- cele 3 cifre de pe spatele cardului, cunoscute sub numele de numărul de securitate, sau "CVV", "CVC" sau "CVV2" (Valoarea de verificare a 
cardului).
Când achiziţionaţi ceva online, puteţi configura un cont la comerciantul cu amănuntul. Asiguraţi-vă că utilizaţi o parolă diferită pentru fiecare 
cont și utilizaţi întotdeauna o parolă puternică. Uneori, site-ul web sau browserul de internet vă solicită să salvaţi detaliile cardului pentru 
data viitoare - nu faceţi niciodată acest lucru pe un computer partajat și asiguraţi-vă că dispozitivul este protejat cu o parolă, un COD PIN sau 
o amprentă digitală dacă salvaţi detaliile cardului.
Ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine cu o achizitie online?
Contactaţi distribuitorul online dacă livrarea nu sosește, este deteriorată sau dacă sosește un articol greșit. Dacă nu sunteţi mulţumit de 
răspunsul distribuitorului, ar trebui să contactaţi banca.
Ar trebui să vă verificaţi extrasul de cont în mod regulat și să contactaţi imediat banca dacă observaţi tranzacţii neobișnuite. De obicei, veţi 
putea să vă recuperaţi banii dacă detaliile cardului au fost compromise și utilizate de un fraudator.
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CUM POT UTILIZA BANCA ONLINE?

Utilizarea serviciilor bancare online înseamnă că vă puteţi păstra controlul asupra finanţelor de acasă sau în timp ce sunteţi plecat, utilizând 
site-ul web al băncii sau aplicaţia pentru smartphone. Cu majoritatea băncilor, puteţi utiliza serviciile bancare online pentru a vă verifica soldul 
în orice moment al zilei sau al nopţii, pentru a transfera bani între conturile bancare, pentru a trimite bani persoanelor pe care le cunoașteţi și 
multe altele.
Cum se configurează serviciile bancare online?
Pentru a accesa serviciile bancare online, mai întâi va trebui să vă înregistraţi online. Trebuie să aveţi deja un cont la bancă, apoi să vă 
înregistraţi prin intermediul site-ului lor web. Cel mai sigur mod de a găsi site-ul este de a introduce adresa web imprimată pe o scrisoare pe 
care o aveţi de la bancă.
Fiecare bancă va avea un proces ușor diferit pentru a configura serviciile bancare online și ar trebui să sunaţi la bancă pentru a vă interesa 
despre proces. Pașii pot include următoarele:
Introducerea detaliilor personale, inclusiv numele, datele de contact și detaliile contului bancar (codul de sortare și numărul contului).
Banca va aranja să vă sune și să vă pună câteva întrebări pentru a vă verifica identitatea.
Este posibil să vi se trimită un cod de activare fie prin mail, fie prin mesaj text.
Configurarea unui nume de utilizator și a unei parole sau a unui cod de acces securizat.
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Cum pot să accesez aplicaţia pentru smartphone a băncii mele?
Majoritatea băncilor au, de asemenea, propriile aplicaţii pentru smartphone- uri. După ce aţi configurat serviciile bancare online, puteţi 
descărca aplicaţia care vă permite să vă verificaţi soldul, să trimiteţi plăţi și multe altele. Puteţi găsi aplicaţiile în Magazinul Google Play pentru 
un telefon Android sau în App Store pentru un iPhone. 
Există, din păcate, multe aplicaţii bancare false disponibile pentru descărcare. Verificaţi de două ori dacă descărcaţi banca sau construiţi 
aplicaţia autentică a societăţii. În primul rând, verificaţi site-ul lor web pentru informaţii și sunaţi la bancă dacă nu sunteţi sigur.
Ce pot folosi online banking pentru a face?
Cu majoritatea băncilor, puteţi utiliza serviciile bancare online pentru:
Verificaţi-vă soldul în orice moment al zilei sau al nopţii
Verificaţi extrasele de cont
Transfeati bani între conturile tale bancare
Trimiteti bani persoanelor pe care le cunoșteti
Configurarea sau anularea debitărilor directe și a comenzilor permanente
Voi mai primi extrase de cont?
Unul dintre avantajele serviciilor bancare online este că puteţi verifica rapid și ușor tranzacţiile anterioare și viitoare din contul dvs.
Puteţi primi în continuare extrase de cont lunare în postare. Sau puteţi opta să mergeţi "fără hârtie" și să primiţi declaraţii prin e-mail sau să le 
descărcaţi din contul dvs.
Există adaptări disponibile dacă aveţi o deficienţă de vedere sau de auz.
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Ce pot face pentru a-mi păstra banii și identitatea în siguranţă?
Online banking-ul este, în general, sigur, dar există măsuri pe care le puteţi lua pentru a vă asigura că banii rămân acolo unde doriţi și că identitatea 
nu este furată:
1. Nu reutilizaţi aceleași parole pentru conturi diferite.
2. Utilizaţi o parolă puternică. Evitaţi parolele alcătuite din cuvinte, numere sau modele de tastatură obișnuite (cum ar fi parolă sau 123456) și nu 
includeţi informaţii personale, ar fi numele dvs., data nașterii sau detaliile oricărui membru al familiei. 
3. Nu partajaţi niciodată parola completă sau numărul PIN. Băncile nu vă vor solicita niciodată codul PIN sau parola completă – în schimb, vor 
solicita anumite numere sau litere, de exemplu, primul și al treilea caracter din parola dvs.
4. Deconectaţi-vă întotdeauna de la sesiunea de online banking, mai ales dacă utilizaţi un dispozitiv la care alţii au acces.
5. Fiţi precauţi atunci când utilizaţi un computer public pentru a accesa serviciile bancare online, de exemplu, computerele de bibliotecă. Este 
posibil să nu aibă nivelul corect de software de securitate. Cereţi mai multe informaţii personalului bibliotecii.
6. Utilizaţi reţele Wi-Fi securizate numai pentru a vă accesa serviciile bancare online. Nu folosiţi reţele publice, ar fi cele din cafenele sau gări – este 
posibil ca persoanele din aceeași reţea să vă acceseze detaliile.
7. Verificaţi-vă soldul și tranzacţiile în mod regulat și raportaţi orice nu recunoașteţi băncii dvs.
8. Verificaţi în mod regulat dacă datele dumneavoastră personale sunt corecte și actualizate.

Sfaturi 
Reţineţi: o înșelătorie obișnuită este locul în care evazioniștii sună, spunându-vă că v-a fost spart contul și 
pentru a muta bani într-un cont "sigur". Pot folosi chiar și tehnologie care face să pară că sună de pe 
numărul oficial al băncii. Banca nu te va suna niciodată din senin, cerându-ţi codul PIN sau parola și nu îţi va 
cere să transferi bani într-un alt cont.
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TRADUCERE

Tehnologiile și instrumentele digitale pot fi utilizate în scopuri creative. În acest subiect vom oferi exemple practice despre 
cum este posibil să folosiţi în mod creativ tehnologiile și cum va pot sprijini instrumentele digitale propria creativitate.
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REALIZAREA DE FOTOGRAFII CU UN SMARTPHONE
Un smartphone are probabil cea mai convenabilă cameră pe care o puteţi avea. Îl veţi avea întotdeauna cu dvs., se potrivește în buzunar și nu 
necesită ajustări manuale înainte de a putea face o fotografie. Chiar dacă deţineţi o cameră mai bună, probabil că veţi folosi în continuare 
smartphone-ul pentru a surprinde momente neașteptate. Prin urmare, este o idee bună să aflaţi cum funcţionează camera telefonului, astfel 
încât să fiţi pregatiti atunci când doriţi să faceţi o fotografie.

Focalizare
Multe telefoane au camere de bază care folosesc un sistem fără focalizare (ceea ce înseamnă că aproape totul rămâne în centrul atenţiei tot 
timpul). Cu toate acestea, din ce în ce mai multe telefoane încep să aibă camere de înaltă calitate care necesită focalizare. În acest caz, pentru 
a focaliza automat camera, veţi apăsa pur și simplu butonul obturatorului la jumătatea drumului. Alte telefoane, cum ar fi iPhone, vă permit 
să atingeţi o anumită zonă a ecranului pentru a focaliza camera. Când faceţi acest lucru, iPhone-ul va ajusta, de asemenea, expunerea, astfel 
încât punctul focal al fotografiei să arate întotdeauna bine.

Zoom
Multe smartphone-uri au un zoom digital pe care îl puteţi utiliza pentru a captura obiecte mici sau îndepărtate. Este important să reţineţi că 
acesta este un zoom digital, care este de o calitate mai mică decât un zoom optic.

Teme
Temele sunt o modalitate excelentă de a face fotografii mai bune în situaţii specifice. De exemplu, modurile Peisaj, Sport, Portret de noapte și 
Closeup/Macro sunt fiecare adaptate la situaţii diferite. De exemplu, multe telefoane Android vă permit să atingeţi partea dreaptă a ecranului 
pentru a accesa modurile scenei (precum și alte opţiuni).
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Alte caracteristici
Unele smartphone-uri au funcţii suplimentare pe care le puteţi utiliza pentru a face fotografii mai bune. Iată câteva caracteristici pe care le poate avea 
telefonul dvs.:
Grilă: iPhone-ul poate afișa o regulă a grilei treimilor pe ecran pentru a vă ajuta să compuneţi fotografia. Puteţi accesa acest lucru atingând butonul Opţiuni 
din partea de sus a ecranului.
HDR (High Dynamic Range): Acest mod vă ajută să capturaţi mai multe detalii în umbre și evidenţierile fotografiilor. În general, va funcţiona numai atunci 
când subiectul nu se mișcă.
Flash: Multe smartphone-uri au un flash pentru a vă ajuta să faceţi fotografii cu lumină scăzută.
Efecte: unele smartphone-uri vă permit să aplicaţi efecte fotografiilor dvs., care pot include filtre alb-negru, colorate sau vintage. Pe telefoanele Android, 
puteţi atinge partea dreaptă a ecranului pentru a accesa efectele.
Cameră frontală: iPhone-ul are o a doua cameră chiar deasupra ecranului. Acest lucru vă ușurează realizarea unei fotografii, deoarece puteţi vedea ecranul 
în timp ce faceţi fotografia.
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UTILIZAREA DE ZI CU ZI PENTRU CAMERA TELEFONULUI

Camera smartphone-ului este de fapt un instrument foarte util, nu doar pentru instantanee, ci și pentru scanarea documentelor și 
înregistrarea aproape oricărui tip de informaţii pe care doriţi să le reţineţi.
1. Compararea preţurilor
Când sunteţi la cumpărături, poate doriţi să comparaţi preţurile la diferite magazine. Trebuie doar să faceţi o fotografie a preţului articolului și 
să încercaţi să includeţi elementul în sine în fotografie. Preţul nu este singurul lucru care contează; dacă un magazin vinde un pachet de 48 de 
pahare de plastic și un alt magazin vinde un pachet de 96, va trebui să includeţi aceste informaţii în fotografie, astfel încât să puteţi face o 
comparaţie exactă.
2. Dimensiunile produsului
Dacă cumpăraţi mobilier, rafturi sau aparate, cel mai bine este să măsuraţi spaţiul înainte de a merge la magazin. Dar dacă uitaţi să faceţi 
acest lucru, puteţi face o fotografie a dimensiunilor elementului (pe partea din faţă sau din spate a cutiei), apoi măsuraţi spaţiul când ajungeţi 
acasă. Acest lucru este de obicei mai ușor decât să-l cumpăraţi și să-l returnaţi dacă nu este corect, mai ales dacă este mare sau greu.
3. Parcări
Dacă aţi parcat la un aeroport sau la mall, este posibil să uitaţi unde este mașina. Imediat după ce parcaţi, faceţi o fotografie a mașinii și 
asiguraţi-vă că includeţi o caracteristică de identificare, ar fi un semn sau o clădire. Când vă căutaţi mașina, fotografia vă poate ajuta să vă 
împrospătaţi memoria. În mod similar, dacă vizitaţi un alt oraș, puteţi face o fotografie a indicatoarelor stradale din apropierea hotelului, 
astfel încât să fie mai ușor de găsit după o zi lungă de vizitare a obiectivelor turistice.
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4. Accidente rutiere
Dacă sunteţi implicat într-un accident de mașină, este o idee bună să faceţi fotografii mașinii și tuturor celorlalte mașini care au fost implicate. 
Dacă există o dispută cu privire la cine este de vină, fotografiile vă pot ajuta să vă susţineţi partea dvs.
5. Scanarea documentelor
Nu aveţi nevoie de un scaner pentru a ţine o evidenţă a documentelor. Dacă telefonul are o cameră bună, puteţi face doar fotografii ale 
formularelor fiscale, facturilor, scrisorilor și altor documente. Chiar dacă calitatea nu este perfectă, poate fi suficient de bună pentru a citi text 
mic. Pentru o calitate superioară, păstraţi hârtiile cât mai plate posibil, punându-le pe o masă sau pe podea.
6. Închirierea de mașini
Cele mai multe companii de închiriere de mașini vă solicită să returnaţi mașina cu aceeași cantitate de gaz în rezervor (sau mai mult) pentru a 
evita taxele suplimentare. Îţi vor da un document care arată nivelul actual al combustibilului, dar este ușor să-l rătăciţi. Prima dată când 
pornești mașina, fă o poză cu indicatorul de gaz. Apoi puteţi verifica fotografia înainte de realimentarea mașinii.
7. Numere de confirmare
Dacă cumpăraţi bilete online pentru un film, un concert sau un joc de baseball, poate fi necesar să aduceţi numărul de confirmare în fereastra 
de bilete. Dacă faceţi o fotografie a numărului de confirmare pe ecranul computerului, nu va trebui să vă faceţi griji cu privire la aducerea 
acestuia cu dvs.
8. Salvarea probelor
Dacă le spui prietenilor tăi despre ceva incredibil care s-a întâmplat (de exemplu, prinderea unui pește foarte mare), este frumos să ai dovezi. 
Faceţi mai multe fotografii, doar în cazul în care prietenii tăi sunt încă sceptici.
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CUM SĂ PARTAJAŢI FOTOGRAFII ONLINE ÎN PRIVAT CU FAMILIA ȘI PRIETENII
Există diferite moduri de a vă partaja fotografiile cu familia și prietenii și de a le păstra private de străini aleatorii.
Configurarea unui folder cloud partajat
Majoritatea furnizorilor de stocare în cloud (Dropbox, Google, iCloud etc.) permit utilizatorilor lor să creeze "foldere partajate": foldere de 
elemente care pot fi accesate de alţii, fie pe măsură ce se conectează la propriile conturi, fie accesând un link partajat. 
De exemplu, utilizând Google, accesaţi unitatea Google și configuraţi folderul. După ce folderul se află în unitatea dvs., faceţi clic dreapta 
pentru opţiuni. Ar trebui să vedeţi un meniu derulant cu câteva acţiuni, inclusiv la "Partajaţi+" folderul sau la "Obţineţi linkul partajabil". 
Ambele opţiuni vă vor permite să partajaţi conţinutul folderului cu alte persoane. Pentru majoritatea utilizatorilor, opţiunea "Obţineţi un link 
care poate fi ars" va fi suficientă: Google vă va oferi un link pe care îl puteţi trimite text, mesaj sau e-mail familiei și prietenilor pentru 
vizualizarea conţinutului folderului. 
DropBox și alţi furnizori au adesea setări similare. Conturile populare de stocare a unităţilor cloud pot fi accesate și folosind aplicaţii pentru 
telefon și tabletă, permiţându-vă să încărcaţi imagini direct din albumul foto al dispozitivului. 
Grupuri Facebook închise sau secrete 
Informaţiile de pe Facebook nu ar trebui considerate niciodată cu adevărat "private". Cu toate acestea, există modalităţi de a limita cine vă 
poate vedea imaginile. Grupurile Facebook, în special, pot fi o opţiune atractivă dacă tu și persoanele cu care dorești să partajezi fotografii au 
deja profiluri. 
Pe pagina principală, accesaţi secţiunea Exploraţi - Grupuri, făcând clic pe "+ Creare grup" pentru a configura un grup nou pentru contul dvs. 
"Creare grup" este disponibil și din meniul vertical principal, imediat după Creare/Gestionare pagini.
Va trebui să daţi grupului un nume, să introduceţi câţiva prieteni sau familie pentru a invita și, desigur, să selectaţi o setare de 
confidenţialitate. Dintre diferitele tipuri de grupuri, veţi dori să selectaţi "Grup închis" sau "Grup secret" pentru a păstra fotografiile pe care le 
partajaţi cu grupul privat. Cu un grup "Închis", oricine online poate vedea cine este membru al grupului, dar numai membrii grupului pot 
vedea conţinutul postat. Cu grupul "Secret", atât conţinutul, cât și cine îl poate vedea rămâne invizibil pentru vizitatorii reţelei. 
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Texte de grup
Un număr de mesageri instant oferă opţiuni de "chat de grup", permiţându-vă să trimiteţi text și imagini unui grup select de persoane 
simultan. iMessage, Android Messenger, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger și Signal sunt toate aplicaţii de mesaje text care permit 
servicii de mesagerie de grup.
iMessage: Pe iOS, deschide mesaje și pornește un mesaj nou. Introduceţi numerele de contact la care trimiteţi, apoi introduceţi text, 
fotografii și faceţi clic pe "trimitere". 

Android Messenger: Aceeași caracteristică de mesagerie de grup se poate face și în Android Messenger, dar este posibil să vi se solicite să 
configuraţi MMS mai întâi. Va trebui să accesaţi "Setări" și să selectaţi "Avansat". Sub mesagerie de grup, comutaţi "MMS de grup". Acest 
lucru vă va permite să trimiteţi texte de grup prin protocolul de mesaje Android.
WhatsApp: Chaturile de grup și partajarea fotografiilor sunt o opţiune ușoară. Pentru a configura un mesaj pentru partajarea de grup, 
deschideţi programul și faceţi clic pe fila "Chaturi" pentru iPhone, opţiunea de meniu "⋮" din Android.  Apăsaţi pictograma "Mesaj nou", 
apoi atingeţi butonul pentru "Grup nou". Adăugaţi contactele și o linie de subiect, apoi continuaţi să dezvoltaţi textul ca de obicei. 
Telegram: Telegram are două opţiuni pentru partajare limitată: canale și grupuri. Grupurile sunt mai bune pentru partajarea cu persoane pe 
care le cunoașteţi: au membri și permit tuturor celor conectaţi să posteze înapoi. Canalele au abonaţi și, deși pot fi publice sau private, sunt 
construite pentru a încuraja difuzarea materialelor pe care le postaţi. În scopul partajării cu conexiuni apropiate, grupul este de obicei calea 
de parcurs.   
Pentru a configura un grup, deschideţi aplicaţia, faceţi clic pe "chaturi" în colţul de jos (iPhone) sau pe butonul creion circular din colţul din 
dreapta jos (Android). Acolo, ar trebui să vedeţi o pentru trimiterea de mesaje, inclusiv configurarea și trimiterea către grupuri. Apăsaţi 
"Grup nou", adăugaţi persoanele de contact pe care intenţionaţi să le trimiteţi și daţi un nume grupului dvs. Odată adăugat, trimiteţi imagini 
și text grupurilor în același mod în care trimiteţi alte mesaje cu platforma. 
Alte platforme, inclusiv Facebook Messenger, au funcţionalităţi similare cu mesajele de grup, dar cu direcţii de configurare diferite. Dacă 
utilizaţi în mod regulat o platformă de mesagerie, consultaţi setările și vedeţi dacă trimiterea textelor de grup este o opţiune.
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INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU HOBBY-URILE DVS.

Internetul este plin de resurse pentru a vă ajuta să vă ocupaţi, să învăţaţi noi abilităţi sau să vă exersaţi hobby-urile. Iată doar câteva:

Gătitul
Există o mulţime de cursuri de gătit online, disponibile gratuit pe site-ul de găzduire video YouTube. Puteţi efectua o cercetare simplă pe 
YouTube, folosind cuvinte cheie, ar fi numele reţetei, al vasului sau al unui bucătar bine-cunoscut pentru a găsi o serie de videoclipuri care 
arată să vă pregătiţi mâncarea preferată.

Învăţarea de noi competenţe
Ai putea profita de ocazie pentru a explora un interes sau de a învăţa o nouă abilitate. În aproape orice judeţ european există Universitatea 
vârstei a treia care are o mulţime de idei despre puteţi continua să învăţaţi online. 

Noţiuni de bază creative
Încercaţi mâna la vopsire, desen sau chiar tricotat. Acest lucru ar putea părea descurajatoare la început, mai ales dacă sunteţi nou la ea, dar 
nu trebuie să fie un expert pentru a obţine arty. Există o mulţime de tutoriale YouTube care te pot ajuta să începi, iar site-ul web sau aplicaţia 
Pinterest are o mulţime de idei de inspiraţie.

ACTIVITATE
- Plan de lectie 3
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Ascultarea radioului și a cărţilor
Pentru cei care doresc să asculte radioul, Old Time Radio pentru Android și OTR Streamer pentru iOS ofera mai mult de 10.000 de emisiuni. 
Comedii, thrillere, western-uri, ambele aplicaţii pot oferi ascultătorilor ore de divertisment plăcut gratuit.

Apple și Google prezintă un catalog imens de muzică care include numeroase albume, de la muzică clasică la muzică contemporană. Melodiile 
pot fi descărcate și apoi ascultate din nou chiar și fără conexiune la internet, în modul offline.
Dacă vă plac cărţile, dar vă confruntaţi cu unele probleme în citirea lor, Audible, acum produs de Amazon, este o bibliotecă de peste 200.000 
de cărţi audio. Abonamentul include o carte gratuită și un bonus lunar care poate fi folosit pentru a achiziţiona orice altă carte dorită de pe 
platformă.

Unele link-uri:
Audible: gratuit pentru Android și iOS. Abonament disponibil pe www.audible.com
Old Time Radio: în limba engleză și gratuit pentru Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oldtimeradio)
OTR Streamer: în limba engleză și gratuit pentru iOS (https://itunes.apple.com/it/app/otr-streamer/id353471785?mt=8)
Muzică Google Play: aplicaţie implicită. Abonament disponibil pe play.google.com
Apple Music: Abonament implicit pentru aplicaţii disponibile pe apple.com
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INTRODUCERE

Scopul principal al acestui subiect este de a ajuta oamenii să aibă cunoștinţe de bază în ceea ce privește dispozitivele digitale și de a-i sprijini să 
caute oportunităţi de auto-dezvoltare și să fie la curent cu evoluţia digitală.
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FACILITAREA UTILIZĂRII DISPOZITIVULUI
Multe smartphone-uri și tablete vin cu o serie de caracteristici pe care le puteţi ajusta pentru a vă asigura că dispozitivul vă satisface nevoile.

Modificarea setărilor de afișare
Pe majoritatea smartphone-urilor și tabletelor puteţi "ciupi" ecranul pentru a mări și micșora, de exemplu pentru a mări la o pagină web sau 
pentru a vă uita mai atent la o fotografie.
De asemenea, puteţi face rapid și ușor telefonul sau tableta mai ușor de citit prin creșterea dimensiunii fontului și a dimensiunii elementelor 
precum pictogramele și imaginile de pe ecran.

Modificarea setărilor de afișare pe un telefon sau o tabletă Android
Pentru a mări sau micșora dimensiunea fontului pe un dispozitiv Android:
1. Deschideţi setările telefonului sau tabletei.
2. Atingeţi Accesibilitate, apoi Dimensiune font.
3. Utilizaţi glisorul pentru a alege dimensiunea.
Pentru a face elementele de pe ecran, ar fi pictogramele aplicaţiilor, mai mici sau mai mari pe un dispozitiv Android:
1. Deschideţi setările telefonului sau tabletei.
2. Atingeţi Accesibilitate, apoi Dimensiune afișare.
3. Utilizaţi scroller-ul pentru a alege dimensiunea preferată.
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Modificarea setărilor de afișare pe un iPhone sau iPad
Pentru a mări sau micșora dimensiunea fontului pe un dispozitiv Apple:
1. Deschideţi setările telefonului sau tabletei.
2. Atingeţi Accesibilitate, apoi Afișaţi & Dimensiune text.
3. Atingeţi Dimensiune accesibilitate mai mare.
4. Utilizaţi glisorul pentru a alege dimensiunea.

Pentru mari/micsora elementele de pe ecran, cum ar fi pictogramele aplicaţiilor, pe un dispozitiv Apple:
1. Deschideţi setările telefonului sau tabletei.
2. Atingeţi Afișare și luminozitate.
3. Atingeţi Vizualizare sub setarea Zoom afișare.
4. Atingeţi Mărit, apoi Setaţi.
5. Va trebui să reporniţi telefonul pentru ca noile setări să aibă efect.
 
Unele dintre aceste funcţii pot funcţiona numai cu modele de telefoane mai noi, dar toate telefoanele ar trebui să aibă o secţiune 
accesibilitate în meniul Setări. Există mult mai multe sfaturi pentru adaptarea dispozitivului Android pentru a se potrivi nevoilor 
dumneavoastră pe site-ul web de asistenţă Google 
(https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006949?hl=en-GB&ref_topic=9079043) sau pe dispozitivul Apple pe site-ul web 
de asistenţă Apple (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e4367/ios).
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Modificarea setărilor de sunet

Dacă vă străduiţi să auziţi conversaţii telefonice, puteţi mări volumul telefonului utilizând butoanele de volum de pe partea laterală a dispozitivului. Poate 
suna simplu, dar utilizarea difuzorului vă poate ajuta, de asemenea, să auziţi ce spune persoana din apel.
Dacă tot trebuie să măriţi volumul telefonului sau dacă purtaţi proteze auditive, este posibil să le puteţi conecta la telefon pentru a vă ajuta să auziţi.
Pe un telefon sau o tabletă Android: Puteţi utiliza aplicaţia Amplificator sunet (https://support.google.com/accessibility/android/answer/9157755) pentru a 
stimula sau modifica sunetele și puteţi conecta unele aparate auditive la dispozitiv pentru a auzi clar 
(https://support.google.com/accessibility/android/answer/9426888). 
Pe un iPhone sau iPad: Puteţi ajusta setările audio (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph3e2e2cdc/14.0/ios/14.0) și amplifica sunetele, precum 
și puteţi conecta dispozitivul la unele aparate auditive (https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph470b1833/14.0/ios/14.0).

Utilizarea activării vocale
Utilizarea activării vocale este o modalitate utilă de a controla dispozitivul fără a fi nevoie să atingeţi ecranul. Puteţi deschide aplicaţii, puteţi apela pe cineva 
spunând numele său, scrie texte și e-mailuri și multe altele folosind comenzi vorbite.
Aflaţi cum să configuraţi activarea vocală:
Pe un telefon sau o tabletă Android: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151848?hl=en
Pe un iPad sau iPhone: https://support.apple.com/en-gb/HT210417#:~:text=To%20turn%20Voice%20Control%20on,%2C%20turn%20on%20Voice%20Control%22
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Configurarea dispozitivului pentru a citi cu voce tare
Puteţi configura telefonul sau tableta să vă citească notificările, mesajele și e-mailurile și paginile web cu voce tare. Pentru a face acest lucru, 
puteţi ajusta setările de accesibilitate ale telefonului. Pe unele telefoane, puteţi testa diferite voci și ajusta viteza vocii.

Aflaţi cum să configuraţi funcţionalitatea de citire cu voce tare:
Pe un telefon sau o tabletă Android: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6007100?hl=en-GB
Pe un iPhone sau iPad: https://support.apple.com/en-gb/guide/iphone/iph96b214f0/ios
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FACILITAREA UTILIZĂRII COMPUTERULUI

Sfaturi pentru viualizare
Puteţi ajusta setările de afișare ale computerului pentru a mări dimensiunea textului și a imaginilor de pe ecran.

Pe un computer Windows:
Accesaţi Setări, apoi Afișaţi.
Alegeţi Modificaţi dimensiunea textului, a aplicaţiilor și a altor elemente.
150% este recomandat, dar puteţi alege o dimensiune mai mare a ecranului.

Pe un Apple Mac:
Accesaţi meniul Apple, apoi Preferinţe sistem.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Faceţi clic pe Zoom.

De asemenea, puteţi configura un program care citește cu voce tare ce se găsește pe ecran. Aflaţi să configuraţi acest lucru pe un computer 
Windows (https://support.microsoft.com/en-gb/help/22798/windows-10-complete-guide-to-narrator) și pe un Apple Mac 
(https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh27448/mac). 
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Sfaturi pentru auz
Puteţi ajusta setările audio, de exemplu pentru a reda sunetul printr-un singur difuzor. Sau configuraţi ecranul să clipească sau să afișeze 
notificări atunci când obţineţi o alertă, în loc să utilizaţi alertele audio.

Pe un computer Windows: https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/windows?activetab=pivot_1:primaryr3
Pe un Apple Mac: 
https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/unac611/mac#:~:text=On%20your%20Mac%2C%20use%20the,click%20Accessibility%2C%20then
%20click%20Audio

Sfaturi pentru mobilitate
Computerele Windows și Mac au setări care vă permit să controlaţi computerul cu vocea, permiţându-vă să scrieţi e-mailuri și mesaje fără a fi 
nevoie să tastaţi. 
Pe un computer Windows: https://support.microsoft.com/en-gb/help/4027176/windows-10-use-voice-recognition
Pe un Apple Mac: https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh40719/10.15/mac/10.15

Există, de asemenea, echipamente specifice pe care le puteţi cumpăra pentru a vă face computerul mai ușor de utilizat. Este posibil să 
descoperiţi că un mouse sau o tastatură standard nu vă oferă controlul dorit, mai ales dacă aveţi dexteritate limitată. Dacă aveţi degete 
artritice, este posibil să găsiţi un mouse trackball mai ușor de utilizat.

https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/unac611/mac#:~:text=On%20your%20Mac%2C%20use%20the,click%20Accessibility%2C%20then%20click%20Audio
https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/unac611/mac#:~:text=On%20your%20Mac%2C%20use%20the,click%20Accessibility%2C%20then%20click%20Audio
https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh40719/10.15/mac/10.15
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DISPOZITIVE TEHNOLOGICE MAI FRECVENTE (în afară de smartphone-uri, tablete și pc)
Carte electronica
Cititul este una dintre plăcerile vieţii care, mai ales pentru cei care nu mai sunt tineri, poate deveni o 
modalitate foarte bună de a petrece timp. Din păcate, cărţile de hârtie au foarte des personaje 
foarte mici care cu siguranţă nu ajută vederea obosită și slabă a persoanelor în vârstă. E-cititorii, în 
acest caz, oferă o soluţie excelentă, cu posibilitatea de a lărgi textul considerabil, ajutând astfel la 
citire.  

Iată o listă cu cei mai buni e-readeri în acest moment: 
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/best-ereader-ebook-reader-amazon-k
indle-kobo-a9377031.html

Dispozitive de urgenţă
Util în special pentru cei care locuiesc singuri acasă, dispozitivul de urgenţă care vă permite să 
apelaţi automat numerele înregistrate în caz de nevoie este un accesoriu indispensabil pentru 
siguranţa persoanelor care nu mai sunt tinere sau au probleme de sănătate. Îl puteţi purta în jurul 
gâtului sau îl puteţi pune pe noptieră în timp ce dormiţi și poate fi operat prin simpla apăsare a 
singurului buton de pe dispozitiv. 

Găsirea obiectelor
Acest gadget tehnologic poate fi util pentru persoanele care uită adesea locul în care lasă obiecte. 
Acestea sunt receptoare Bluetooth mici care se atașează la obiecte și, printr-o aplicaţie de pe 
smartphone, vă permit să cunoașteţi în timp real locaţia a ceea ce căutaţi.

https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/best-ereader-ebook-reader-amazon-kindle-kobo-a9377031.html
https://www.independent.co.uk/extras/indybest/gadgets-tech/best-ereader-ebook-reader-amazon-kindle-kobo-a9377031.html
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Difuzor Bluetooth
Principala diferenţă dintre un difuzor Bluetooth și difuzoarele tradiţionale este că nu necesită o conexiune cu fir. Atâta timp cât 
dispozitivul din mână acceptă Bluetooth, vă puteţi conecta wireless la difuzorul Bluetooth. De asemenea, este portabil și compact, 
convenabil pentru utilizare și ușor de transportat, indiferent de mediu. Practic, este un amplificator și difuzor cu conectivitate wireless 
Bluetooth care este asociat (pre-asociat) cu unul sau mai multe smartphone-uri, tablete, iPod-uri sau computere. 

Căști Bluetooth
Pentru a asculta televiziune, radio, muzică și, de ce nu, un podcast, căști wireless Bluetooth (nu există fire în jur) sunt cu siguranţă 
soluţia ideală, mai ales să nu păstraţi volumul dispozitivelor prea tare și să nu deranjaţi vecinii și alte persoane din casă. 

Definiție
Ce este Bluetooth? 
Aruncați o privire la acest articol: 
https://www.businessinsider.com/what-is-bluetooth?IR=T  

Sfaturi
Pentru a utiliza dispozitivul Bluetooth cu un smartphone sau o tabletă, trebuie să le asociaţi și 
pe acestea. Pe dispozitivele Android și iOS, lansaţi Setările, atingeţi "Bluetooth" și comutaţi 
comutatorul "Bluetooth" în poziţia Pornit. Atingeţi difuzoarele/căștile din lista de dispozitive, 
apoi introduceţi codul de asociere al difuzoarelor, dacă vi se solicită.



Subiectul 3: Utilizarea creativă a 

tehnologiilor digitale
INTERNETUL LUCRURILOR

După cum s-a ilustrat deja, Internetul poate fi utilizat pentru a finaliza tot felul de sarcini, cum ar fi plata facturilor, trimiterea de mesaje și 
cumpărăturile online. Pe măsură ce Internetul devine mai accesibil în întreaga lume, oamenii găsesc noi modalităţi de a încorpora această 
tehnologie în viaţa de zi cu zi. Toate aceste obiecte de zi cu zi care se conectează la Internet sunt cunoscute sub numele de Internet of 
Things sau IoT pe scurt.
De exemplu, luaţi în considerare termostatul care controlează temperatura din casa dvs. În mod tradiţional, ai putea ajusta doar acest 
lucru de la casa ta. Dar termostatele inteligente pot fi conectate la Internet. Acest lucru vă permite să controlaţi dispozitivul de la distanţă, 
astfel încât să puteţi regla temperatura de oriunde cu un computer sau smartphone. Dispozitivele inteligente și conectate ca acesta sunt 
denumite în mod obișnuit ca făcând parte din Internetul obiectelor. Din ce în ce mai multe produse încep să utilizeze această tehnologie, 
inclusiv becuri, încuietori de uși și chiar frigidere.
IoT nu se limitează la aparatele din casa ta. De asemenea, poate fi folosit pentru a conecta aproape orice la Internet - mașini, lumini de 
stradă și chiar clădiri întregi. Pe măsură ce tot mai multe dispozitive sunt conectate la IoT, putem combina aceste informaţii pentru a ajuta 
la luarea deciziilor mai bune în viaţa noastră de zi cu zi.

Activitate
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Glosar (1)
Termen Definiţie

GHID DE UTILIZARE (GHID DE UTILIZARE) Un ghid de utilizare, denumit și document tehnic de comunicare sau 
manual, este destinat să ofere asistenţă persoanelor care utilizează un 
anumit sistem.

SISTEM DE OPERARE Un sistem de operare (OS) este un software de sistem care 
gestionează hardware-ul computerului, resursele software și oferă 
servicii comune pentru programele de calculator.

ACTUALIZARE O actualizare este un software nou, îmbunătăţit sau fix, care 
înlocuiește versiunile mai vechi ale aceluiași software. Actualizările sunt 
adesea furnizate gratuit de editorul de software.

APEL VIDEO Un apel efectuat prin intermediul unui telefon mobil cu o cameră și un 
ecran, permiţând participanţilor să se vadă în timp ce vorbesc.

CLOUD Cloud-ul este un termen folosit pentru a descrie o reţea globală de 
servere, fiecare cu o funcţie unică. Cloud-ul nu este o entitate fizică, ci 
este o reţea vastă de servere la distanţă din întreaga lume, care sunt 
conectate împreună și menite să funcţioneze ca un singur ecosistem.

E-READER Un e-reader, numit și e-book reader sau dispozitiv de e-book, este un 
dispozitiv electronic mobil care este proiectat în principal cu scopul de 
a citi cărţi electronice digitale și periodice.

BLUETOOTH Bluetooth este un standard de tehnologie wireless deschis pentru 
transmiterea datelor fixe și mobile ale dispozitivelor electronice 
pe distanțe scurte. Bluetooth comunică cu o varietate de 
dispozitive electronice și creează rețele personale care 
funcționează în banda de 2,4 GHz fără licență.
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