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CEӐTENIE DIGITALӐ RESPNSABILӐ - prezentare 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS-ifnHoG-mIZzH9lxbPO61FLVf4AL1zg8jwvYb66-

tFri1252RbMCxeuPULLQudhiV_NhS-ijGovGf/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

  

 

 Cine sunt cetățenii din lumea reală? 

 Cetățean - membru al comunității 

 Cetățenia ne oferă anumite drepturi, de ex. drepturile politice (dreptul la vot, dreptul de a 

participa la formularea legii) 

 Cetățenii au, de asemenea, anumite responsabilități pe care ceilalți rezidenți nu le plătesc: 

taxele 

 

Cine sunt cetățenii digitali? 

 Membrii comunității digitale 

 Cei care folosesc internetul și tehnologia informațională în mod regulat 

 Cetățenii digitali utilizează tehnologia în mod sigur, etic și responsabil, protejându-și propriile 

drepturi și informații, precum și drepturile și informațiile tuturor celorlalți membri ai lumii 

digitale 

 

Ce este cetățenia digitală? 

 Un concept care se angajează să utilizeze internetul, telefoanele mobile, aplicațiile și alte 

dispozitive conectate la internet în mod creativ și responsabil pentru a comunica, explora, 

lucra, învăța și juca online. 

 

Cetățenie digitală: 

 definește modul în care accesăm și folosim tehnologiile și datele digitale 

 ne oferă cunoștințele de a folosi oportunitățile pe care ni le oferă lumea digitală, precum și 

modalitățile de a evita capcanele 

 ne echipează valorile și atitudinile pentru a ne asigura că toată lumea își poate face auzita 

vocea 

 

VĂ CONSIDERAȚI CETĂȚENI DIGITALI ACTIVI? 

În ce mod ești activ? 

Există alte modalități de a participa activ? 

Consiliul Europei a împărțit activitățile digitale în trei grupuri largi care acoperă zece domenii  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS-ifnHoG-mIZzH9lxbPO61FLVf4AL1zg8jwvYb66-tFri1252RbMCxeuPULLQudhiV_NhS-ijGovGf/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS-ifnHoG-mIZzH9lxbPO61FLVf4AL1zg8jwvYb66-tFri1252RbMCxeuPULLQudhiV_NhS-ijGovGf/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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SA FII ONLINE 

 Acces și Incluziune (posibilitatea de a utiliza tehnologia pentru a îmbunătăți comunitatea / 

societatea) 

 Învățare și creativitate (oportunitate pentru învățare pe tot parcursul vieții) 

 Alfabetizarea mass-media și a informațiilor (cum să cauti online, cum să analizezi conținutul - 

de exemplu, fake news) 

 

BUNASTAREA ONLINE 

 Etică și empatie (ceea ce este corect și în concordanță cu moralul, înțelegând păreri diferite) 

 Sănătate și bunăstare (echilibru între activitățile on-line și offline pentru a asigura bunăstarea 

și sănătatea) 

 Prezentare electronică și comunicare (comunicarea respectuoasă și responsabilă este piatra 

de temelie a cetățeniei digitale) 

 

DREPTURILE ONLINE 

 Participarea activă (urmând conținut care permite participarea cetățenilor în lumea reală, dar 

și producerea de conținut propriu (fotografii, videoclipuri, petiții ....) 

 Drepturi și responsabilități (respectarea drepturilor altora, de exemplu, drepturile de autor) 

 Confidențialitate și securitate (gestionarea propriei vieți confidențiale, informații și siguranță 

asigurându-se că nu interferează cu drepturile de exprimare și libertatea celorlalți din 

comunitatea digitală) 

 Conștientizarea consumatorilor (cumpărături online) 

 

De ce este importantă cetățenia digitală pentru tineri? 

 Îi ajută să-și dezvolte competențe care îi pot ajuta să devină cetățeni responsabili, fie în 

lumea digitală sau non-digitală. 

 

Cetățenia digitală îi ajută pe tineri să dezvolte competențe pentru a deveni: 

 mai selectivi cu privire la cine se întâlnesc și la felul de activități pe care le fac online; 

 mai rezistent la daunele care ar putea veni din lucrurile pe care le văd și le aud online, 

deoarece au propriile filtre personale - competențele lor de cetățenie - în loc; 

 mai adaptabile la situații noi, deoarece sunt deschise altor opinii, culturi și practici 

 

Ca și în cazul cetățeniei din lumea reală, cetățenia digitală întruchipează drepturi și responsabilități 

care ne permit să contribuim și să îmbunătățim comunitatea / societatea noastră. 
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Sarcina 1 

Discuție în grup restrans: 

• Care este înțelegerea dvs. despre cetățenie digitală? 

• Ce trebuie să știe și să facă elevii pentru a deveni cetățeni digitali buni / responsabili? 

 

Cetățenie digitală și educație 

https://youtu.be/GyIl4y_MRbU  

 

 

Sarcina 2 

Discuție în grup restrans: 

 Denumiți câteva exemple de tineri care sunt cetățeni digitali activi ca cei menționați în 

videoclip (din țara noastră și din alte țări din lume) 

 Denumiți câteva exemple de activități care ar putea fi incluse în programa educațională / 

școlară care ar putea ajuta tinerii / studenții să devină cetățeni digitali activi 

 

 

SURSE 

Consiliul Europei: Digitalno građanstvo i vaše dijete: Što svaki roditelj treba znati i učiniti. 2019. 22 

Jul. 2019<https://edoc.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7902-

digitalno-gradanstvo-i-vase-dijete-digital-citizenship-and-your-child-what-every-parent-needs-to-

know-and-do-croatian-version.html#>. 

 

 

https://youtu.be/GyIl4y_MRbU

