
MODUL: ALFABETIZAREA 
INFORMAȚIILOR ȘI A 

DATELOR

Îmbunătățirea competențelor digitale ale 
adulților în vârstă pentru a îmbunătăți 
incluziunea și dezvoltarea lor socială

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

NORD-EST



Consorțiu



Descrierea modulului

Acest modul iniţial, își propune să vă familiarizeze cu lumea digitală prin 
furnizarea de definiţii, exemple și descrieri legate de alfabetizarea datelor. 
În acest modul veţi înţelege terminologia specifică, cum ar fi: adresa web, 
browser, Drive, etc. Veţi învăţa să gestionaţi și să organizaţi datele de pe 
computer, să utilizaţi cuvintele cheie, filtrarea avansată și stocarea online 
a fișierelor.



Simboluri cheie 

DEFINIȚII

1 2 3

SFATURI ACTIVITĂȚI



SUBIECTE
SUBIECT 1

 Internet - Concepte de bază

SUBIECT 2

Navigare și căutare online

SUBIECT 3

Filtrarea și evaluarea informațiilor 

SUBIECT 4

Stocare online a fișierelor – Google Drive



SUBIECT 1:  
Internet – Concepte de bază



Topic 1: Internet – Concepte de bază

INTRODUCERE

Bine aţi venit în lumea digitală! 
Acest subiect introductiv are rolul de a vă prezenta principalele aspecte ale navigării pe internet într-un mod cât mai 
prietenos și ușor de înţeles.
În primele diapozitive veţi descoperi terminologia utilizată în viaţa digitală. Credem că înainte de a opera pe un computer 
și pe internet este important să cunoaștem terminologia specifică. Acești termeni pot părea destul de sofisticaţi la început, 
dar pe măsură ce intraţi din ce în ce mai mult în acest subiect, veţi vedea că lucrurile sunt mult mai simple decât par.
Dorim să vă urăm mult succes în finalizarea acestui curs și sperăm să vă oferim o experienţă plăcută și utilă în lumea 
digitală!



De ce este internetul important?

În zilele noastre, internetul a revoluţionat 
substanţial multe domenii diferite. 

Pornind de la uzul personal și terminând 
cu cele mai puternice afaceri, internetul a 
schimbat multe aspecte ale vieţii noastre. 
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Principalele avantaje ale utilizării Internetului sunt:
Acces facil la informaţii - internetul oferă informaţii în toate domeniile (politică, administraţie, sport, agricultură, vreme, 
informaţii juridice - legi, decizii etc.) prezentate sub tot felul de forme: știri, articole, imagini, videoclipuri etc.
Comunicarea cu instituţiile publice și companiile private – găsirea detaliilor de contact, posibilitatea de a le contacta prin: 
e-mail, formulare de contact pe site-uri web; 
Comunicarea cu rudele și prietenii ca la telefon, dar gratuit; 
Instruire - acces gratuit la cursuri online (unele dintre ele) 
Comert electronic si publicitate – posibilitatea de a gasi si cumpara produsele de care aveti nevoie la cel mai mic pret de pe 
piata. Posibilitatea de a vinde singur diferite produse, ca persoană juridică sau chiar ca persoană fizică.
Opinia publică – puteţi avea posibilitatea de a fi auzit oferindu-vă opinia cu privire la diferite știri, articole, forumuri, diferite 
site-uri etc., prin gestionarea propriului site / blog, unde puteţi publica ce informaţii doriţi.
Învăţarea lucrurilor utile pentru viaţa de zi cu zi - prin videoclipuri, tutoriale, prezentări, disponibile pentru oricine de pe 
Internet.
Economisirea timpului - prin internet o mulţime de probleme sunt rezolvate mult mai repede, unele informaţii utile pot fi găsite 
doar la o distanţă de un singur clic.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 1
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Internetul este o reţea globală de arie largă care conectează sisteme informatice din întreaga lume.
Pentru a vă conecta la Internet, trebuie să aveţi acces la un furnizor de servicii Internet (ISP), care este un intermediar între dvs.

WWW vine de la "World Wide Web". Nu este un sinonim pentru Internet. World Wide Web, sau doar "Web" este un subset al 
Internetului. Web-ul este format din pagini care pot fi accesate utilizând un browser Web.

Un browser web sau pur și simplu "browser" este o aplicaţie utilizată pentru a accesa și vizualiza site-uri web. Browserele web obișnuite 
includ Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox și Apple Safari.

URL-ul vine de la "Uniform Resource Locator". Un URL este adresa unei anumite pagini Web sau a unui anumit fișier de pe Internet. De 
exemplu, adresa URL a site-ului Web Digitalizare me este http://www.digitaliseme.eu

Un motor de căutare conţine milioane de site-uri de pe Web, astfel încât surferi Web pot găsi cu ușurinţă site-uri web cu informaţiile pe 
care le caută. Motoarele de căutare pot localiza site-urile web relevante atunci când utilizatorii introduc termeni sau expresii de căutare. 
Cele mai frecvente tipuri de motoare de căutare sunt: Google, Bing, Baidu.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 2
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Structura unei adrese web

Așa cum am spus mai devreme, o adresă web se numește URL. 

Vom folosi ca exemplu adresa web a Digitalise Me Project. 
Adresa acestei pagini este " https://digitaliseme.eu/en/about " și include 
următoarele elemente:

http:// – prefixul URL, care specifică protocolul utilizat pentru accesarea locaţiei
Digitaliseme.eu– numele serverului sau adresa IP a serverului
/en/about – calea către director sau fișier

Puteţi introduce manual un URL tastându-l în bara de adrese a browserului web. De exemplu, puteţi introduce o adresă URL a site-ului 
web scrisă pe o carte de vizită pentru a vizita site-ul web al companiei. Cu toate acestea, majoritatea adreselor URL apar automat atunci 
când faceţi clic pe un link sau deschideţi un marcaj în document.

Dacă numele serverului din URL nu este valid, browserul poate afișa o eroare "Server negăsit". Dacă calea din URL este incorectă, 
serverul poate răspunde cu o eroare 404.
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Domenii și tipuri de domenii
Un nume de domeniu este un nume unic care identifică un site Web/o adresă Web. De exemplu, numele de domeniu al 

proiectului Digitalise Me este "digitaliseme.eu" Fiecare site web are un nume de domeniu care servește ca adresă, care este 
utilizat pentru a accesa site-ul web.

• Ori de câte ori vizitaţi un site web, numele de domeniu apare în bara de adrese a browserului web. Unele nume de domenii sunt 
precedate de "www" (care nu face parte din numele de domeniu), în timp ce altele omit prefixul "www". 
Toate numele de domenii au un sufix de domeniu, ar fi .com, .eu, .net sau .org. 
Sufixul de domeniu ajută la identificarea tipului de site web pe care îl reprezintă numele de domeniu. 

De exemplu:
 Numele de domenii ".com" sunt de obicei utilizate de site-ul comercial,
 Site-urile ".org" sunt adesea folosite de organizaţii non-profit 
".net" sunt site-uri web legate de reţea - servicii de internet și tehnologie
 ".eu" este domeniul codului pentru Uniunea Europeană 
 ".dk" (Danemarca) sau ".se" (Suedia) un cod de ţară care ajută la identificarea locaţiei și a audienţei site-ului web.

Topic 1: Internet – Concepte de bază



Cum să accesaţi internetul?              

Elementele de bază necesare pentru accesarea internetului sunt: 
În primul rând – un computer, un laptop, o tabletă sau un smartphone
În al doilea rând - o conexiune la internet (de obicei instalată de un furnizor de servicii Internet)

! Dacă doriţi să configuraţi o conexiune la internet, vă recomandăm să contactaţi un furnizor naţional de servicii Internet 
pentru a primi mai multe informaţii despre tipurile de conexiuni disponibile în zona dvs., costurile, detaliile legate de rate și 
configurarea software-ului dial-up sau de reţea în computer !

După aceea, tot ce trebuie să faceţi este să lansaţi browserul de pe desktop pentru a "naviga pe Web".

Există o varietate de browsere, dar cele mai frecvente tipuri sunt:

Microsoft Edge (www.microsoft.com) Safari (www.apple.com) Firefox (www.mozilla.org) Chrome (www.google.com/chrome)

Să începem prin a face dublu clic pe pictogramă. 
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http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
http://www.mozilla.org/
http://www.google.com/chrome


După ce faceţi dublu clic pe pictogramă, va fi afișată una dintre următoarele imagini.

Felicitări! Aţi început navigarea pe internet! 
Următorul pas este să introduceţi informaţiile pe care le căutaţi în "Caseta de căutare".  Puteţi utiliza motorul de căutare preinstatat (a 
se vedea imaginea din partea dreaptă) sau puteţi predefini un alt motor de căutare (a se vedea imaginea din partea stângă).
Cel mai comun site web pentru căutarea informaţiilor pe internet este www.google.com iar dacă veţi căuta informaţii scrise în propria 
limbă, puteţi utiliza extensia ţării dvs., astfel încât, de exemplu, pentru portugheză puteţi accesa linkul www.google.pt 
Știţi deja să utilizaţi extensiile, așa am discutat acest lucru într-un diapozitiv anterior.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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Ce este desktopul? 
Așa am spus în diapozitivul anterior, pictograma browserului poate fi găsită pe desktop. Să aflăm arată desktopul și ce alte elemente pot fi 
accesate de pe desktop. 

Desktopul este zona principală a ecranului pe care o vedeţi atunci când deschideţi computerul și faceţi Log on. Programele sau 
folderele principale apar pe desktop. De asemenea, aveţi posibilitatea să plasaţi elemente pe desktop, cum ar fi fișiere sau foldere, și să 
le aranjaţi după doriţi.
În Windows, desktopul include o bară de activităţi, care se află în partea de jos a ecranului în mod implicit. În Mac, desktopul include o bară 
de meniu în partea de sus a ecranului și una în partea de jos.          

General view of Windows Desktop General view of Mac – Apple Desktop

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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Tipuri comune de pictograme pe Desktop

Un fișier - este o resursă de calculator pentru înregistrarea datelor într-un dispozitiv de stocare.
Există diferite tipuri de fișiere de calculator, proiectate pentru diferite scopuri. 

Un fișier poate fi proiectat pentru a stoca o imagine, un mesaj scris, un videoclip, un program de 
varietate de alte tipuri de date. 
Tipurile comune de fișiere sunt prezentate în imaginea laterală.

Un folder - are același scop ca un folder fizic - DE a stoca documente. 
Folderele sunt proiectate pentru organizarea fișierelor. De exemplu, puteţi stoca fotografiile digitale într-un folder "Imagini", fișierele audio 

într-un folder "Muzică" și documentele de procesare a textului într-un folder "Documente". Folderele pot stoca, de asemenea, subfoldere, care 
pot conţine fișiere și foldere suplimentare. O pictogramă de folder, arată astfel:

sau

O aplicaţie - sau un program de aplicaţie, este un program software care se execută pe computer. Cuvântul "aplicaţie" este utilizat 
deoarece fiecare program are o aplicaţie specifică pentru utilizator. De exemplu: browserele web, hărţile, calendarele, procesoarele de text și 
jocurile sunt toate aplicaţii. În următoarele module va fi descrisă o gamă largă de aplicaţii.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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Tipuri comune de pictograme pe Desktop

Imprimanta - este un dispozitiv de ieșire care imprimă documente pe hârtie. Aceasta include documente text, imagini sau o 
combinaţie a ambelor. Dacă doriţi să aveţi acces la imprimantă de pe computer, trebuie doar să căutaţi următoarele pictograme: 

Un Driver - este o componentă software care permite sistemului de operare și unui dispozitiv să comunice
 unul cu celălalt, ca în următoarea schemă: 

Comenzi rapide - vă permit să creaţi linkuri către programe din orice folder: desktop sau alte locaţii de pe computer. O comandă rapidă 
în Windows are o săgeată mică în colţul din stânga jos al pictogramei. Fișierele de comenzi rapide se termină cu o extensie de fișier de 
.lnk. O comandă rapidă este utilă pentru accesarea mai ușoară a programelor software sau a fișierelor, fără a fi nevoie să căutaţi prin 
folderele de pe computer pentru a găsi un anumit program.
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Coș de reciclare sau Coș de gunoi - Dacă ștergeţi un fișier sau un folder, acesta va fi plasat în Coșul de reciclare/Coșul de gunoi. 
Elementele sunt stocate temporar în Coșul de reciclare înainte de a fi șterse definitiv de utilizator. Puteţi muta elementele în Coșul de 
reciclare fie glisându-le în pictograma Coș de reciclare, fie făcând clic dreapta pe un element și selectând "Ștergere" din meniul pop-up.
Puteţi deschide Coșul de reciclare făcând dublu clic pe pictograma acestuia. Acest lucru vă permite să vizualizaţi fișierele din Coșul de reciclare, 
ca într-un folder.
În bara laterală din stânga a ferestrei, există o secţiune "Activităţi coș de reciclare" care include opţiunile "Goliţi Coșul de reciclare" și 
"Restauraţi toate elementele". Dacă selectaţi "Goliţi Coșul de reciclare", toate elementele din Coșul de reciclare vor fi șterse definitiv. Dacă 
doriţi doar să ștergeţi un element, îl puteţi selecta, apăsaţi delete, apoi confirmaţi că doriţi să îl ștergeţi. Reţineţi că elementele șterse nu pot fi 
restaurate. Din când în când, se recomandă golirea Coșului de reciclare, deoarece eliberează spaţiu-disc pentru alte fișiere.
Dacă selectaţi "Restauraţi toate elementele", fișierele vor fi plasate înapoi în locaţia lor originală. De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi 
elemente individual și să le restauraţi înapoi în folderele anterioare.

sau

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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Cum se aranjează pictogramele
Pentru a aranja pictogramele după nume, tip, dată sau dimensiune, faceţi clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe desktop, 
apoi selectaţi "Sortare după". Faceţi clic pe comanda care indică modul în care doriţi să aranjaţi pictogramele (după nume, dimensiune, 
tip etc.). Dacă doriţi ca pictogramele să fie aranjate automat, faceţi clic pe Vizualizare și selectaţi Aranjare automată. Dacă doriţi să 
aranjaţi singur pictogramele, faceţi clic din nou pe Aranjare automată pentru a elimina marcajul.

Cum se elimină pictogramele
Unele pictograme sunt comenzi rapide către programele de pe computer. Dacă nu doriţi o comandă rapidă pe desktop, faceţi clic pe 
pictogramă, apoi glisaţi-o în Coșul de reciclare. Această acţiune elimină numai comanda rapidă, nu și programul spre care indică. De 
asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictogramă, apoi să faceţi clic pe Ștergere pentru a elimina o 
comandă rapidă de pe desktop. Unele pictograme, cum ar fi locaţiile din reţea, coșul de reciclare și computerul nu pot fi șterse.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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Cum se mută o pictogramă

Aveţi posibilitatea să utilizaţi 2 metode pentru a muta o pictogramă dintr-un folder în altul:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma pe care doriţi să o mutaţi și selectaţi Decupare. Accesaţi folderul în care doriţi să mutaţi documentul, 
faceţi clic dreapta într-un spaţiu gol din acel folder și selectaţi Lipire. Pictograma va fi mutată automat. Dacă doriţi să păstraţi și o copie a 
documentului în folderul curent, selectaţi Copiere în loc de Decupare.
2. Glisaţi și fixaţi - deschideţi cele două foldere: folderul în care se află pictograma și folderul în care doriţi să o mutaţi. Faceţi clic pe 
pictograma și ţineţi apăsat butonul de pe mouse-ul pentru a "apuca" obiect. "Glisaţi" obiectul în locaţia dorită mutând indicatorul la 
acesta. „Așezaţi" obiectul prin eliberarea butonului.

Cum se selectează mai multe pictograme

Dacă doriţi să selectaţi mai multe pictograme, apăsaţi butonul CTRL (control) de pe tastatură
și păstraţi-l apăsat în timp ce selectaţi pictogramele. Pictogramele selectate vor fi marcate ca în imaginea laterală. 
Acum le poţi mișca sau copia pe toate.

             

ACTIVITATE: 
- Planul de lecţie 3
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Cum se măresc/micșorează pictogramele desktop              
Pentru Windows și Mac pictogramele de pe desktop sunt afișate la o dimensiune medie predefinită. Cu toate acestea, este important să 
vedeţi suficient de clar pentru a face clic cu ușurinţă pe fiecare pictogramă pe care doriţi să o accesaţi. Mai jos, sunt pașii pentru a face 
pictogramele desktop mai mari sau mai mici:

Pentru Windows: Faceţi clic dreapta (sau atingeţi lung dacă aveţi un ecran tactil) 
pe un spaţiu gol de pe desktop. 
În meniul care se deschide, faceţi clic pe Vizualizare. Primele trei opţiuni pe care le 
veţi vedea sunt:
Pictograme mari, pictograme medii și pictograme mici. 
Vizualizarea curentă este indicată de un punct negru din faţa numelui. 
Faceţi clic pe dimensiunea dorită și pictogramele de pe desktop se vor schimba în consecinţă.

Pentru Mac: Faceţi clic dreapta pe un spaţiu gol de pe desktop. În meniul care se deschide, 
faceţi clic pe Afișare opţiuni vizualizare. Se va afișa o fereastră nouă. 
Folosind mouse-ul puteţi modifica dimensiunea pictogramei mutând cursorul
înainte sau înapoi pe linia de măsurare a dimensiunii pictogramei.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 3
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TOPIC 2:  
 Navigarea și căutarea online



Topic 2: Navigarea și căutarea online

Introducere

Această secţiune oferă o introducere despre 
navigarea și căutarea informaţiilor pe internet.

În primul subiect, aţi aflat deja ce este un 
browser web și care sunt cele mai frecvente 

tipuri de browsere web.
În acest subiect vom aprofunda opţiunile și 
setările pe care ni le poate oferi un browser 

web.
Sunt descrise multe activităţi practice despre 

operarea pe pagina motorului de căutare, 
pentru a vă ajuta să navigaţi independent.



Diferenţele dintre un browser web și un motor de căutare

Definiţiile celor 2 termeni au fost prezentate în subiectul 1, dar să le analizăm din nou pentru a înţelege exact diferenţele dintre cele 
două concepte:
 
Browserul web este utilizat pentru accesarea paginilor web și a fișierelor HTML. Este instrumentul pe care îl utilizaţi pentru a naviga pe 
internet. Unele dintre cele mai populare sunt: Microsoft Edge, Safari, Mozilla, Chrome și Opera.
Motorul de căutare este utilizat pentru căutarea unor informaţii pe Internet. Este un site web prin care puteţi căuta conţinutul 
disponibil pe Internet, tastând cuvintele cheie dorite în câmpul de căutare. Unele dintre cele mai populare sunt: Google, Bing, Yahoo, 
Baidu.
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Cum se deschide și se închide un browser web? 

Scurtă recapitulare: 
1. Browserul web poate fi găsit pe desktop sau pe Bara de activităţi. Trebuie doar să căutaţi pictograma reprezentativă.

2. Faceţi dublu clic pe pictogramă și va fi afișată o fereastră nouă. 

3. Pentru a închide browserul web, faceţi clic pe butonul X care este afișat în colţul din dreapta sus. 

Activităţi: 
- Planul lecţiei 4
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Acum că sunteţi încrezători în modul de deschidere a unui browser web, vom continua să explorăm opţiunile pe care ni le pot oferi 
browserele web:

a) Deschiderea unei pagini Web într-o fereastră nouă
Pentru a deschide o fereastră nouă, minimizaţi în primul rând fereastra reală, făcând clic pe 
afișat în imaginea laterală.   
Fereastra curentă de internet va fi minimizată în bara de activităţi și puteţi 
deschideţi o fereastră nouă făcând dublu clic pe pictograma internet. 

b) Închiderea unei ferestre de internet
Pentru a închide o fereastră de internet, faceţi clic pe butonul X afișat în 
colţul din dreapta sus.

ACTIVITĂȚI: 
- Planul lecţiei 4
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c) Deschiderea unei pagini Web într-o filă nouă 
Pentru a răsfoi simultan mai multe pagini, apăsaţi butonul + de pe bara de la 
partea de sus a imaginii. 
Se va afișa textul "filă nouă".

d) Reîmprospătarea unei pagini Web/oprirea încărcării unei pagini Web
 Reîmprospătarea unei pagini înseamnă actualizarea acesteia cu cea mai 
recentă versiune a  informaţiilor paginii. 
Puteţi reîmprospăta pagina făcând clic pe butonul indicat în 
imaginea laterală.
Pe de altă parte, dacă o pagină durează prea mult pentru a fi încărcată, puteţi opri 
procesul de încărcare făcând clic în aceeași poziţie. De data aceasta în loc de 
Butonul Reîmprospătare va fi afișat un buton X.

ACTIVITĂȚI: 
- Planul lecţiei 4
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e) Închiderea filelor
Dacă aţi deschis prea multe file, le puteţi închide separat făcând clic pe X afișat
în fila respectivă. 
Dacă doriţi să închideţi toate filele deschise în fereastră, va trebui să faceţi clic pe X afișat 
în colţul din dreapta sus.  

f) Afișare URL-uri vizitate anterior 
Dacă aţi închis o pagină web din greșeală, nu intraţi în panică! 
Puteţi reveni cu ușurinţă la acea pagină făcând clic pe semn
(așa este indicat în imaginea laterală).
Se va afișa o nouă bară pop-up. Faceţi clic pe Istoric și pe Închis recent 
vor fi afișate paginile.
Pentru a reveni pe o pagină vizitată, trebuie doar să o alegeţi din listă 
și faceţi clic pe ea.
Dacă doriţi să revizuiţi un site web care a fost accesat cu câteva zile sau 
săptămâni în urmă,  puteţi face acest lucru făcând clic pe butonul Istoric 
(de mai sus Închis recent).  

ACTIVITĂȚI: 
- Planul lecţiei 4
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Topic 2: Browsing and Searching 

Information

g) Gestionarea istoricului browserului
După ce faceţi clic pe butonul Istoric, va fi afișată imaginea de mai jos. 
Puteţi naviga prin această pagină și puteţi căuta site-uri web vizitate înainte. Vă puteţi ghida să căutaţi ţinând cont de ziua sau ora la care 
aţi vizitat site-ul web pe care îl căutaţi.              

h) Golire istoric navigare
Dacă doriţi să ștergeţi istoricul site-urilor web vizitate, trebuie doar să faceţi clic pe Ștergeţi datele de navigare. Se va afișa o fereastră 
nouă și veţi avea opţiunea de a șterge istoricul din ultima oră, ultima zi, ultima lună sau istoricul tuturor orelor. 

ACTIVITĂȚI: 
- Planul lecţiei 4



             
Setarea unei pagini de pornire a browserului Web

Aveţi posibilitatea să particularizaţi browserul web pentru a deschide 
orice pagină ca pagină de pornire.
De obicei, se recomandă configurarea unui motor de căutare ca pagină de pornire.
Pașii pentru configurarea unei pagini de pornire sunt:
Deschideţi browserul făcând dublu clic pe pictograma de pe desktop.
În partea din dreapta sus, atingeţi semnul 
 Faceţi clic pe Setări și va fi afișată o fereastră nouă.
Derulaţi în jos până când ajungeţi la secţiunea "Motor de căutare". 
 Faceţi clic pe bara pop-up și alegeţi motorul de căutare dorit. 

Activităţi: 
- Planul lecţiei 4
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Cum se creează/vizualizează/șterge marcajele

Un marcaj în document este o comandă rapidă salvată care direcţionează browserul către o anumită pagină Web. 
Acesta stochează titlul și adresa paginii corespunzătoare. Salvarea marcajelor vă permite să accesaţi cu ușurinţă locaţiile preferate 

de pe Web.
Pașii pentru crearea unui marcaj în document sunt:
Deschideţi browserul făcând dublu clic pe pictograma de pe desktop.
Accesaţi pagina pe care doriţi să o salvaţi ca marcaj în document.
3.În dreapta sus, atingeţi semnul 
4. Selectaţi Semne de carte și va fi afișată o nouă pictogramă pop-up.
5. Faceţi clic pe "Marcaţi această pagină" și apăsaţi "Gata". Pagina va fi 
afișată în bara de instrumente superioară, chiar sub caseta de căutare. 
(după indică săgeata din imagine)
Pentru a vizualiza un marcaj în document, trebuie doar să faceţi clic pe titlu.
Pentru a șterge un marcaj în document, faceţi clic dreapta pe titlu și 
selectaţi "Ștergere". 

Activităţi: 
- Planul de lecție 4
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Cum să găsiţi conţinut specific, ar fi: a) Imagini b) Știri c) Videoclipuri d)Mai mult

Dacă aţi efectuat activitatea 1 prezentată anterior, 
probabil aţi observat butoanele afișate sub caseta de căutare: 
Toate, Imagini, Hărţi, Videoclipuri și multe altele.

Aceste butoane au rolul de a filtra informaţiile pe care le căutaţi 
pentru. Dacă doriţi să vedeţi numai imagini legate de un anumit subiect, 
faceţi clic pe butonul Imagini și dacă doriţi să vedeţi videoclipuri legate de
subiect, puteţi să faceţi clic pe Video și așa mai departe. 
Pentru o filtrare mai avansată, puteţi face clic pe Mai multe. 
Acest lucru vă va ajuta să găsiţi informaţii legate de: cumpărături, cărţi, zboruri
sau finanţe.
Încearcă și tu!

Activităţi: 
- Planul de lecție 4

Topic 2: Navigarea și căutarea online



Cum se imprimă documentele

Pot fi imprimate atât pagini web, cât și documente pregătite în lume, excel sau power point.
În primul rând, trebuie să conectaţi imprimanta la computer sau laptop. Dacă nu îl puteţi conecta singur, puteţi solicita ajutorul unui 
specialist în domeniul dvs. 
După ce vă asiguraţi că imprimanta este conectată corect, 
putem trece la următorii pași.

1.Deschideţi browserul făcând dublu clic pe pictograma de pe desktop.
2.Accesaţi pagina pe care doriţi să o salvaţi ca marcaj în document.
3.În dreapta sus, atingeţi semnul 
4. Faceţi clic pe Imprimare și va fi afișată o fereastră nouă.
5. O altă metodă ar fi apăsarea simultană a tastelor Ctrl și P 
butoanele de pe tastatură.
5. În noile ferestre deschise puteţi previzualiza fișierul înainte de imprimare. 
6. Faceţi clic pe Imprimare, așa este indicat de săgeata din imagine și de
documentul va fi imprimat pe hârtie.
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Cum se utilizează funcţiile de ajutor într-un browser web

V-aţi blocat la un moment dat în timp ce căutaţi pe internet?
Nicio problemă!  

Browserele Web oferă asistenţă pentru 
cele mai frecvente probleme care pot apărea pe Internet.
Atingeţi semnul 
și selectaţi Ajutor, apoi faceţi clic pe Centrul de ajutor. 
Va fi afișată o listă de probleme comune (ca în imaginea laterală).
Derulaţi în jos și faceţi clic pe subiectul care este legat de 
să emită și să urmeze pașii descriși de specialiștii tehnici.

Activităţi: 
- Planul de lecție 4
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TOPIC 3:  Filtrarea și Evaluarea Informațiilor

INTRODUCERE

Această secţiune descrie 
importanţa evaluării și 

filtrării informaţiilor online. 
De asemenea, descrie cum 

se efectuează căutarea 
avansată și cum se 

utilizează o serie de 
informaţii offline.



Alfabetizarea datelor și alfabetizarea informaţiilor

Datele provin din: cantităţile, caracterele sau simbolurile pe care sunt efectuate operaţiunile de către un computer. 
Rezultatele pe care le obţinem în urma prelucrării datelor ne oferă câteva cunoștinţe suplimentare. Asta se numește informaţie.

Informaţia este ceea ce dorim să învăţăm și este derivată din asamblarea datelor.
Informaţia elimină incertitudinea pe care o simte cineva în faţa unor fapte și situaţii specifice, pentru a-i permite să ia deciziile corecte, 
să rezolve problemele și să depășească obstacolele. De aceea, este important să dezvoltaţi aceste abilităţi și instrumente necesare 
pentru a colecta, salva și evalua date pentru a genera informaţii, care apoi se transformă în cunoștinţe.

Alfabetizarea datelor este abilitatea de a citi, înţelege, crea și comunica date ca informaţii. 
Alfabetizarea informaţională este un "set de abilităţi integrate care cuprind descoperirea reflexivă a informaţiilor, înţelegerea 

modului în care informaţiile sunt produse și evaluate și utilizarea informaţiilor în crearea de noi cunoștinţe și participarea etică în 
comunităţile de învăţare", definită de Asociaţia Bibliotecilor de Cercetare și Colegiu.

Activităţi: 
- Planul de lecție 5

TOPIC 3:  Filtrarea și Evaluarea Informațiilor



Filtrarea informaţiilor 

În subiectul anterior au fost prezentate modurile în care 
puteţi căuta anumite tipuri de informaţii folosind motorul 
Google: imagini, videoclipuri, hărţi și așa mai departe. 
Utilizarea acestor căutări direcţionate vă va ajuta să evitaţi 
să deveniţi copleșiţi de fluxul de informaţii.  Procesul de 
căutare a informaţiilor utilizând un anumit criteriu se 
numește filtrarea informaţiilor.

"Un sistem de filtrare a informaţiilor este un sistem care 
elimină informaţiile redundante sau nedorite dintr-un flux 
de informaţii folosind metode automate sau 
computerizate înainte de prezentarea către un utilizator 
uman."  (Wikipedia)
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Evaluarea critică a informaţiilor online 
Informaţiile care pot fi găsite online sunt extrem de variabile. Ar trebui să fim conștienţi de faptul că oricine din întreaga 
lume poate posta date și acest fapt poate fi văzut ca un mare avantaj, dar, în același timp, nu ar trebui să luăm niciodată o 
sursă online la valoarea nominală.  
Este important să evaluaţi cu atenţie informaţiile găsite online, deoarece nu toate sursele online sunt la fel de fiabile, 
valoroase sau exacte. 
Ar trebui să evaluaţi întotdeauna critic o sursă pentru a-i testa credibilitatea și acurateţea înainte de a o utiliza pentru a vă 
asigura că obţineţi informaţii corecte și credibile. 
Cum să evaluaţi critic informaţiile online 
O strategie bine-cunoscută pentru testarea calităţii surselor este testul CRAAP. Testul se concentrează pe cinci aspecte cheie 
care pot indica calitatea unei surse și include întrebări pentru a pune o sursă pentru a evalua calitatea acesteia. Veţi afla mai 
multe despre acest test în modulul 5 - Alfabetizare media.
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Cum se utilizează Căutarea avansată
Restrângeţi rezultatele căutărilor pentru căutări complexe utilizând pagina Căutare complexă. De exemplu, puteţi găsi site-uri 
actualizate în ultimele 24 de ore sau imagini alb-negru.

Să vedem cum se face o căutare avansată:
1.Scrieţi textul pe care îl căutaţi, în caseta de căutare Google și 
apăsaţi enter.
2. Faceţi clic pe Setări (așa este indicat de săgeata din imagine). 
3. Selectaţi Căutare avansată. 
4. În secţiunea "Găsiţi pagini cu", introduceţi termenii de căutare.
5. În secţiunea "Apoi restrângeţi rezultatele după", alegeţi filtrele 
pe care doriţi să le utilizaţi. Puteţi utiliza unul sau mai multe filtre.
6. Faceţi clic pe Căutare avansată.

Activităţi: 
- Planul de lecție 6
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Filtre de căutare complexă pe care le puteţi utiliza

Site-uri web
Limbă, Regiune
Data ultimei actualizări
Site sau domeniu
Unde apar termenii de căutare pe pagină
Căutare sigură
Nivelul de citire
Tip fișier
Drepturi de utilizare 
(găsiţi paginile pe care aveţi permisiunea să le utilizaţi)

Imagini
Dimensiune, Culoare
Raportul de aspect
Tip (faţă, animat etc.)
Site sau domeniu
Tip fișier
Căutare sigură
Drepturi de utilizare (găsiţi imaginile pe care aveţi permisiunea să le utilizaţi)
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Cum se utilizează cuvintele cheie pentru informaţii de căutare online

Optimizarea cuvintelor cheie, altfel cunoscut sub numele de cercetare de cuvinte cheie, este actul de cercetare, analiza și 
selectarea cuvintelor cheie cele mai potrivite pentru a obţine cele mai bune rezultate de la motoarele de căutare. 

Cuvintele cheie sunt cuvintele pe care le introduceţi în casetele de căutare a bazei de date. Ele reprezintă baza 
subiectului pe care îl căutaţi și sunt cuvintele folosite în viaţa de zi cu zi pentru a descrie subiectul. Este foarte important, 
astfel încât selectaţi dreptul de cuvinte cheie, altfel s-ar putea avea dificultăţi în găsirea articole de care aveţi nevoie.

Sfaturi pentru a alege cele mai bune cuvinte cheie pentru căutarea dvs.:
- Identificarea principalelor concepte ale subiectului dvs.
- Găsiţi sinonime sau antonime care ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru a descrie subiectul dvs.
- Dacă subiectul are și abrevieri, îl puteţi încerca și dvs.

 
Nu vă descurajaţi dacă nu găsiţi cele mai bune rezultate de la prima căutare. Poate fi nevoie de câteva încercări pentru a 
determina care cuvinte cheie funcţionează cel mai bine pentru subiectul dvs. Cu siguranţă, după executarea mai multor 
căutări folosind cuvinte cheie diferite, veţi găsi informaţiile pe care le căutaţi.

Activităţi: 
- Planul de lecție 6

TOPIC 3:  Filtrarea și Evaluarea Informațiilor



Principalele tipuri de fișiere și utilizările acestora
Probabil aţi auzit mulţi utilizatori de computere discutând despre mai multe tipuri de acronime, cum ar fi .doc, .pdf, .jpg și neștiind ce 
înseamnă aceste coduri, aţi fost descurajat.
Aici puteţi găsi cele mai comune tipuri de fișiere și extensiile utilizate pentru fiecare dintre ele:
 
Microsoft Word Document - .doc or .docx Microsoft Excel Document - .xls
Pentru a crea documente text (scrisori etc.) Pentru a crea tabele și a organiza date aritmetice.

Adobe Acrobat Reader - .pdf Power Point Presentations - .ppt
Pentru a vizualiza, gestiona, imprima și fișiere Pentru a crea prezentări interactive

Images - .jpg or .jpeg
Pentru a vizualiza și imprima imagini

Pentru mai multe detalii despre cum să efectuaţi diferite sarcini folosind aceste documente, vă rugăm să consultaţi:
Modulul 3 – Crearea de conţinut digital, subiectul 2 – Dezvoltarea conţinutului digital
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Topic 4: Stocare online a fișierelor – 

Google Drive

Această secţiune oferă 
informaţii despre cum să 

stocaţi informaţii online, în 
special folosind Google 
Drive. Acesta conţine o 

descriere a celor mai 
frecvente și utile activităţi 

care pot fi efectuate în 
Google Drive.



Stocare online de date

Stocarea online a datelor se referă la practica stocării datelor electronice cu un serviciu terţ accesat prin internet. Este o alternativă 
la stocarea locală tradiţională (cum ar fi CD-urile) și la stocarea portabilă (cum ar fi suporturile optice sau unităţile flash). Cele mai 
frecvente tipuri de stocare online a datelor sunt: Google Drive, Dropbox, Microsoft One Drive sau Apple ICloud Drive. 

Google Drive

Google Drive este un serviciu de stocare în cloud și, ca orice serviciu de stocare în cloud, scopul său 
principal este să vă extindeţi capacitatea de a stoca fișiere dincolo de limitele hard diskului. 
Google Drive poate stoca orice tip de fișier: fotografii, videoclipuri, .pdf-uri, fișiere Microsoft Office și multe 
altele. De asemenea, puteţi salva atașamentele de e-mail trimise prin Gmail direct pe Google Drive, ceea ce 
vă salvează de la a fi nevoie să faceţi mutarea manual. 
Vă puteţi înscrie pe Google Drive creând un cont Google, care nu numai că vă oferă acces la Drive, ci și la 
Gmail, Google Play și alte câteva servicii Google.
.
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ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 7



Pentru a utiliza Google Drive, în primul rând va trebui să creaţi un Cont Google și să vă conectaţi. 

Accesaţi pagina Conectare cont Google: https://accounts.google.com/signup .
1. Faceţi clic pe Creare cont.
2. Introduceţi numele și prenumele.
3. În câmpul "Nume utilizator", introduceţi un nume de utilizator.
4. Introduceţi și confirmaţi parola. Faceţi clic pe Următorul.
5. Opţional: Adăugaţi și verificaţi un număr de telefon pentru contul dvs. Completaţi data nașterii și sexul. 
Faceţi clic pe Următorul.
6. Citiţi și acceptaţi Termenii și condiţiile. Faceţi clic pe "Creaţi un cont". 

Pentru a accesa Google Drive, faceţi clic pe Aplicaţiile Google afișate în partea din dreapta sus a ecranului. 
Toate aplicaţiile disponibile vor fi afișate. Selectaţi Unitate (vezi imaginea laterală). 
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ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 7



Filele de navigare de-a lungul marginii din stânga sunt pentru:

Contul meu Drive: accesaţi fișierele stocate
Partajat cu mine: accesaţi fișierele partajate cu dvs.
Recent: accesarea fișierelor utilizate recent
Cu steat: vizualizaţi fișiere etichetate pentru importanţă
Coș: accesaţi coșul de reciclare
Copii de rezervă: accesaţi copiile de rezervă
Stocare: cumpăraţi mai mult spaţiu de stocare în cloud

Fila „Contul meu Dirve" este hubul central al Google Drive. 

Acesta conţine depozitul principal pentru fișierele pe care le încărcaţi în Google Cloud. 
Funcţionează ca un folder care conţine atât fișiere, cât și subfoldere.
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ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 7



Cum se creează un folder nou în Google Drive 
1. Faceţi clic pe Contul meu Drive și selectaţi Folder nou. 2. Scrieţi numele noului folder și faceţi clic pe Creare.

3. Noul folder va fi afișat în secţiunea Contul meu Drive. Îl puteţi accesa făcând dublu clic pe numele folderului.
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ACTIVITATE: 
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Cum se încarcă un fișier sau un folder
1. Faceţi clic pe Contul meu Drive 2. Se va afișa o fereastră nouă. Selectaţi fișierul pe care doriţi să îl încărcaţi
și selectaţi Încărcare fișiere. Din Computer. Faceţi clic pe Deschidere și fișierul va fi adăugat în Drive.

3. Dacă doriţi să încărcaţi un fișier în folderul pe care l-aţi creat deja, deschideţi folderul și faceţi clic dreapta într-un spaţiu gol. Aceleași opţiuni ca 
și cele de la pasul 1, vă vor fi afișate. 
Pentru a încărca un folder, faceţi clic din nou pe Contul meu Drive și selectaţi Încărcare foldere. Urmaţi aceiași pași descriși anterior dar, în loc să 
încărcaţi un fișier de pe computer, de data aceasta veţi încărca un folder întreg de pe computer. 
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Diferite acţiuni legate de documente în Google Drive

1. Pentru a deschide un document în Google Drive, faceţi dublu clic pe documentul respectiv. Dacă documentul se află într-un folder, 
faceţi dublu clic pe folder, apoi faceţi dublu clic pe document. 
Pentru a muta un document dintr-un folder în altul, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl mutaţi, faceţi 
clic pe Mutare în și alegeţi sau creaţi un folder, apoi faceţi clic pe Mutare sau faceţi clic și ţineţi apăsat elementul pe care doriţi să îl 
mutaţi, apoi mutaţi elementul peste folder și eliberaţi-l.
Pentru a redenumi un document, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl redenumiţi, faceţi clic pe 
Redenumire și scrieţi în casetă noul nume, apoi faceţi clic pe Ok.
Pentru a face o copie a documentului, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl copiaţi, faceţi clic pe Faceţi o 
copie și copia va fi disponibilă în același folder cu numele Copiere..
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Diferite acţiuni legate de documente în Google Drive

5. Pentru a gestiona versiunile unui document, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pentru care doriţi să încărcaţi o versiune 
nouă, faceţi clic pe Gestionare versiuni și pe o selectaţi Încărcare versiuni noi. Selectaţi fișierul actualizat pe care doriţi să îl adăugaţi de 
pe computer. 
6. Pentru a elimina un document, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl eliminaţi, faceţi clic pe Eliminare și documentul va fi 
eliminat automat.
7. Pentru a adăuga un document la lista preferată, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl adăugaţi, faceţi clic pe Adăugare la 
preferate și documentul va fi adăugat automat la secţiunea Cu stea. 
8. Pentru a descărca un document, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl descărcaţi, faceţi clic pe Descărcare și documentul 
va fi descărcat în computer în folderul Descărcări.
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 Diferite acţiuni legate de folderele din Google Drive

1. Pentru a deschide un folder în Google Drive, faceţi dublu clic pe folderul respectiv. Se vor afișa subfolderele sau documentele din acel folder.
Pentru a muta un folder, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul pe care doriţi să îl mutaţi, faceţi clic pe Mutare în și alegeţi sau creaţi un 
folder, apoi faceţi clic pe Mutare sau pe Ţineţi apăsat elementul pe care doriţi să îl mutaţi, apoi mutaţi elementul peste folder și eliberaţi-l.
Pentru a redenumi un folder, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl redenumiţi, faceţi clic pe Redenumire și scrieţi în 
casetă noul nume, apoi faceţi clic pe Ok.
Pentru a elimina un folder, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl eliminaţi, faceţi clic pe Eliminare și folderul va fi 
eliminat automat.
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 Diferite acţiuni legate de folderele din Google Drive

5. Pentru a adăuga un folder la lista preferată, faceţi clic cu butonul din dreapta pe elementul pe care doriţi să îl adăugaţi, faceţi clic pe Adăugare la 
preferate și folderul va fi adăugat automat la secţiunea Cu stea. 
6. Pentru a descărca un folder, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl descărcaţi, faceţi clic pe Descărcare și folderul va fi descărcat în 
computer în folderul Descărcări.
7. Pentru a schimba culoarea unui folder, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl editaţi, faceţi clic pe Modificare culoare și selectaţi 
culoarea pe care doriţi să o utilizaţi pentru acel folder, culoarea va fi modificată automat. 

Topic 4: Stocare online a fișierelor – 

Google Drive

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 7



Topic 4: Online File Storage – Google 

Drive

Cum se partajează documentul sau folderul
Pentru a partaja un document/folder, faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl partajaţi, faceţi clic pe Partajare și se va afișa o 
fereastră nouă. Scrieţi în casetă mail-ul persoanei cu care doriţi să partajaţi elementul și faceţi clic pe Terminat. Persoana respectivă va 
primi o invitaţie de a accesa documentul/folderul de la dvs.

Cum să obţineţi link-ul pentru a partaja un document
Puteţi oferi altor persoane un link către folderul dvs., astfel încât să nu fie nevoie să adăugaţi adrese de e-mail atunci când partajaţi 
folderul.
Faceţi clic dreapta pe elementul pe care doriţi să îl partajaţi, faceţi clic pe Obţineţi linkul și va fi afișată o fereastră nouă. Modificaţi 
opţiunea Restricţionat cu opţiunea Oricine are un link, și faceţi clic pe Copiere link, astfel încât să puteţi trimite linkul persoanelor cărora 
doriţi să le partajaţi elementul.

ACTIVITATE: 
- Planul lecţiei 7
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INTERNET Internetul este o reţea globală de arie largă care conectează 
sisteme informatice din întreaga lume.
Pentru a vă conecta la Internet, trebuie să aveţi acces la un 
furnizor de servicii Internet (ISP), care acţionează 
intermediarul între dvs.

WWW WWW vine de la "World Wide Web". Nu este un sinonim 
pentru Internet. World Wide Web, sau doar "Web" este un 
subset al Internetului. Web-ul este format din pagini care 
pot fi accesate utilizând un browser Web.

 BROWSER WEB Un browser web, sau pur și simplu "browser", este o 
aplicaţie utilizată pentru a accesa și vizualiza site-uri web. 
Browserele web obișnuite includ Microsoft Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox și Apple Safari.

URL URL vine de la "Uniform Resource Locator." Un URL este 
adresa unei anumite pagini Web sau a unui anumit fișier de 
pe Internet. 

MOTOR DE CĂUTARE Un motor de căutare indexează milioane de site-uri de pe 
Web, astfel încât surferi Web pot găsi cu ușurinţă site-uri 
Web cu informaţiile pe care le doresc. Cele mai frecvente 
tipuri de motoare de căutare sunt: Google, Bing, Baidu.

IMPRIMANTĂ Imprimanta - este un dispozitiv de ieșire care imprimă 
documente pe hârtie. 
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DOMENIU Un nume de domeniu este un nume unic care identifică un 

site Web/o adresă Web. 

DESKTOP Desktopul este zona principală a ecranului pe care o vedeţi 
atunci când deschideţi computerul și faceţi Log on. La fel ca 
suprafaţa unui birou, servește ca spaţiu de lucru

FIȘIER Un fișier - este o resursă de calculator pentru înregistrarea 
datelor într-un dispozitiv de stocare a computerului. 

FOLDER Folderele sunt proiectate pentru organizarea fișierelor. Un 
folder digital are același scop ca un folder fizic – de a stoca 
documente. 

APLICAŢIE O aplicaţie - sau un program de aplicaţie, este un program 
software care se execută pe computer. 

DRIVER Un Driver -  este o componentă software care permite 
sistemului de operare și unui dispozitiv să comunice
 unul cu celălalt

COMENZI RAPIDE Comenzi rapide - vă permit să creaţi linkuri către programe 
din orice folder: desktop sau alte locaţii de pe computer
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DATE DE STOCARE ONLINE Stocarea online a datelor se referă la practica stocării datelor 
electronice cu un serviciu terţ accesat prin internet. 

GOOGLE DRIVE Google Drive este un serviciu de stocare în cloud și, ca orice 
serviciu de stocare în cloud, scopul său principal este să vă 
extindeţi capacitatea de a stoca fișiere dincolo de limitele hard 
diskului

COȘ DE RECICLARE/COȘ DE GUNOI Folderul în care sunt stocate fișierele șterse.

DATE Datele provin din: cantităţile, caracterele sau simbolurile pe care 
sunt efectuate operaţiunile de către un computer. 

INFORMAŢII Rezultatele pe care le obţinem în urma prelucrării datelor care ne 
oferă câteva cunoștinţe suplimentare. Informaţia este ceea ce 
dorim să învăţăm și este derivată din asamblarea datelor.

ALFABETIZAREA DATELOR Alfabetizarea datelor este capacitatea de a citi, înţelege, crea și 
comunica date ca informaţii. 

ALFABETIZAREA INFORMAŢIILOR Alfabetizarea informaţională este un "set de abilităţi integrate 
care cuprind descoperirea reflexivă a informaţiilor, înţelegerea 
modului în care informaţiile sunt produse și evaluate și utilizarea 
informaţiilor în crearea de noi cunoștinţe și participarea etică în 
comunităţile de învăţare".
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Cuvinte cheie Cuvintele cheie sunt cuvintele pe care le introduceţi în 
casetele de căutare a bazei de date. Ele reprezintă baza 
subiectului pe care îl căutaţi și sunt cuvintele folosite în viaţa 
de zi cu zi pentru a descrie subiectul. 

Marcaje Un marcaj în document este o comandă rapidă salvată care 
direcţionează browserul către o anumită pagină Web. 
Acesta stochează titlul și adresa paginii corespunzătoare.



Contactați-ne

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


