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Introducere 

Dragi elevi! 

Ceea ce țineți în mână este un manual pentru competențe sociale (civice). Această 

competență ne învață cum să ne comportăm într-o societate; ce drepturi și 

responsabilități (îndatoriri) au cetățenii. Specificul acestui manual este că acele 

responsabilități și drepturi sunt discutate din punctul de vedere al zilei de astăzi, Era 

digitală. 

Știți exact ce este Era digitală - sau, cel puțin, utilizați toate dispozitivele și serviciile 

digitale cum ar fi Internetul, e-mailurile, Facebook, Twitter, internetul mobil și 

smartphone-urile în mod liber - de obicei mai bine și mai gratuit decât părinții și 

profesorii dvs. Îți faci prieteni peste tot în lume, trăiești adesea într-o societate virtuală. 

Este firesc pentru dvs. - dar uneori nu recunoașteți pe deplin că, în afară de beneficii, 

există și amenințări asociate cu acele posibilități digitale. Societatea s-a schimbat odată 

cu era digitală și trebuie să fii conștient cum să trăiești în ea. Aveți beneficii specifice - 

dar vă confruntați și cu responsabilități specifice. Acele caracteristici sociale / civice 

specifice erei digitale, care sunt prezentate în acest manual. Puteți învăța pur și simplu 

citind, dar am elaborat și versiunea pentru smartphone-urile dvs. 

Există opt subiecte diferite în acest manual și fiecare subiect conține trei module. Un 

modul este pentru o clasă. Subiectele și modulele sunt semi-independente - adică nu 

este necesar să mergeți modul cu modul cum se află în manual. Profesorul dvs. poate 

decide să îl predați în diferite secvențe și / sau să se concentreze pe module specifice. 

Oricum, dacă citiți textul, trebuie să puteți răspunde la întrebările de control și să faceți 

temele; conținutul modulului ar trebui să fie suficient pentru asta. 

Competența socială este extrem de importantă în viața noastră. Suntem „politikon zoon” 

(„animal politic”) așa cum a spus Aristotel; adică nu putem trăi fără, în afara societății. Și 

din moment ce trăim în el, trebuie să cunoaștem regulile - care sunt responsabilitățile, 
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obligațiile și care sunt drepturile noastre. Modul în care trăim într-o societate mai mică 

sau mai mare și modul în care aceste reguli și responsabilități și modul în care 

caracteristicile societății sunt astăzi în Era digitală; modul în care putem fi competenți să 

ne stăpânim viața comunitară atât în beneficiul comunității, cât și al nostru. Despre 

aceasta este vorba despre acest manual. 

În afară de subiecte și module, veți găsi și un anex interesant la sfârșitul manualului: 

este vorba de CSR, adică responsabilitatea socială a cetățenilor / corporativelor / 

comunității. Puteți să-l citiți pur și simplu, dar profesorul dvs. poate decide să îl trateze 

ca pe un modul normal și îl veți discuta și învăța. 

Vă dorim bine în învățare și bine în viață, în viața voastră socială! 

Echipa de proiect care a elaborat acest manual cu sprijinul UE: 

Școala Brezova, Republica Cehă 

Suprex Ltd., Ungaria 

Școala Cervenik, Slovacia 

Școala EPAL Kavalas, Grecia 

Municipiul Vrakun ’, Slovacia 

Fondazione Lorenzo Guetti, Italia 

Istituto Lorenzo Guetti, Italia 

Școala Auseu, România 
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Capitolul 1. 

CARACTERISTICILE EREI DIGITALE 

În prezent, trăim cele mai interesante vremuri din istoria omenirii. Mai mult, viitorul a sosit, 

suntem contemporani cu el și de acum înainte va ajunge atât de repede încât va fi mereu 

prezent. Deci, trebuie să abordăm în mod holistic problema guvernanței tehnologice, 

pentru a proteja esența a ceea ce înseamnă a fi om. 

Cu alte cuvinte, este necesar să investim în progresul umanității la fel de multă energie 

ca și în dezvoltarea tehnologiei. În cea mai mare parte, tot ceea ce poate fi digitalizat, 

automatizat și robotizat este aproape sigur că se va întâmpla într-un fel sau altul. Cu toate 

acestea, este important să nu încercăm să digitalizăm și să automatizăm ceea ce ne 

definește ca oameni. 

Unii specialiști apreciază că în următoarele două decenii lumea se va schimba mai mult 

decât în ultimele trei secole. Estimarea nu este lipsită de sens, deoarece acum 

schimbările tehnologice au loc exponențial, combinator și recursiv, logică și prezumții 

care determină viitorul să se schimbe cu totul. În consecință, viitorul nu va mai fi o simplă 

prelungire a prezentului, ci va fi foarte diferit. 
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MODULUL A. 

TEHNOLOGIE DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este „digital”; 

• care este importanța microelectronicii și a nanoelectronicii; 

• care este importanța procesării datelor; 

• modul în care tehnologia digitală și internet se corelează. 

DE LA SOCIETATEA INDUSTRIALĂ LA SOCIETATEA INFORMATICĂ 

Industria (sau în sens mai larg: economia) a fost întotdeauna importantă în 

societatea dată. Pentru societatea feudală, agricultura a fost factorul decisiv. Mai 

târziu, pe măsură ce manufacturile și industria au devenit din ce în ce mai puternice, 

au câștigat mai multă influență. Punctul de cotitură a venit odată cu „prima revoluție 

industrială”, când mașinile și tehnologia mașinilor au câștigat teren în fabricile 

anterioare. Mașini, tehnologie, lucrători - acestea au fost noile cuvinte importante. 

Revoluția industrială (1760 - 1830) a adus o creștere fără precedent a producției de 

produse de toate tipurile și, astfel, și a stilului de viață și a standardului. Anglia a 

jucat rolul principal în dezvoltarea societății industriale. 

I 

O nouă întorsătură a avut loc în industrie la începutul secolului 20.; de data aceasta în 

SUA: Henry Ford, proprietarul Ford Motor Company, a introdus producția bazată pe 
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diviziunea muncii: producția folosind linii de asamblare. Celebrul model T1 a fost primul 

exemplu de produse fabricate cu astfel de linii de asamblare de fabricație. Mașinile au 

fost utilizate în producție, dar mai ales la asamblare, lucrările manuale au predominat în 

continuare. 

Inovația lui Henry Ford a dus la o creștere bruscă a capacității de producție și, prin 

urmare, la o scădere bruscă a prețului. Aceasta a fost ținta principală a Ford: el dorea (și 

trebuia) să facă T1 ieftin dacă dorea să vândă toate mașinile pe care le fabrica. 

Liniile de fabricație au fost primul pas către producția de masă. Produsele au devenit 

ieftine și accesibile pentru mase de oameni. Liniile de asamblare au fost, de asemenea, 

primul pas către automatizare, ceea ce a făcut producția și mai eficientă, cantitatea de 

produse a crescut, prețurile au scăzut. 

În afară de industrie, oamenii au început să folosească din ce în ce mai multe servicii. 

Băncile și alte servicii au început să explodeze și a apărut așa-numita „industrie a 

serviciilor”. 

Conform definiției (Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society): o 

societate a informației este o societate în care crearea, distribuția, utilizarea, integrarea 
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și manipularea informațiilor reprezintă o activitate economică, politică și culturală 

semnificativă. . Până în 1970, „sectorul industriei informației” reprezenta aproximativ 

jumătate din economie în țările dezvoltate. Au apărut noi expresii: „societatea 

informațională”, „industria informației”, „tehnologia informației”, „economia informației” și 

așa mai departe. Definiția anterioară a lui Marx de la jumătatea secolului al XIX-lea despre 

capitalism cu „capitaliști și muncitori” a devenit învechită . 

MICROELECTRONICĂ 

Societatea industrială avea nevoie de noi metode și noi cunoștințe; cercetarea a devenit 

o parte crucială a vieții industriei. Au apărut metode noi, materiale noi; invențiile și 

brevetele au crescut. Succesul a depins mai ales de „cine poate produce mai inteligent”. 

Materialele noi au fost identificate și utilizate în industrie și de multe ori au deschis 

modalități radical noi de rezolvare a problemelor arzătoare. 

În industria electrică, circuitele și funcțiile electrice au devenit din ce în ce mai largi. 

„Tuburile electronice” au făcut unele soluții de circuit foarte eficiente. Tuburile electronice 

sunt dispozitive „vid-electronice”, adică părți ale acestora sunt plasate într-o sticlă de 

sticlă de unde a fost pompat aerul. Această funcție a fost repetată prin inventarea 

tranzistorului în 1948. 

11 
 

 
  



Tranzistorul a fost un dispozitiv revoluționar în electronică: nu a mai fost folosită nicio 

tehnologie de vid și tranzistoarele (sau: dispozitive semiconductoare; acestea sunt numite 

„semiconductoare” deoarece se află între izolatori și conductori; conduc curent electric, 

dar „doar un pic ”; Semiconductori) Tuburile de vid au fost în curând înlocuite cu 

semiconductori, a căror caracteristică principală este că sunt realizate într-un singur 

material, într-un singur cristal și astfel pot fi făcute foarte minuscule. În primul rând, 

distanțele utilizate în semiconductori au fost milimetri, dar în curând au coborât la valori 

mai mici; părți de milimetru - până la un micron, o mie parte de milimetru. Astfel, a apărut 

microelectronica; tuburile de vid au fost înlocuite treptat de aceste dispozitive noi. 

Semiconductorii și microelectronica au fost probabil cele mai importante invenții ale 

omenirii moderne. Microelectronica a făcut posibilă producerea nu doar a unui tranzistor, 

ci a unui întreg circuit într-un singur cristal - producând „circuite integrate” - adică o rețea 

electronică complexă într-o singură bucată mică de material. Aceste circuite integrate au 

devenit din ce în ce mai complexe, au îndeplinit sarcini și funcții complexe și - evident - 

dimensiunile lor trebuiau să fie din ce în ce mai mici. Distanțele depășeau un micron; 

până la a mia parte - nanometru. (Un milion de nanometri reprezintă un milimetru.) Noua 

tehnologie nu mai este microelectronică, ci nanoelectronică și, în zilele noastre, a făcut 

posibilă plasarea unui miliard (!!) de tranzistoare pe un singur cip - ca piesă mică a 

materialului semiconductor, se numește siliciu. 

În general, producția microelectronică poate fi 

împărțită în trei etape (în sine: foarte complexe): 

fabricarea cipurilor, asamblarea și încapsularea 

cipurilor simple și, în final, testarea și măsurarea 

acestora. Circuitul integrat este foarte complex și, 

prin urmare, are zeci de contacte sau pini, așa 

cum sunt adesea numiți. (vezi mai jos pe 

fotografia din dreapta) 
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TEHNOLOGIE DIGITALA 

Strict vorbind, expresia „tehnologie digitală” este înșelătoare. Tehnologia digitală nu 

există. Există dispozitive digitale, soluții digitale, tehnici digitale - dar nu tehnologie. 

„Digital” înseamnă o soluție electronică în care toate caracteristicile sunt caracterizate 

prin numere și procesele electronice sunt înlocuite cu procese cu numere. Circuitele 

electrice și electronice originale erau „liniare” (sau: „analogice”), unde unitățile și 

procesele electrice urmau viața reală: o tensiune de două ori mai mare era de două ori 

mai mare etc. (De aici și denumirea de „analog”) valoarea se caracterizează prin 

numere, procesele se transformă în procese matematice. 

În matematică, există un număr arbitrar de mare de numere de bază adecvate: 

utilizarea generală astăzi este zecimală, adică atunci când numărul de bază este 10 și 

puterile sale precum 100, 100, 1.000.000. Dar nu în măsurarea timpului: o oră 

înseamnă 60 de minute și nu 10 sau 100. Un an nu sunt zece luni, ci 12. Cernele antice 

au folosit încă un alt sistem de numărare. Teoretic vorbind, toate sunt echivalente; 

suntem doar obișnuiți cu sistemul zecimal (probabil pentru că avem 10 degete). 

Sistemul nostru zecimal folosește zece cifre: 0, 1-9. 

Cu toate acestea, există un sistem specific; și anume, când numărul de bază este 2: aici, 

avem doar două cifre: 0 și 1. Se poate număra în sistem „binar” (bazat pe 2) ca în zecimal: 

când rămânem fără cifre în zecimal, ne întoarcem înapoi la 1 și puneți un 0 și apoi 

continuă: 11, 12,… .45 ... 99 - aici, din nou rămânem fără cifre, așa că revenim la 1 și 

punem 00 - și plecăm: 101, 102 ... - Absolut același lucru este valabil și pentru numerele 

binare, simplu aici ne epuizăm foarte des cele două cifre: 

0,1,10,11,100,101,110,111,1000, etc. Adică aceeași valoare este descrisă în sistemul 

zecimal cu numere mai scurte decât în binar: scriem 8 sau scriem 1000. 

Beneficiul enorm al utilizării numerelor binare în electronică este acuratețea lor. Când 

avem 8 volți în analog, poate fi 7,8. sau 8 sau 8.1, în funcție de precizia dispozitivului 

nostru de măsurare. Dar numerele binare sunt absolute exacte: 0 - nu există curent; 1 - 
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există ceva curent. Adică, toate calculele și măsurătorile noastre sunt absolut exacte. 

Adevărat - când scriem 8, folosim o cifră, dar cu 1000 - patru dintre ele. Avem nevoie de 

mai mult spațiu pentru a le depozita. 

Aici, soluția a fost furnizată de microelectronică. Datorită dimensiunilor și distanțelor 

extrem de mici, cantități uriașe de informații pot fi stocate într-un singur cip de memorie. 

Și sunt absolut exacte - și acesta este un beneficiu indispensabil. Din acest motiv, 

dispozitivele digitale (în principal dispozitive de stocare digitale; memorii) au înlocuit 

treptat dispozitivele analogice, cum ar fi benzile magnetice. 50% din capacitatea de 

stocare digitală a fost atinsă în 2002 - 2002 este numit anul de început al erei digitale. 

Copiii de astăzi s-au născut deja în era digitală. 

Microelectronica a condus la soluții diferite mai devreme. De exemplu, televizoarele 

color au apărut în jurul anilor 1970 ... 1980; camere video color - în jurul anului 1980; 

telefoane mobile originale - în 1983; internet - în jurul anului 1995. Când soluția digitală 

a preluat, dezvoltarea s-a accelerat. Deci, dispozitivele bazate pe soluții digitale, cum ar 

fi telefoanele mobile, sunt vândute la 1,5 miliarde (!!) de bucăți pe an; există în jur de 

200 de milioane de laptopuri produse în fiecare an. Soluțiile de stocare digitală au 

provocat o creștere enormă a soluțiilor digitale micro (și nano) electronice: există 

aproximativ 250 de miliarde (!!!) de linkuri pe internet în zilele noastre. Internetul a 

revoluționat într-adevăr lumea - și totul datorită microelectronicii și dispozitivelor de 

stocare digitală. Astăzi, trăim cu adevărat în Era Digitală, iar cetățenii sunt (în cea mai 

mare parte) „cetățeni digitali”: oamenii care au mijloacele de a participa la această 
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formă de societate sunt numiți uneori cetățeni digitali, definiți ca „Cei care folosesc 

Internetul în mod regulat și eficient ”. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este revoluția industrială? 

2. Ce este societatea informațională? 

3. Cum a fost dezvoltarea microelectronicii? 

4. De ce soluțiile digitale sunt mai bune? 

5. Ce este „Era digitală”? 

6. Cine sunt „cetățenii digitali”? 

LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

Stocarea în cloud 

Stocarea în cloud este definită ca „stocarea datelor online în cloud”, în care datele unei 

companii sunt stocate și accesibile din mai multe resurse distribuite și conectate care 

cuprind un cloud. 

Stocarea în cloud poate oferi avantajele unei mai mari accesibilități și fiabilitate; 

desfășurare rapidă; o protecție puternică pentru salvarea datelor, arhivarea și / sau 

recuperarea în caz de dezastru; și costuri generale de stocare mai mici, ca urmare a 

faptului că nu trebuie să achiziționați, să gestionați și să întrețineți hardware scump. 

Există multe avantaje ale utilizării stocării în cloud, cu toate acestea, stocarea în cloud 

are potențialul pentru probleme de securitate și conformitate care nu sunt asociate cu 

sistemele de stocare tradiționale. 

Tipuri de stocare în cloud 

Există patru tipuri principale de stocare în cloud - personal, public, privat și hibrid. 
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1. Stocare în cloud personal - De asemenea, cunoscut sub numele de stocare în cloud 

mobil, stocarea în cloud personal este un subset de stocare în cloud public care se 

aplică stocării datelor unei persoane în cloud și oferind individului acces la date de 

oriunde. De asemenea, oferă funcții de sincronizare și partajare a datelor pe mai multe 

dispozitive. ICloud-ul Apple este un exemplu de stocare în cloud personală. 

2. Stocare în cloud public - Stocarea în cloud public este locul în care întreprinderea și 

furnizorul de servicii de stocare sunt separate și nu există resurse cloud stocate în 

centrul de date al întreprinderii. Furnizorul de stocare în cloud gestionează pe deplin 

stocarea în cloud publică a întreprinderii. 

3. Private Cloud Storage - O formă de stocare în cloud în care întreprinderea și 

furnizorul de stocare în cloud sunt integrate în centrul de date al întreprinderii. În spațiul 

de stocare în cloud privat, furnizorul de stocare are infrastructură în centrul de date al 

întreprinderii, care este de obicei administrat de furnizorul de stocare. Stocarea privată 

în cloud ajută la rezolvarea potențialului de securitate și probleme de performanță, 

oferind în același timp avantajele stocării în cloud. 

4. Stocare în cloud hibrid - Stocarea în cloud hibrid este o combinație de stocare în 

cloud publică și privată în care unele date critice se află în cloudul privat al întreprinderii, 

în timp ce alte date sunt stocate și accesibile de la un furnizor de stocare în cloud 

public. 

Avantajele și dezavantajele stocării în cloud 

Există multe avantaje în utilizarea spațiului de stocare în cloud, cel mai notabil este 

accesibilitatea fișierelor. Fișierele stocate în cloud pot fi accesate oricând din orice loc, 

atâta timp cât aveți acces la Internet. Un alt avantaj este că stocarea în cloud oferă 

organizațiilor backupuri de date în afara site-ului (de la distanță), ceea ce reduce 

costurile asociate cu recuperarea în caz de dezastru. 

Din păcate, cel mai mare dezavantaj pentru spațiul de stocare în cloud este că 

utilizatorii sunt limitați de lățimea de bandă. Dacă conexiunea dvs. la internet este lentă 

sau instabilă, este posibil să aveți probleme la accesarea sau partajarea fișierelor. 
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Organizațiile care necesită o cantitate mare de stocare pot găsi, de asemenea, costurile 

cresc semnificativ după primii câțiva gigaocteți de date stocate. 
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MODULUL B. 

INFORMAȚIA ȘI COMUNICAREA ÎN ERA DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este informația și comunicarea; 

• ce face diferența între informații și comunicare; 

• ce este metacomunicația; 

• cum s-au schimbat proprietățile informației și comunicării în timpul erei digitale. 

INFORMATIE SI COMUNICARE 

Informația este tot ceea ce ne atrage atenția și ne extinde cunoștințele. Suntem 

bombardați de milioane de informații în fiecare secundă: cât de cald este, ce mașină a 

trecut pe lângă noi, ce va fi prânzul, cum sunt prietenii noștri de la școală, cât de furioși 

suntem și de ce, și așa și așa mai departe. Și nu putem să nu „înotăm” în oceanul 

informațional; nu vine la noi când cerem, ci întotdeauna, zi și noapte. Acest fenomen se 

numește flux de informații; și fluxurile de 

informații prin canalele de informații. 

Acesta din urmă poate fi vocea, scrisul, 

simțirea etc. - orice atinge oricare dintre 

organele noastre de simț: ochi, urechi, 

limbă, piele și nas. (viziune, voce, 

degustare, simțire, miros). Nimic nu poate 

opri fluxul informațional - nici o informație 

nu înseamnă izolare. 

Datorită cantității de măsură de informații pe care o primim, trebuie să facem o anumită 

distincție: 

I 
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Pentru noi 

1. Informația este ceea ce ne preocupă. Pot să aud dacă plouă acum în Kenya, dar nu 

este interesant pentru mine. Pentru mine nu este o informație. 

2. Informația este ceea ce este nou pentru noi. Ceea ce știm deja, nu este o informație 

(nouă). Poate că este încă util; poate întări cunoștințele noastre anterioare. 

Informațiile sunt extrem de utile pentru noi: este vital să ne orientăm în lume. În ultimii 50 

de ani și mai ales în era digitală, importanța informațiilor a crescut intens. 

Trăim într-o lume a informației; într-o societate informațională. Informațiile sunt 

întotdeauna unilaterale; merge de la sursă la receptor. Evident, sursa trebuie să știe mai 

multe decât mine pentru a putea furniza informații pentru mine. Poziția sursei de informații 

este întotdeauna dominantă și a receptorului - subordonată. 

Când reacționăm la o informație, începe un flux invers de informații: acum suntem sursa 

și partenerul nostru este receptorul. Pozițiile se schimbă, de asemenea, în consecință. 

BL XY 

INFORMATION FLOW 
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COMUNICARE ȘI METACOMUNICAȚIE 

Când oamenii comunică, aceasta se desfășoară întotdeauna pe două canale diferite: 

• ce spunem; adică conținutul informațiilor; 

• cum spunem, adică tonul nostru, postura, gesticularea etc. 

Aceste două canale acționează independent de intenția noastră; și merg mereu în paralel. 

Primul canal se numește comunicare, al doilea - metacomunicație. („Meta” înseamnă un 

concept din spatele unui alt concept; ca și cum o comunicare de „al doilea nivel”.) 

Metacomunicația este extrem de importantă pentru noi: practic, furnizează marea 

majoritate a informațiilor totale; unele rezultate ale cercetării sugerează că este de până 

la 85%. 

CANALE DE METACOMUNICAȚIE 

Astfel de canale sunt: 
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Ce vom vedea: 

• expresie pe față; 

• expresia ochilor (de aceea contactul vizual este atât de important; dacă cineva evită în 

mod constant să ne privească în ochi, simțim că există ceva greșit, nu adevărat, ascuns 

în spatele cuvintelor sale.) Sentimente similare avem dacă cineva se află în contact vizual 

direct prea lung, nefiresc de lung; el / ea se uită fix în ochii noștri: simțim că partenerul 

nostru dorește să anuleze noțiunea sa de a nu ne privi în ochi). Ochii vorbesc 

întotdeauna; 

• gesturi ale corpului, mișcări ale mâinilor, gesticulare; 

• distanța dintre partenerii care vorbesc; distanța se măsoară între șolduri; mai puțin de 

20 cm este „distanța intimă”; 

•aspect. 

Ce auzim: 

• tonul vocii; 

• viteza vocii; 

• tremurul vocii; 

• ritmul vocii. 

COMUNICAREA ÎN ERA DIGITALĂ 

Pentru a avea o comunicare cu credibilitate deplină, trebuie să comunicăm personal, să 

vedem și să ne auzim partenerul. Orice alt mod și canal de comunicare este mai puțin 

valoros, deoarece vrem sau ne dorim să pierdem o parte - parte importantă - a 

conversației. În timpul istoriei noastre, principalul mijloc de conversație a fost vorbirea în 

direct; presa scrisă (scrisori, ziare) era o modalitate secundară de comunicare. 

Apariția lumii digitale (internet, telefoane mobile, e-mail, Twitter, Facebook, sms și altele) 

s-a schimbat în întregime în era digitală. Oamenii - și mai ales generația tânără - petrec 

mult timp doar în comunicarea electronică; discuțiile reale, prietenia reală, contactele 
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reale, comunitatea reală sunt foarte mult înlocuite de realitatea virtuală, comunitatea 

virtuală. Într-un anumit sens, este inevitabil: lumea noastră s-a micșorat; unii spun „trăim 

într-un sat global” - și bineînțeles că nu putem vorbi față în față în fiecare zi cu prietenul 

nostru care trăiește, să zicem, în Alaska. Dar problema este că comunicarea electronică 

a înlocuit adesea comunicarea verbală chiar și între partenerii care locuiesc unul lângă 

celălalt. Comunicarea electronică este o realitate, nu o putem schimba; nu ne putem 

întoarce la Evul Mediu, trebuie să acceptăm consecințele erei digitale și trebuie să le 

stăpânim. 

Problema crucială a comunicării electronice este că metacomunicația lipsește practic. 

Adică ne-am pierdut controlul credibilității! Motivația care ne abordează mai ales prin 

metacomunicație este înlocuită în mare măsură de manipulare. Prin definiție 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation), manipularea psihologică este 

un tip de influență socială care își propune să schimbe comportamentul sau percepția 

celorlalți prin tactici abuzive, înșelătoare sau insuficiente. Prin promovarea intereselor 

manipulatorului, de multe ori pe cheltuiala altuia, astfel de metode ar putea fi considerate 

exploatatoare, abuzive, viclene și înșelătoare. 

Ascultând un radio sau urmărind televizorul, suntem într-o poziție dificilă de a judeca cu 

privire la veridicitatea a ceea ce auzim sau vedem. Manipularea a atins niveluri enorme 

și mai ales copiii (care nu au încă experiență de viață) sunt expuși la aceasta. 

Alfabetizarea mediatică (adică înțelegerea conștientă a modului în care funcționează 

mass-media și cum se verifică informațiile primite) a devenit un sine-qua-non în viață. 

Informațiile sunt turnate asupra noastră și nu este absolut ușor ce se află în spatele a 

ceea ce auzim sau citim. Prea multe informații sunt prea puține informații, deoarece nu 

putem digera totul; simțim că suntem pierduți printre masele de informații. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este informația? 

2. Ce este comunicarea? 

3. Ce este metacomunicația? 

4. De ce este atât de importantă metacomunicația? 

5. Cum funcționează împreună comunicarea și 

metacomunicația? 

6. Cum s-a schimbat comunicarea în era digitală? 

1. Explicați schimbarea pozițiilor în timpul unei conversații! 

2. Gândiți-vă la trei situații în care comunicarea și 

metacomunicarea transmit informații contradictorii! 

3. Ghici și încearcă să controlezi, cât timp petreci vorbind cu 

prietenii tăi vs cât timp petreci în comunicarea electronică cu ei! 
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MODULUL C. 

PĂRINȚI ȘI COPII ÎN ERA DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este firesc pentru părinții lor în era digitală; 

• ce este firesc pentru elevi în timpul comunicării digitale; 

• care sunt principalele diferențe între cele două generații; 

• ce este, „predare inversă”; 

• cum să colaborați decalajul dintre părinți și copiii lor. 

PĂRINȚI ȘI BUNICI, GENERAȚIA X- ȘI Y. 

Pentru fiecare generație, este extrem de important modul în care a fost petrecută 

copilăria. Ceea ce a fost inventat și folosit înainte de a ne naște, părea total natural și 

normal; eram familiarizați cu ceea ce a fost introdus în copilăria noastră (timpurie) și pe 

măsură ce vârsta a crescut, a trebuit să învățăm din ce în ce mai mult. Din nou, a fost 

ceva mai ușor ceea ce am învățat împreună cu copiii noștri mici, dar mai târziu, diferența 

dintre generații a crescut considerabil. 

Să luăm în considerare o succesiune temporală probabilă a generațiilor noastre mai vechi 

și mai tinere: 

• un tânăr care are 14 ani în 2020, s-a născut în 2006. Putem considera anii 2005 ... 2007 

drept anul nașterii pentru generația viitoare la care se adresează acest manual. 

• ca medie, considerăm că atunci când s-a născut generația actuală, părinții lor aveau 24 

... 26 de ani. Adică s-au născut în jurul anului 1980 ... 1982 și au acum în jur de 38 ... 40 

de ani. 

• dacă luăm în considerare din nou aceeași distanță de vârstă, bunicii s-au născut în jurul 

anului 1955 ... 1960 și acum au în jur de 60 ... 65 de ani. 

24 
 

 
  



Acum, trebuie să luăm în considerare: ce a fost introdus în ceea ce privește electronica, 

tehnica digitală, computerele și informatica în jurul anului 1950 sau mai devreme; în jurul 

anului 1980 sau mai devreme și în jurul anului 2005 sau mai devreme. 

• ceea ce a fost introdus înainte de 1950, bunicii noștri considerau aceste lucruri naturale; 

• ceea ce a fost introdus în jurul anului 1980 sau mai devreme, a fost o oportunitate 

firească pentru părinți; 

• ceea ce a fost introdus în jurul anului 2005 sau mai devreme, este un lucru firesc pentru 

viitoarea generație Z. 

(Aici, nu luăm în considerare schimbarea timpului între prima apariție față de 

disponibilitatea reală și de masă în regiunea noastră - Italia plus Europa de Est. Dacă 

luăm în considerare și acest factor, putem schimba cu ușurință timpul apariției cu 10 ani 

mai târziu .) 

Anii 1950 sau mai devreme 

De când a fost inventat tranzistorul în 1948, erau disponibile practic aparate electrice, 

plus aparate de radio cu tuburi de vid. Un radio real, utilizabil pe scară largă a fost introdus 

în jurul anului 1920 deja, iar televizorul - la mijlocul secolului al XX-lea - în jurul anilor s- 

au născut bunicii, cel mai probabil majoritatea bunicilor (și mai ales în regiune) nu se uitau 

la televizor. Televizorul color a fost introdus doar în anii șaizeci. Din punctul de vedere al 

electronicii, putem spune că bunicii au trăit un stil de viață vechi, electric; nu s-au „născut” 
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în electronică, să nu mai vorbim de microelectronică, care nu era încă inventată în acel 

moment. Pe bună dreptate putem numi generația X „electrică”. 

ANII 1980 SAU ANTERIORI 

Treizeci de ani între 1950 și 1980 au adus schimbări extraordinare. (Considerăm 

dezvoltarea din punct de vedere al tehnicii digitale, deci ne uităm doar la electronică și 

informatică). Semiconductorii (tranzistoarele) au fost inventați în 1949 și a apărut o 

industrie complet nouă (și, de asemenea, științifică): microelectronica; circuitele 

electronice cu dimensiuni extrem de mici și efectuate într-un singur cristal solid. (Îl numim 

și electronică în stare solidă.) Primul circuit integrat a apărut din liniile industriale în anii 

șaizeci și primul microprocesor în 1971. 

Pentru tehnica digitală, două căi de dezvoltare au fost extrem de importante: 

microprocesorul care permite realizarea de computere mici, dar puternice și memorii, 

permițând economisirea unor cantități mari de date. 

Circuite integrate - micul cip de siliciu este vizibil și în fereastra cercului. 

Pe măsură ce distanțele tehnologice s-au micșorat, au devenit și circuite integrate din ce 

în ce mai dense. Totuși, amintirile nu erau încă suficient de mici (suficient de dense), deci 

IC-urile erau în mare parte liniare. (analog; vezi modulul b de mai sus) 

Noile dispozitive microelectronice au dus la o inundație de dezvoltare în electronică și 

computere: 

• televizoarele color au devenit obișnuite în anii șaptezeci (deși cu afișaj „clasic”, nu LCD); 

• camerele video (camere video) au devenit produse în serie în 1983; 

• primele telefoane mobile au apărut în 1973; receptorul cântărește 2 kilograme; 

• computerele desktop de acasă au apărut în 1977; 

• internetul (rețeaua de calculatoare interconectată) a început să fie folosit în știință din 

anii optzeci. 

Rezumând, dispozitivele electronice au început să fie produse în volume imense; 

„Electronica de consum” (adică electronica pentru toată lumea) a devenit banală. Părinții 
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noștri s-au născut și au crescut cu aceste tendințe; pe bună dreptate îi numim „părinți 

electronici”. 

ANII 2005 

Cei douăzeci și cinci de ani între 1980 și 2005 au adus din nou schimbări extraordinare 

în lume legate de tehnica digitală. Dimensiunile unui cip semiconductor s-au micșorat și, 

prin urmare, raportul dintre soluțiile digitale și analog a devenit din ce în ce mai mare. 

(vezi modulul 1 de mai sus). În 2002, cantitatea de memorii digitale față de cele analogice 

(liniare) a devenit egală și până în 2010, prelucrarea digitală a datelor a devenit absolut 

dominantă. Spunem că era digitală a început în 2002. 

Copiii noștri au experimentat următoarele schimbări și caracteristici caracteristice: 

• capacitatea de procesare a datelor a computerelor personale (PC-uri) a crescut enorm: 

cantitatea și viteza de procesare a datelor au crescut brusc. Este necesar, deoarece face 

posibilă gestionarea unor cantități mari de date într-o durată de timp acceptabilă .; 

• viteza și suma au crescut și, în același timp, și prețurile au scăzut brusc. (Tot ce se 

datorează proprietăților microelectronice) Scăderea prețului a făcut ca aceste dispozitive 

să fie accesibile pentru mase de oameni. Din 2008, sunt produse aproximativ 300 de 

milioane de laptop-uri în fiecare an. dacă calculăm cu cinci ... șase ani de viață, numărul 

laptopurilor este de aproximativ 2 miliarde în lume. (Există aproximativ 7 miliarde de 

oameni care trăiesc acum pe Pământ, deci există un laptop în fiecare a doua familie.); 

• distanțele microelectronice s-au diminuat și, în jurul anului 2010, au scăzut sub 1 micron; 

am intrat în era nanoelectronică. În 2020, distanța critică încă procesabilă este de 

aproximativ 50 nm. (Diametrul părului nostru este de 50 microni; adică 50 nm este atunci 

când ne tăiem părul în 1000 de bucăți; o mie de dimi mai subțire. Cu alte cuvinte, dacă 

punem 1000 „50nm” unul lângă celălalt, ajungem la diametrul părului nostru .) Datorită 

acestui fapt, toate dispozitivele au devenit portabile și ieftine. În fiecare an se vând 

aproximativ un miliard și jumătate de telefoane mobile; 
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• datorită îmbunătățirii disponibilității și caracteristicilor laptopurilor, internetul a devenit un 

lucru obișnuit. Astăzi, în lume există în jur de 4,2 miliarde de utilizatori de internet; 

• din 2010, internetul este accesibil și pe telefonul mobil. Deoarece telefoanele mobile 

sunt ușor de transportat (mai ușor decât laptopurile), internetul mobil se răspândește 

extrem de rapid; 

• afișajele clasice au fost înlocuite cu afișajele cu cristale lichide (LCD). Calitatea afișajelor 

LCD a depășit-o pe cea clasică în 2007. Panourile tactile au facilitat prelucrarea datelor; 

• datorită caracteristicilor de mai sus, societatea copiilor s-a schimbat dramatic față de 

părinții lor și chiar mai drastic față de bunicii lor. Au apărut noi forme de social media 

(rețele sociale), precum Facebook. E-mailurile și alte servicii de rețea socială au preluat 

cea mai mare parte a comunicării. 

• prin intermediul rețelelor sociale, practic toată lumea este conectată la toată lumea din 

lume. Oricine poate ajunge la oricine (de exemplu, de la un trib din Africa până la 

președintele SUA) folosind maximum șase conexiuni. 

Actuala generație viitoare se numește pe bună dreptate generație digitală. Diferențele 

calitativ noi în viața celor trei generații (bunicii-părinții-copiii) au cauzat un decalaj uriaș 

între ele. Lucrurile care sunt absolut normale pentru copii (din moment ce „s-au născut în 

ei”) sunt îndepărtate, dar pot fi învățate de părinți. 

Actuala generație viitoare se numește pe bună 

dreptate generație digitală. Diferențele calitativ 

noi în viața celor trei generații (bunicii-părinții- 

copiii) au cauzat un decalaj uriaș între ele. 

Lucrurile care sunt absolut normale pentru copii 

(de vreme ce „s-au născut în ei”) sunt 

îndepărtate, dar pot fi învățate de părinți și (desigur, de asemenea învățabile dar) practic 
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străine de bunici. Procesul de predare în multe privințe s-a schimbat: copiii știu mai mult 

decât părinții (și profesorii lor). Nu s-a întâmplat niciodată până acum în istoria omenirii. 

În materiile clasice precum matematica, chimia sau istoria, profesorii își învață copiii, 

deoarece aceștia sunt mai cunoscuți; dar nu este așa în nimic legat de lumea digitală. Și 

întrucât lumea digitală este acum un instrument general în orice proces de învățare, 

procesul de predare devine adesea „predare inversă”: nu adulții îi învață pe copii, ci invers 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este caracteristic generației bunicilor în sensul 

tehnicii? 

2. Care sunt caracteristicile generației de părinți în 

sensul tehnicii? 

3. Ce este, „Era digitală”? 

4. Care sunt caracteristicile generale ale erei digitale? 

5. Ce este microelectronica și nanoelectronica? 

LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

Statistici privind utilizarea internetului 

(https://www.internetworldstats.com/stats.htm) 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 

JUNE 30, 2018 - Update 
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World 

Regions 

 
Population 

( 2018 Est.) 

 
Population 

% of World 

 Internet 

Users 

30 June 2018 

 Penetration 

Rate (% 

Pop.) 

 Growth 

2000- 

2018 

 Internet 

Users 

% 

Africa 1,287,914,329 16.9 % 464,923,169 36.1 % 
 10,199 

% 

 
11.0 % 

Asia 4,207,588,157 55.1 % 2,062,197,366 49.0 % 
 1,704 

% 

 
49.0 % 

Europe 827,650,849 10.8 % 705,064,923 85.2 % 570 % 16.8 % 

Latin 

America / 

Caribbean 

 

652,047,996 8.5 % 438,248,446 67.2 % 

 
2,325 

% 

10.4 % 

Middle 

East 

 
254,438,981 3.3 % 164,037,259 64.5 % 

 4,894 

% 

 
3.9 % 

North 

America 

 
363,844,662 4.8 % 345,660,847 95.0 % 219 % 8.2 % 

Oceania / 

Australia 

 
41,273,454 0.6 % 28,439,277 68.9 % 273 % 0.7 % 

WORLD 

TOTAL 

 
7,634,758,428 100.0 % 4,208,571,287 55.1 % 

 1,066 

% 

 
100.0 % 
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CAPITOLUL 2 

DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI SOCIALE 

ÎN ERA DIGITALĂ 

„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Sunt înzestrate cu 

rațiune și conștiință și trebuie să acționeze unul față de celălalt într-un spirit de frăție”. 

(Primul articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului.) 

Uniunea Europeană se bazează pe protecția unor valori precum demnitatea, omul, 

libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Aceste 

valori sunt consacrate în tratatele UE și sunt consolidate în Carta drepturilor 

fundamentale. În calitate de membri ai Uniunii Europene, este de datoria noastră să știm 

care sunt drepturile noastre de a exercita pe deplin atributele cetățeniei noastre. 

În crearea unei uniuni din ce în ce mai strânse, cetățenii Europei au convenit asupra 

asigurării unui viitor pașnic bazat pe valori comune: acesta este preambulul Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin acest document, U.E. propune un 

cadru în care să se păstreze tradițiile și obiceiurile tuturor statelor membre și, în același 

timp, să se dezvolte valori comune care să promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă, 

libera circulație a persoanelor, serviciilor, bunurilor și capitalului. Dar, cu drepturile vin și 

responsabilități. 
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MODULUL A. 

OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI DREPTURI 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• care sunt obligațiile; 

• care sunt responsabilitățile; 

• ce sunt drepturile omului; 

• ce drepturi ale omului sunt incluse în „Declarația internațională a drepturilor 

omului”; 

• care este legătura dintre responsabilitate, drepturi și obligații. 

În acest moment al schimbărilor semnificative și al provocărilor sociale, este important să 

ne luăm timp pentru a ne gândi la ce obligații, responsabilități și drepturi sunt pentru a 

deveni cetățeni activi în societatea contemporană. Acest modul dorește să ofere o 

definiție și să descrie interconectarea dintre drepturi, obligații și responsabilități, subliniind 

originea și dependența reciprocă a acestora. 

OBLIGATII 

Termenul obligație provine din latinescul ‘obligare’, care înseamnă a lega de ceva. Indică 

un comportament impus de o normă care poate fi de natură diferită: obligație legală, 

morală, religioasă ... 

Obligația legală decurge dintr-o lege care prescrie anumite comportamente în raport cu 

condiții specifice generale sau specifice, de mediu sau subiective. În sistemele juridice 

europene există o distincție între normele care decurg dintr-o acțiune legislativă care 

vizează producerea de norme (dreptul civil) și normele care decurg din interpretarea 

faptelor vieții (dreptul comun). Țări precum Italia sunt puternic legate de primul tip de 

reguli, altele precum Regatul Unit sunt mai orientate spre a doua. Încălcarea acestor 

reguli implică în mod normal consecințe penale cu intervenția statului, a sistemului judiciar 

și a agențiilor de aplicare a legii. 
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În cazul obligației morale, pe de altă parte, este vorba de a răspunde la prescripțiile etice, 

derivând din sensibilitatea individuală și colectivă a ceea ce este bine și a ceea ce este 

rău. Deoarece acestea sunt standarde nescrise, ele sunt foarte variabile în țări și culturi. 

De obicei, încălcarea acestor obligații nu implică nicio consecință juridică, ci produce 

efecte sociale cu pierderea respectabilității și recunoașterii colective. 

În cele din urmă, normele religioase sunt cele identificate în cărțile sacre și în textele 

adoptate de o comunitate care se identifică în profesia de crez religios. Aceste reguli sunt 

adesea foarte strâns legate de cele morale și uneori acționează și în sfera practică și 

materială. Încălcarea acestor prescripții nu ar trebui să implice teoretic nicio consecință 

în această lume: religia multor state și societăți implică uneori că normele religioase sunt 

adoptate în sistemul juridic, producând astfel aceleași efecte ale celor două precedente. 

RESPONSABILITATE 

Responsabilitatea este un cuvânt alcătuit din 

„răspuns” și „abilitate”, capacitatea de a da 

răspunsuri în raport cu acțiunile cuiva, adică, așa 

cum scrie Nicola Abbagnano (2013), este 

„posibilitatea de a prezice consecințele comportamentului cuiva și de a-l corecta pe baza 

acestei prognoze ". Acest termen indică capacitatea de a-și asuma consecințele 

angajamentelor asumate sau ale comportamentelor acționate prin acceptarea efectelor 

lor concrete, sociale, morale și juridice. Conceptul de responsabilitate are o puternică 

natură culturală și derivă din viziunea pe care o civilizație o are asupra lumii. 

Conceptul de responsabilitate este profund diferit de cel de obligație sau datorie, precum 

și de simpla imputabilitate (posibilitatea de a fi chemat să răspundă pentru consecințele 

unei acțiuni care conduce la justiție). Este strâns legată de ideea de libertate: există 

responsabilitate numai în măsura în care există posibilitatea și capacitatea de a alege 

dacă și cum să acționăm. De fapt, atunci când nu ești liber să-ți alegi propriul 
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comportament, nu poți fi responsabil pentru consecințele acestuia. Pentru a fi 

responsabil, trebuie să apară în același timp că: situația este o consecință a 

comportamentului individual, persoana responsabilă poate prevedea consecințele 

acțiunilor sale, persoana responsabilă poate acționa diferit pentru a evita consecința. 

Responsabilitatea are și un nivel juridic, care decurge din respectarea normelor și 

prescripțiilor legii, și unul moral, care decurge din principiile etice. 

DREPTURI 

Dreptul este o facultate garantată prin ordonarea fiecărei 

persoane sau organizații. Dreptul despre care vorbim sunt 

acelea identificate drept drepturi subiective sau individuale. 

Identifică puterile sau posibilitățile individuale în acțiunea 

socială și de grup. Sunt strict legate, dar separate de ideea 

de lege. Stefano Rodotà (2015), un jurist și politician italian, a definit dreptul ca un „aparat 

simbolic care structurează o organizație socială chiar și atunci când se știe că unele dintre 

normele sale sunt destinate să rămână inexecutabile”. Pe de altă parte, Aristotel a afirmat 

că „din dreptul civil o parte este de origine naturală, alta este întemeiată pe lege. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este un drept? 

2. Ce este o obligație? 

3. Ce înseamnă responsabilitate? 

4. Ce sunt drepturile omului? 

5. Sunt legate drepturile, obligațiile și responsabilitatea? 

Cum? 
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Gândiți-vă la dreptul și obligația școlii. 

Cine este obligat și cine are dreptul? 

Sunt la fel? 

Scrie un scurt eseu. 
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MODULUL B. 

ECHILIBRUL DREPTURILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este un drept; 

• ce sunt drepturile digitale; 

• ce sunt drepturile civile; 

• care este legătura dintre responsabilitate și drepturi. 

Drepturile și responsabilitățile sunt strict legate, deoarece drepturile cuiva sunt de obicei 

responsabilitățile altcuiva. Acest modul dorește să ofere o imagine de ansamblu asupra 

interconectării dintre drepturi și responsabilități. Toată lumea are drepturi și 

responsabilități, dar ce se întâmplă dacă cineva neglijează o parte? 

RESPONSABILITĂȚI ȘI DREPTURI: POVESTEA PARVANEI 

Legătura dintre responsabilitate și drepturi este foarte strânsă: pentru ca un drept să fie 

recunoscut și garantat, trebuie să existe o instituție care își asumă responsabilitatea 

pentru asigurarea acestuia. Drepturile sunt apoi strâns legate de societate și de statul în 

care trăiești. În Occident, statele sunt primele responsabile pentru drepturile cetățenilor, 

dar ce s-ar întâmpla dacă guvernele ar lua măsuri mai mult sau mai puțin autoritare pentru 

a limita libertățile de bază? 

În desenul animat „The breadwinner” din 2017, regizat de Nora Twomey, bazat pe 

romanul Deborah Ellis „Under the Burca”, găsim un exemplu al modului în care drepturile 

sunt atât de dependente de context. Povestea povestește despre tânăra Parvan, o fetiță 

de 11 ani care locuiește în Kabul, într-un Afganistan controlat de talibani, cu tatăl ei 

Nurullah, mama ei Fattema, sora ei mai mare Soraya, în vârstă de 18 ani, și fratele ei mai 

mic Zaki, mai puțin de 2. Înainte de apariția talibanilor, tatăl său era un profesor de școală 

respectat, mama sa era poetă și, după cum spune Nurullah, Afganistanul era casa artelor 

și științelor. Într-o zi, însă, tatăl este arestat de talibani pentru că deține cărți, fapt interzis 
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de regim. Familia rămasă fără o figură masculină este 

destinată să moară de foame. Parvana încearcă inițial să-l 

elibereze pe tată cu mama sa, care este astfel descoperită în 

afara casei fără un bărbat din familie care să o însoțească și, 

prin urmare, bătută din greu. Când chiar și încercarea de a 

cumpăra ceva de pe piață se dovedește zadarnică, deoarece 

comercianților le este interzis să vândă femeilor, Parvana 

decide să se tundă și să se îmbrace ca un băiat, astfel încât 

să poată lucra și să-și întrețină familia. Fetița trece acum pe 

lângă vărul ei Aatish, ducând afacerea tatălui pe piață ca vânzător și / sau cititor și scriitor 

de scrisori, deoarece mulți sunt analfabeți în oraș. În timpul muncii sale la piața Parvana, 

se împrietenește cu Razaq, un taliban blând și cu inimă bună, care este învățat să 

citească și, în cele din urmă, o ajută să-și salveze tatăl din închisoare. 

DREPTURILE CIVILE ȘI UE 

Drepturile civile sunt acele drepturi garantate de legea unui anumit stat și se deosebesc 

de drepturile omului, care singure sunt considerate atribuții universale, indiferent de 

cetățenie sau de legislația națională. În acest cadru, drepturile civile pot fi extinse prin 

lege către cetățenii care se află în interiorul granițelor teritoriale ale unui stat, în timp ce 

drepturile naturale sau drepturile omului aparțin tuturor ființelor umane, indiferent de 

teritoriul în care sunt situate. 

De exemplu, filosoful John Locke a susținut că drepturile naturale ale vieții, libertății și 

proprietății ar trebui transformate în drepturi civile și protejate de statul suveran printre 

aspectele contractului social. 

Angajamentul Uniunii Europene față de drepturile cetățenilor săi se manifestă în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Se compune din șapte capitole - Demnitate, 

libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie, justiție - și 54 de articole cu valorile 

fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile civile, politice, economice și sociale ale 

cetățenilor săi. Primele articole se referă la demnitatea umană, dreptul la viață, 

integritatea persoanei, libertatea de exprimare și conștiință. Capitolul „Solidaritate” este 

o inovație întrucât reunește drepturi economice și sociale precum: 
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- dreptul la grevă; dreptul la informare și consultare a lucrătorilor; 

- dreptul la concilierea vieții profesionale și familiale; 

- dreptul la protecția sănătății, securității sociale și asistenței sociale. 

Carta promovează egalitatea între bărbați și femei și introduce drepturi precum protecția 

datelor, interzicerea practicilor eugenice și clonarea reproductivă a ființelor umane, 

protecția mediului, drepturile copilului și ale persoanelor în vârstă, dreptul la o bună 

administrare. 

RESPONSABILITATEA CIVILĂ 

Responsabilitatea civilă înseamnă, în primul rând, a fi conștienți de propriile drepturi, de 

a-i face respectați și de a-și respecta propriile îndatoriri. De asemenea, este legat de 

valorile civice ale unei societăți, cum ar fi democrația și drepturile omului, egalitatea, 

participarea, cooperarea, coeziunea socială, solidaritatea, toleranța la diversitate și 

justiția socială. Pentru o responsabilitate civilă deplină, este necesar să avem o bună 

cultură politică, o gândire critică, o participare activă. 

În general, se poate spune, prin urmare, că „cetățenia responsabilă” se referă la chestiuni 

legate de cunoașterea și exercitarea drepturilor și responsabilităților civice. Toate țările 

europene asociază, de asemenea, conceptul cu anumite valori strâns legate de a fi un 

cetățean responsabil. Aceste valori includ democrația, demnitatea umană, libertatea, 

respectarea drepturilor omului, toleranța, egalitatea, respectul legii, justiția socială, 

solidaritatea, responsabilitatea, loialitatea, cooperarea, participarea, dezvoltarea 

spirituală, morală, culturală, mentală și fizică. În ciuda faptului că anumite țări acordă mai 
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mult sau mai puțină importanță acestor noțiuni, este în general de acord că toate 

contribuie la înțelegerea globală a conceptului și la implementarea acestuia. 

ERA DIGITALĂ ȘI DREPTURILE CIVILE 

Computerele nu numai că pot sprijini activitățile zilnice ale ființelor umane, dar garantează 

o expansiune intelectuală și cognitivă incredibilă a capacităților umane, oferind astfel 

progres, bunăstare și democrație. De aici vine motto-ul „un computer pentru toată lumea” 

și urgența de a garanta accesul la TIC și abilitățile conectate tuturor oamenilor. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Cum sunt legate drepturile și responsabilitățile civile? 

2. Care este diferența dintre drepturile civile și drepturile 

omului? 

3. Vă rugăm să numiți cele șapte capitole din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

4. Ce înseamnă responsabilitate civilă? 

5. De ce social media sunt relevante pentru drepturile civile? 

Gândiți-vă la o situație în care vi s-au încălcat drepturile. Ce ai 

simțit? Cine a fost responsabil? De ce nu și-a asumat 

responsabilitatea? Scrie un scurt eseu. 
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MODULUL C. 

PRIORITATEA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR ÎN ERA DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este etica; 

• relația dintre etică și lege; 

• care sunt aspectele etice ale erei digitale; 

• care este legătura dintre etică și responsabilitate. 

Drepturile și obligațiile sunt fețele gemene ale aceleiași medalii. Pentru a înțelege când 

cineva ar trebui să fie predominant, avem nevoie de etică. Ființele umane au început cu 

mult timp în urmă să pună întrebări despre ceea ce este bine și ce este greșit. Etica este 

ramura filozofiei care reflectă asupra mecanismelor unei astfel de întrebări. Produsele 

etice sunt valori morale, care sunt specifice fiecărei culturi la un moment dat. 

CE ESTE ETICUL? 

„Etica este acea ramură a filozofiei care studiază conduita ființelor umane și criteriile după 

care sunt evaluate comportamentul și alegerile”. (Aristotel) În limbajul filosofic, o definiție 

general acceptabilă o identifică cu orice doctrină sau reflecție speculativă despre 

comportamentul practic al omului, mai ales în măsura în care intenționează să indice care 

este adevăratul bine și care sunt mijloacele pentru a-l atinge, care este moralul îndatoririle 

față de sine și față de ceilalți și care sunt criteriile pentru a judeca moralitatea acțiunilor 

umane. Etica este deci un set de norme și valori care reglementează comportamentul 

uman atribuind o judecată pozitivă sau negativă cu privire la bine și rău. 

Etica și moralitatea sunt adesea folosite ca sinonime, dar nu sunt deloc. Morala include 

setul de norme care disting binele și răul, în timp ce etica corespunde efortului speculativ 

de a înțelege modul în care aceste norme morale au fost produse de un grup uman. Dacă 
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moralitatea consideră normele și valorile ca fapte, împărtășite de toată lumea, etica 

încearcă să ofere o explicație rațională și logică a acestora. 

Etica poate fi privită ca o „instituție normativă” și „instituție socială” împreună: 

• „instituție” deoarece este un corp dezlegat de individ (de fapt există înainte și după el) 

și pentru că coordonează un grup care îndeplinește o funcție socială; 

• „normativ” deoarece îi împinge pe indivizi să acționeze și să simtă sentimente pozitive 

sau negative conform normelor sale; 

• „social” deoarece limitează dorința individului de a urmări un scop mai mare: 

coordonarea socială necesară pentru a permite celor mai mulți să mențină o stare de bine 

și posibilitatea de realizare de sine. 

Etica are o relație foarte strânsă chiar și cu dreptul, deoarece ambele reglementează 

relațiile interpersonale dintre indivizi și între indivizi și societate. Cu toate acestea, legea 

se bazează pe puterea coercitivă a statului, în timp ce etica se bazează numai pe 

controlul social. În timp ce legea este știința coexistenței reglementate de norme juridice 

care ar trebui să se bazeze pe principii etice, iar etica este capacitatea de a desemna 

ceea ce este corect din ceea ce este nedrept, acestea nu coincid întotdeauna sau nu 

vizează același scop. Istoria recentă este plină de exemple de persoane care au încălcat 

normele legale pentru a respecta standardele etice mai înalte. Este suficient să 

menționăm numeroasele cazuri de evrei salvați de legile rasiale din întreaga Europă 

datorită integrității morale a celor care nu s-au mulțumit să respecte legea. 

De asemenea, trebuie spus că etica este împărțită în teleologică și deontologică. 

Problema din care apar aceste două ramificații opuse este inerentă întrebării: „Cum 

putem stabili ce este corect moral să facă pentru un anumit agent?” Conform teoriei 

teleologice, un act este „corect” dacă și numai dacă acesta (sau norma în care se 

încadrează) produce, va produce sau va produce probabil o prevalență a binelui asupra 

răului cel puțin egală cu cea a oricărei alte alternative accesibile . Cu alte cuvinte, în 

această teorie scopul acțiunii este plasat în prim-planul datoriei și intenției agentului. 

Conform teoriei deontologice, însă, modalitățile acțiunii sunt acțiunea în sine, adică în 
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evaluarea unei acțiuni nu putem ignora intenția agentului. Rezultă că datoria și intenția 

sunt plasate înainte de sfârșitul acțiunii. 

La baza fiecărei concepții a eticii se află noțiunea de bine și rău, de virtute și o anumită 

viziune asupra omului și a relațiilor umane. Astfel de idei sunt adesea legate de o anumită 

religie sau cel puțin de o ideologie. Etica bazată pe religie, de fapt, stabilește reguli de 

comportament care pretind valabile pentru toți, în timp ce etica laică nu urmărește să 

impună valori eterne și de obicei arată atent la nevoile umane care iau în considerare 

condițiile și transformările istorice. De fapt, vorbind despre o etică laică presupune deja 

compararea cu etica religioasă, adică cu un sistem de valori care sunt identificate 

dogmatic și universal; în realitate, este mai potrivit să vorbim despre o abordare laică a 

problemei etice, definind această abordare ca fiind liberă de referințe la o ideologie 

predeterminată și mai capabilă să se măsoare cu problemele individului și contextul 

istoric concret în care este exprimată . 

and obligations are the twin faces of the same medal. To understand when one should 

be predominant we need ethic. Human beings have started very long ago to question 

about what is right and what is wrong. Ethic is the branch of philosophy reflecting on the 

mechanisms of such a questioning. The products of ethic are moral values, which are 

specific in each culture at any given time. 

ETICĂ ȘI RESPONSABILITATE 

Când vorbim despre bine sau rău, o putem face în termeni morali sau non-morali. De 

fapt, putem vorbi despre o viață bună sau o viață bună și numai în al doilea caz 

intenționăm să dăm o judecată morală asupra conduitei vieții, în timp ce în primul fericirea 
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persoanei poate să nu depindă de persoana însăși. Pe parcursul istoriei sale, moralitatea 

s-a preocupat de cultivarea anumitor dispoziții umane, printre care cu siguranță se 

numără caracterul și virtutea: virtuțile sunt dispoziții sau trăsături, nu cu totul înnăscute. 

Ele trebuie dobândite, cel puțin parțial, prin predarea și practicarea continuă a acestor 

învățături. De fapt, moralitatea ar trebui concepută în primul rând ca dobândirea și 

cultivarea unor astfel de trăsături, adică transformarea virtuților într-un habitus real. 

Filosoful Max Weber, într-o conferință din 1919, afirmă că etica responsabilității constă în 

faptul că, deoarece nu există nicio certitudine în viitor, omul trebuie să răspundă 

consecințelor (previzibile) ale acțiunilor sale care au o influență asupra vieții sale. semeni. 

ETIC ÎN ERA DIGITALĂ 

Începând cu anii optzeci, odată cu creșterea importanței impactului social al tehnologiilor 

informației și comunicațiilor, și în special al internetului, s-a maturizat o reflecție asupra 

aspectelor etice ale utilizării informațiilor și mijloacelor de comunicare. Această disciplină, 

numită tocmai etica mass-media, a dat naștere apoi altor subsectoare disciplinare, cum 

ar fi webetica. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Cum a definit Aristotel „etica”? 

2. Care este o definiție mai generică a eticii? 

3. De ce moralitatea și etica nu sunt același lucru? 

4. Care este diferența dintre etică și lege? 

5. Care sunt cele două ramuri ale eticii? 

Gândiți-vă la un exemplu de norme morale și aflați principiile etice 

care stau la baza. Scrieți un scurt eseu pentru a explica cum și de ce 

ați ajuns la această concluzie. 
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CAPITOLUL 3 

SOCIETATE, COEZIUNE ȘI SOLIDARITATE ÎN ERA 

DIGITALĂ 

Derivând din sociologia durkheimiană, coeziunea socială se referă la legăturile sociale și 

normele sociale care țin societatea unită (Durkheim, 1964) și a fost recent 

operaționalizată prin indicatori pentru măsurarea rețelelor sociale, a simțului identității și 

a angajamentului general pentru binele comun (Dragolov și colab., 2013). Până în 

prezent, puțini oameni au încercat să se uite la formele contemporane de coeziune 

socială calitativ sau la nivel local, dar nimeni nu a luat în considerare TIC. 

Se poate spune că întreaga construcție a societăților contemporane are la bază conceptul 

de solidaritate socială (Baldwin, 1990). Acest lucru se regăsește de fapt în toate relațiile 

umane (Komter, 2005), fiind deosebit de relevant pentru funcționarea statelor de 

bunăstare (Thelen, 2012). 

Oamenii se ajută reciproc și construiesc instituții în acest sens pentru a preveni riscurile, 

care pot deveni manifeste pentru oricare dintre ele. Procesul, o expresie a solidarității 

organice durkheimiene, implică atitudini care legitimează redistribuirea socială și 

construirea mecanismelor de ajutor în caz de riscuri sociale. Se uită la întreaga societate, 

dar reprezentările sociale despre modul în care sunt concepute serviciile sociale sunt 

adesea orientate în mod explicit către grupurile sărace sau vulnerabile. De asemenea, 

conduce și este generat de definiții vagi, circumstanțiale, adesea aplicate solidarității 

sociale (Ellison, 2012) și este adesea privit doar în raport cu grupurile vulnerabile. 
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MODULUL A. 

COEZIUNE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este un sat global; 

• ce este globalizarea; 

• cum funcționează relațiile pe rețelele de socializare; 

• modul în care rețelele sociale pot contribui la realizarea coeziunii la scară globală. 

LUMEA ESTE UN SAT GLOBAL 

În eseul său Understanding Media: The 

Extensions of Man (1964), Marshall McLuhan a 

definit conceptul de „sat global”, că în zilele 

noastre este mai actual ca niciodată: primim 

știri, informații, mesaje simultan din fiecare colț 

al planetei. Mediile de comunicare au 

transformat lumea în ceva care poate fi ușor 

explorat ca un sat, de unde și expresia globală 

a satului. Un oximoron (figură retorică constând 

în abordarea, în aceeași frază, a cuvintelor care 

exprimă concepte opuse) care astăzi este 

folosit pentru a vorbi despre globalizare și rolul internetului ca motor al „abordării”. 

Fenomenul globalizării poate fi descris pe scurt ca un proces în care oamenii din întreaga 

lume se simt din ce în ce mai aproape, economic și cultural, prin comerț, IT (tehnologia 

informației), televiziune, cinema, transport etc. Antropologul Ulf Hannerz definește 

termenul globalizarea ca o interconectare generală și în creștere, în funcție de diferite 

perspective (economice, politice, culturale), combinată cu o conștientizare tot mai mare 

de a face parte din aceeași umanitate la nivel planetar. 
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McLuhan declară că, în legătură cu dezvoltarea continuă a „satului global”, este important 

să se studieze mass-media nu în mod corespunzător pe baza conținutului pe care îl 

transmit, ci pe baza diferitelor moduri în care organizează comunicarea. Acest gând este 

rezumat cu sintagma „mediumul este mesajul”, care definește conceptul de medium ca o 

extensie și împuternicire a facultăților umane. De exemplu, un prim mediu observat de 

McLuhan a fost cel tipografic: presa a avut un impact mare asupra țesutului social și a 

dat naștere unor efecte foarte diferite; de exemplu, la nivel politic a devenit un instrument 

de propagandă, în timp ce la nivel educațional, un mediu de alfabetizare și, mai general, 

un mijloc de cercetare. Invenția tipăririi la mijlocul secolului al XV-lea a ajuns pe piața 

cărților din Occident și a crescut considerabil audiența cititorilor, deși această invenție nu 

a fost imediat bine primită de mulți dintre contemporanii săi. 

Reflecția lui McLuhan cuprinde, în general, orice tip de media. Mediul este tot ceea ce dă 

naștere unei schimbări; conform acestui sens, ceasul poate fi definit și ca mediu, 

deoarece a transformat modul de percepere și gestionare a timpului. De exemplu, Web- 

ul ne-a schimbat abordarea față de cunoaștere, deoarece reprezintă o colecție uriașă de 

cunoștințe din întreaga lume. Datorită internetului, memoria noastră personală și colectivă 

este accesibilă în mod constant și peste tot. Memoria colectivă a devenit o moștenire ușor 

de pus sub semnul întrebării, un potențial răspuns la dorința noastră de a ști totul, în orice 

moment, instantaneu. Putem ajunge la oricine prin e-mail cu o adresă poștală, livrând 

mesajul nostru: lumea a devenit, cel puțin în acest sens, într-adevăr un sat. 

Revoluția internetului poate fi rezumată în 3 puncte: 

• viteza și potențialul universal în conexiuni; 

• vastitatea și actualizarea continuă a patrimoniului colectiv de cunoștințe și informații; 

• acces egal de către toți utilizatorii. 

Acest ultim punct, așa cum vom vedea mai târziu, ridică discuția despre efectele psiho- 

sociale ale internetului, dintre care unul este creșterea unei noi forme de excludere 

socială, pentru cei care nu pot accesa internetul. Mai mult, nu este clar dacă tehnologiile 
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digitale pot ajuta la punerea în legătură a interacțiunilor sociale între diferențe (dacă sunt 

definite de etnie, religie, clasă, sexualitate sau vârstă) și pot genera formațiuni sociale. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SOCIETĂȚII: 

Relații prin intermediul rețelelor sociale 

Odată cu nașterea presei, noile mass-media extraordinare ne-au extins simțurile, ne-au 

amplificat facultățile și posibilitățile de a comunica, a ne informa, a ne distra și a învăța. 

Prin intermediul unui smartphone putem „naviga” pe web continuu, oriunde și în orice 

moment al zilei. Internetul este ușor de utilizat, deoarece toate aplicațiile au aceeași 

setare grafică și interacțiune cu obiecte, este disponibil fără a fi nevoie să citiți un manual. 

Mai mult, există dimensiunea expresivă a web-ului care permite tuturor să se exprime și 

să creeze conținuturi noi care pot fi accesibile instantaneu; și în cele din urmă, 

dimensiunea comunității, adică interacțiunea dintre oameni. Cu ceea ce se numește 

acum web 3.0, utilizatorul este transformat dintr-un actor pasiv în protagonistul creării și 

gestionării conținutului în rețea, creând noi logici și noi procese în ceea ce se numește și 

un web colaborativ. Rețelele sociale reprezintă cel mai clar exemplu, sunt aplicații care 

permit utilizatorilor înregistrați să partajeze și să interacționeze reciproc conținut textual, 

imagini, video și audio. 

Astăzi vorbim despre „cultura conectivității” care face lumină asupra omniprezenței 

crescânde a platformelor digitale în viața oamenilor, prin utilizarea a numeroase aplicații 

(social media) și a tehnologiei mobile (smartphone-uri, tablete etc.). Cea mai mare 
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incidență în utilizarea rețelelor sociale din Europa se înregistrează în rândul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, dintre care majoritatea nu au cunoscut niciodată o 

lume fără acces direct la internet. Pentru tineri, rețelele de socializare sunt un instrument 

de exprimare, prin crearea de profiluri care descriu interesele lor personale, hobby-urile 

și ideile pe o gamă mai largă de subiecte. Ceea ce numim „Generația Z”, care se referă 

la persoanele născute din 2000 până în 2013, sunt cei care cunosc regulile și funcționarea 

rețelelor sociale, mult mai bine decât adulții, deoarece au fost obișnuiți cu utilizarea 

tehnologiei încă de la naștere. Internetul și rețelele sale sociale au transformat modul în 

care această generație, denumită în mod obișnuit „nativi digitali”, interacționează și 

comunică cu lumea. 

Instagram este, în acest moment, una dintre cele mai utilizate rețele sociale în rândul 

tinerilor, unde comunicarea are loc în principal prin fotografii și videoclipuri. Această rețea 

socială apare ca un jurnal foto online, în care oamenii împărtășesc evenimentele din viața 

de zi cu zi cu cunoscuții lor și pot fi actualizați cu privire la evenimentele celorlalți. 

Instagram oferă posibilitatea de a urmări atât profilurile vedetelor, cât și ale persoanelor 

necunoscute, la care ne putem conecta din cele mai disparate motive: împărtășirea de 

idei, interese sportive, profesionale etc. de interes și vizualizați profilurile care au publicat 

imagini cu termeni înrudiți și specifici, anticipați de simbolul #. 
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Rețelele sociale precum Instagram și Facebook au 

devenit un mediu pentru afirmarea socială, care se 

măsoară prin like-urile pe care le primește o persoană 

în postările sale și care este readus la expresia „a fi 

popular pe web”. Există reguli și strategii pentru 

creșterea popularității pe rețelele sociale, care necesită 

o anumită cantitate de timp și energie și care pot duce la noi mecanisme sociale, cum ar 

fi selfie-ul și influencer-ul. 

Selfie nu este doar un fenomen de tendință, ci are implicații care afectează atât 

societatea, cât și modul său de comunicare, prin fotografie și artă în general. Mai mult, 

selfie-ul este o manifestare care implică identitatea oamenilor, pe de o parte sub aspectul 

vanității și arătându-se, pe de altă parte, în legătură cu descoperirea de sine. 

Un influencer este cineva care, prin intermediul rețelelor sociale, este capabil să 

direcționeze opiniile și comportamentele consumatorului unui număr foarte mare de 

oameni și să promoveze mesajele rapid și eficient. Acești oameni au capacitatea de a-și 

influența adepții datorită capacității lor de a comunica pe rețelele sociale și a autorității lor 

asupra anumitor probleme. Tocmai cunoașterea înaltă a unui anumit subiect îl 

deosebește pe influencer și care confirmă autoritatea sa și încrederea adepților săi. 

COEZIUNEA ÎN ERA DIGITALĂ 

Mediile sociale au devenit o parte a vieții aproape tuturor, iar popularitatea lor a crescut 

de la mijlocul anilor 2000. A revoluționat modul în care comunicăm și împărtășim 

informații cu prietenii, familia și străinii din întreaga lume. Mediile sociale s-au transformat 

într-un spațiu în care formăm și construim relații, modelăm identitatea personală, ne 

exprimăm și învățăm despre lumea din jurul nostru. Platformele sociale promovează un 

sentiment de comunitate și facilitează schimbul de cunoștințe, din acest motiv unii 

cercetători avansează ipoteza rețelei web ca instrument de coeziune socială. 
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Coeziunea socială ca termen normativ descrie o stare pozitivă a relațiilor sociale într-o 

anumită localitate (context) sau societate. Poate include considerarea apartenenței la o 

comunitate, societate sau sentimentele de atașament față de un loc; incluziune, în 

legătură cu oportunitățile de acces pe piața muncii, educație, sănătate și locuințe; 

participarea la activități sociale. 

Ca termen sociologic, coeziunea se referă la gradul de interconectare în rețeaua de 

relații. Conceptual, nu există un consens larg cu privire la o distincție între coeziune 

socială și incluziune socială. Ambii termeni, coeziune și incluziune par să implice 

conceptul de participare, capacitate (economică, socială, fizică etc.) și oportunitatea de a 

face parte din aceasta. Acestea implică un sentiment de dihotomie: a fi inclus sau exclus. 

Tehnologiile digitale și platformele de socializare oferă un potențial mare pentru a încuraja 

coeziunea socială, au consolidat legăturile sociale existente atât la nivel local, cât și la 

nivel global, iar unele cercetări arată că oamenii se simt mai susținuți emoțional. Mai mult, 

web-ul se dezvoltă din ce în ce mai mult în jurul ciclopediei universale, actualizat constant, 

unde putem întâlni diferite culturi. Acest aspect pozitiv contrapune impactul negativ pentru 

alte forme de participare socială, cum ar fi cel al unei noi forme de dependență de Internet, 

care a avut un impact major asupra generației Z și a celor de la Millennials. 

Studiile conexe leagă utilizarea masivă a mijloacelor de comunicare socială în rândul 

tinerilor la diferite consecințe psiho-sociale, cum ar fi depresia, agresiunea cibernetică și 

teama de a fi excluși. Acest ultim punct se referă la sentimentul numit Fear of Missing 

Out (FoMO), pe care îl putem traduce cu teama de a pierde o oportunitate de a socializa 

cu ceilalți, pentru a fi „tăiat”. Termenul, folosit în special de tineri, indică îngrijorarea că 

evenimentele sociale, ca în special „activități distractive”, ar putea fi la locul lor fără ca 

cineva să fie acolo pentru a se distra ca un proscris. FoMO se caracterizează prin faptul 

că este conectat constant cu ceea ce fac ceilalți, și este asociat cu un grad scăzut de 

satisfacție a propriilor vieți. În plus față de efectele descrise recent, tehnologiile digitale și 
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mass-media sociale pot reproduce disparitățile sociale existente, cum ar fi, de exemplu, 

printre cei al căror acces online este limitat, creând astfel numit „decalaj digital”. 

Utilizarea internetului este în mod clar transversală la o serie de factori: vârstă, statut 

socio-economic, sex, poziție geografică, niveluri de educație, religie, etnie, alfabetizare 

digitală și limbă; toți acești factori pot acționa ca obstacole în calea accesului la 

comunicarea digitală. Și pentru cei care, în schimb, au acces, timpul investit în implicarea 

cu comunitățile virtuale poate avea un cost pentru „viața reală”, reducând probabil 

perspectivele pentru dezvoltarea și menținerea interacțiunii „live”, în special în contextul 

lor local. 

Decalajul digital se bazează pe premisa că lipsa accesului la internet poate provoca 

dezavantaje combinate acolo unde există deja. Accesul la web la nivel național și 

procentul de utilizatori ai cetățenilor sunt legate de performanțele economice ale unei țări: 

cu cât o țară este mai dezvoltată în termeni economici, cu atât mai mulți oameni își pot 

permite tehnologiile digitale și se pot baza pe ele în activitățile lor zilnice. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este satul global? 

2. Ce se înțelege prin expresia „cultură a conectivității”? 

3. Ce înseamnă selfie? 

4. Descrieți termenul de coeziune socială. 

5. Ce este decalajul digital? 

52 
 

 

  



 

MODULUL B. 

SOLIDARITATE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este o societate lichidă; 

• ce este solidaritatea; 

• cum putem fi solidari online; 

• care sunt manifestările de succes ale solidarității sociale. 

SOCIETATEA LICHIDĂ 

În raport cu primul capitol, dorim să preluăm conceptul de societate globală conform 

viziunii sociologului și filosofului Z. Bauman care, în numeroasele sale cărți, a considerat 

societatea noastră folosind conceptul de modernitate lichidă. Conform interpretării sale, 

suntem o societate care trăiește pentru consum și în care totul este marfă, inclusiv ființa 

umană. În modernitate, totul este pătruns de „lichiditatea” sau „fluiditatea”, care este 

caracteristica lichidelor, care nu pot fi susținute de o formă deoarece nu au coeziune 

internă. 

Potrivit lui Bauman, relațiile dintre oameni, în toate aspectele vieții, sunt fluente, se 

schimbă, înseamnă că, de fapt, nu există „soliditatea” trecutului. Comunitățile nu mai sunt 

compacte și de lungă durată, dar se dovedesc a fi fragile, precare, tindând spre 
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individualism și întotdeauna expuse riscului de dispariție. Una dintre caracteristicile 

socialității este medierea relațiilor interpersonale prin utilizarea de zi cu zi a tehnologiilor 

digitale, care vă permite să gestionați relațiile într-un mod mai fluid, fără a fi nevoie să fiți 

prezenți fizic. Relația caracterizată de întâlnirea eficientă, într-un mediu fizic (cum ar fi, 

de exemplu, într-un pătrat), este înlocuită de „conexiunea” la Web, spațiul virtual, numit 

și ciberspațiu. 

Revoluția digitală și virtualizarea realității exaltă unele caracteristici ale omului lichid: 

viteza, nevoia de a stabili relații, căutarea propriei identități și emoții. În zilele noastre, în 

științele sociale, impactul internetului asupra societății este văzut, pe de o parte, cu 

neîncredere și neîncredere, pe de altă parte, susținut și diseminat pentru potențialul său 

imens. 

Critica interacțiunii digitale este că aceasta nu oferă sentimentul de comunitate sau 

conexiune empatică care este necesară pentru creșterea coeziunii sociale, pur și simplu 

prin promovarea unui tip de relație mai inteligent, bazat pe chaturi și rețele sociale, 

decuplând o implicare mai profundă. Într-un interviu recent, Bauman a explicat: 

ˮ Internetul face posibile lucruri care până acum erau imposibile. Potențial, oferă tuturor 

acces convenabil la o cantitate vastă de informații: astăzi avem lumea la îndemână. În 

plus, Internetul permite oricui să-și publice gândurile fără să ceară permisiunea nimănui: 

fiecare este editor al său, lucru de neimaginat până acum câțiva ani. Dar toate acestea - 

ușurința, viteza, dezintermedierea - aduc și ele probleme. De exemplu, când părăsim 

casele și suntem pe stradă, într-un bar sau într-un autobuz, interacționăm vrând-nevrând 

cu cei mai diversi oameni, cei care ne plac și cei care nu ne plac, cei care gândesc ca noi 

și cei care gândesc diferit: nu putem evita contactul și contaminarea, suntem expuși la 

nevoia de a face față complexității lumii. Internetul este opusul: îți permite să nu vezi și 

să nu întâlnești pe nimeni diferit de tine. Acesta este motivul pentru care Web-ul este în 

același timp un medicament împotriva singurătății - ne dă senzația de a fi conectați la 

lume - și în același timp un loc de „singurătate confortabilă”, unde toată lumea este închisă 
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în rețeaua lor din care poate exclude pe cei care sunt diferiți și pot șterge tot ceea ce este 

mai puțin plăcut. ˮ 

SOLIDARITATEA ȘI MEDIUL DIGITAL 

Solidaritatea este o valoare care include empatia, adică recunoașterea în celălalt și care 

se bazează pe construirea de rețele de relații afective care depășesc logica economică 

și de piață. Cuvântul solidaritate definește, la nivel etic și social, o relație de fraternitate 

și sprijin reciproc între membrii unei societăți și indică acțiuni care vizează reechilibrarea 

inegalităților sociale. Cu expresia „a fi solidari cu ceilalți” ne putem referi la împărtășirea 

de idei, intenții și responsabilități: de exemplu, putem afirma că suntem solidari cu colegii 

de clasă, cu familia, cu vecinii sau cu colegii. 

Cuvântul solidaritate înseamnă, de asemenea, împărtășirea unei relații de ajutor în 

favoarea indivizilor aflați în dificultate, cu gesturi mici sau mari care se realizează nu 

numai cu împărtășirea bunurilor primare, a obiectelor materiale, a banilor, ci și cu 

colaborarea dintre oameni. 

În zilele noastre există multe manifestări de solidaritate care sunt întruchipate în diferite 

practici sociale, cum ar fi, de exemplu, munca voluntară socio-existențială, asocierea, 

mobilizarea în timpul unor dezastre naturale, donarea de sânge etc. 
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Solidaritatea este o valoare cu mai multe fațete, care poate fi percepută în cadrul unui 

grup, cum ar fi familia, prietenii, o asociație voluntară; sau în exterior, între membrii unui 

stat și între diferitele țări europene și lume. Solidaritatea este un concept care pare să 

conoteze mai mult relațiile de sprijin între indivizi, din acest motiv se pune întrebarea cu 

privire la modul în care este caracterizată în societatea lichidă. 

Tehnologiile digitale pot duce la devalorizarea conceptului de solidaritate: nu se mai 

bazează pe „valoare”, ci mai degrabă pe „conexiune”, ducând la o „solidaritate de 

conectivitate” care dezactivează participarea activă în societate. Acest mecanism poate 

fi deja prezent în modul nostru de a fi solidar în zilele noastre: printr-un simplu clic putem 

semna o petiție online pentru a proteja drepturile omului indigenilor din America de Sud 

sau putem trimite o donație unei asociații care luptă împotriva sărăciei în Africa. Cu un 

gest care durează chiar și un minut din ziua noastră, putem fi solidari cu oricine, fără a fi 

necesar să fim implicați, emoțional și fizic. 

DE LA SUPRAVIEȚIRE LA CROWDFUNDING: 

Exemple de solidaritate prin web și nu numai 

Survival International este o organizație non- 

profit care a fost înființată în 1969 de un grup 

de oameni hotărâți să ia acțiuni de solidaritate 

față de indigenii lumii. Misiunea sa este de a 

ajuta la apărarea vieții, a pământurilor și a 

viitorului oamenilor care ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și alte societăți 

contemporane și să le ofere sprijin pentru a denunța violența și rasismul pe care îl suferă 
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în fiecare zi. Acțiunile de supraviețuire sunt multiple, de exemplu, pentru a exercita 

presiuni asupra guvernelor pentru a recunoaște drepturile populației indigene; 

documentează și raportează abuzurile împotriva lor și intervine direct pentru a le opri. 

De câțiva ani, Supraviețuirea nu a avut intrări economice și a fost gestionată de voluntari, 

dar în curând a devenit clar că singura modalitate de a garanta supraviețuirea populației 

indigene era să caute sprijin public. Datorită sprijinului a mii de susținători din întreaga 

lume, în zilele noastre, Supraviețuirea a devenit o mișcare mondială care a schimbat 

radical atitudinea față de indigenii din multe părți ale lumii. Web-ul a reprezentat cu 

siguranță un instrument eficient pentru misiunea acestei organizații, deoarece pe site-ul 

lor web este scris: 

ˮ Internetul este un instrument de lucru foarte valoros, care ne permite nu numai să fim 

rapizi și să ajungem la un public uriaș (și fără risipă), ci și să urmărim multe mai multe 

cazuri decât înainte. Adesea îi putem denunța în momentul în care se întâmplă și în multe 

limbi diferite. Viteza intervenției este un instrument esențial pentru apărarea triburilor și 

un factor de descurajare eficient pentru cei care doresc să preia în continuare pământurile 

și viața impun. ˮ 

Prin intermediul site-ului, oricine poate acționa solidar pentru a-și oferi sprijinul. Există 

mai multe acțiuni care pot fi întreprinse: înregistrarea la organizație, efectuarea unei 

donații, scrierea unei scrisori și / sau semnarea unei petiții. Prin înregistrarea pe site și 

contribuția cu o donație de bani, activitățile promovate vor fi sprijinite. Scrisorile și petițiile 

sunt, de asemenea, o formă importantă de sprijin pentru organizație, deoarece sunt un 

instrument pentru a da voce opiniei publice, obligând guvernele și instituțiile să dea 

socoteală acțiunilor lor. 

În plus față de aceste practici online, Survival își invită susținătorii să vorbească din gură 

în gură: să difuzeze informații despre populația indigenă și tribală și să atragă atenția 

asupra inițiativelor și campaniilor întreprinse. Mai mult decât atât, este posibil să acționăm 

în favoarea misiunii organizației prin distribuirea de leavens și material informativ de 
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supraviețuire în toate ocaziile în care poate fi citit de persoane care împărtășesc aceleași 

obiective ca, de exemplu, în timpul prezentărilor de carte, conferințelor, dar și în biblioteci 

și magazine. Toate aceste acțiuni reprezintă o modalitate de a sprijini organizația față de 

populația pe care o protejează, chiar dacă sunt fizic departe de sediul organizației și, mai 

presus de toate, de oamenii înșiși față de care se manifestă solidaritatea lor. 

Crowdfunding este un termen englezesc alcătuit din două 

cuvinte: „mulțime” și „finanțare”, care în italiană pot fi 

traduse prin „financiarmento collettivo” (finanțare 

colectivă). Este un fenomen care se caracterizează prin 

colaborarea unui grup de persoane care, în mod voluntar, 

decid să-și folosească banii pentru a susține diferite tipuri 

de proiecte afișate prin intermediul site-urilor web adecvate (de exemplu, Indiegogo, 

Kickstarter etc.). Proiectele pot fi de natură strict economică, legate de un interes personal 

sau de un grup de oameni și care vizează câștigarea de bani; sau pot fi de natură socială, 

caracterizate prin obiective legate de dezvoltarea socială și / sau de mediu și non-profit. 

În ceea ce privește acest ultim aspect, ne concentrăm atenția, raportând exemplul 

GoFundMe, un site dedicat campaniilor de strângere de fonduri care privesc inițiative 

non-profit și care sunt legate de principiul solidarității. Lansat în 2010, GoFundMe este o 

platformă online în jurul căreia s-a format o comunitate de peste 50 de milioane de 

donatori, misiunea sa este de a permite oamenilor să ajute alte persoane, în timp ce 

scopul său final este de a schimba modul în care se fac donațiile în întreaga lume. 

GoFundMe permite oricărei persoane care are acces la Internet să creeze o campanie 

de strângere de fonduri în câteva minute și să o împărtășească nu numai cunoscuților 

lor, ci și întregii lumi, prin e-mail și rețele sociale. Oricine folosește GoFundMe poate 

strânge fonduri pentru ei înșiși, pentru prieteni și rude, sau chiar pentru străini, în raport 

cu următoarele nevoi: cheltuieli medicale, taxe școlare, programe voluntare, sporturi 

pentru tineri, înmormântare, memorii și animale. 

58 
 
 

  



Principalele diferențe dintre cele mai vechi și tradiționale forme de solidaritate și aceste 

noi forme de „crowdfunding” sunt legate de viteză și dimensiune: în trecut solidaritatea 

era legată de acțiunile locale, în propriul cartier sau oraș, în timp ce cu noile tehnologii de 

comunicare , solidaritatea prin sprijin financiar poate avea loc instantaneu și în întreaga 

lume. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce înseamnă modernitate lichidă? 

2. Ce rol joacă tehnologiile digitale în modernitatea lichidă? 

3. Care este definiția solidarității? 

4. Cum se schimbă solidaritatea în era digitală? 

5. Care sunt principalele diferențe între cele mai vechi forme de 

solidaritate și cele mai moderne, cum ar fi crowdfunding? 

Împărțiți clasa în grupuri de lucru de 4/5 persoane. 

Fiecare grup trebuie să se întâlnească și să discute împreună despre 

exemple de solidaritate prin web și / sau utilizarea dispozitivelor digitale. 

Grupul va trebui să aleagă un exemplu de solidaritate și, în privința 

acestuia, să pregătească o prezentare multimedia cu Power Point 

pentru a arăta data viitoare în clasă. 

Un reprezentant al grupului va arăta Power Point și va vorbi despre acesta în cel mult 5 

minute. 

Fiecare imagine / citat utilizat pentru prezentarea Power Point trebuie să conțină 

următoarele informații: numele autorului, adresa web / titlul cărții (în cazul webografiei și 

/ sau bibliografiei), locul, anul. 
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Prezentarea trebuie să fie livrată cu cel puțin 3 zile înainte de profesorul de referință, prin 

e-mail sau prin cheie USB. 
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MODULUL C. 

DIVERSITATE ȘI TOLERANȚĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este diversitatea; 

• ce este rasismul; 

• cum putem fi toleranți; 

• care sunt modalitățile de combatere a urii și intoleranței. 

BOGĂȚIA UMANITĂȚII NOASTRE ESTE DIVERSITATEA 

După cum am văzut în modulul anterior, astăzi 

solidaritatea depășește diferențele culturale, 

sociale, etnice, naționale și de gen, ca și în 

trecut; este o valoare care definește capacitatea 

de a ne identifica cu așteptările, nevoile și 

întreaga viață chiar și a celor care sunt diferiți. 

În această ultimă parte dorim să abordăm problema diversității, deoarece reprezintă în 

prezent o adevărată provocare a coeziunii sociale, capabilă să pună o presiune pe 

solidaritatea însăși, adică pe relația de reciprocitate între oameni. 

Diversitatea în forma sa absolută duce înapoi la conceptul de extraneitate, care din 1800 

până în prezent, a devenit din ce în ce mai mult centrul studiilor în științe sociale, inclusiv 

pe cele ale sociologului Bauman, care i-a dedicat mai multe lucrări. 
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În zilele noastre, străinul este readus străinului, care devine responsabil pentru criza 

ordinii sociale și a omogenității, care este „la fel” în cadrul grupului. 

Migrația este un fenomen care a însoțit întotdeauna istoria umanității și mai ales în 

ultimele secole a fost percepută ca o „anomalie de corectat” pentru a menține ordinea și 

coeziunea socială; toate acestea prin asimilare, adică făcând străinul egal cu membrii 

grupului în care este primit sau prin excluderea sa. După cum remarcă Bauman, în 

societatea noastră lichidă marcată de mișcarea masivă a oamenilor și a banilor, are loc 

o schimbare: străinii nu mai sunt recunoscuți ca o anomalie, deoarece trăiesc printre noi 

de mult timp. Așadar, întrebarea se concentrează pe modul în care putem coexista pașnic 

cu străinii. 

Deși pluralismul este acum un principiu acceptat în societatea noastră, relațiile cu străinii 

continuă să fie o problemă, dovadă fiind valurile rasismului care traversează nu numai 

Europa, ci întreaga lume. Există din ce în ce mai mulți oameni care susțin că străinii sunt 

o resursă care aduce beneficii comunității; că diversitatea nu este doar inevitabilă, ci și 

prețioasă, deoarece generează noi experiențe de creștere și evoluție umană. 
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Pe de o parte, punctele de vedere cele mai extremiste îl văd pe străin ca pe un dușman, 

dar opiniile mai moderate insistă să recunoască celălalt, identitatea și cultura sa. În timp 

ce construim o dimensiune culturală colectivă care depășește diferențele prin 

identificarea valorilor comune. Tocmai străinul este diferit pentru că el / ea provine dintr- 

o altă cultură, dar în același timp ca o ființă umană, el este la fel ca noi. 

Tema recunoașterii celuilalt este legată de cea a identității. Construcția identității noastre 

este legată de reciprocitatea recunoașterii, ceea ce înseamnă că, pentru a dezvolta și 

consolida identitatea cuiva, avem nevoie de alți oameni cu care este posibil să fie 

recunoscuți și cu care îi recunoaștem. Etica recunoașterii impune datoria de a-l 

recunoaște pe celălalt, dar celălalt este înțeles nu numai ca străin, ci poate fi reprezentat 

de semenii noștri, de aproapele nostru sau chiar de una dintre rudele noastre cele mai 

apropiate. Dacă ne străduim să-l recunoaștem pe celălalt, aceasta înseamnă că ne 

străduim să ne recunoaștem și să ne acceptăm și pe noi înșine. 

Trebuie remarcat faptul că societatea noastră este caracterizată de o multitudine de 

indivizi, cu propriile interese, relații, comportamente și nevoi; umanitatea este sinonimă 

cu unitate, dar și cu diversitatea dintre toate ființele umane. Bogăția umanității noastre 

constă în diversitatea sa, care reprezintă adevărata valoare care trebuie prețuită și 

cultivată, iar prin întâlnire și dialog se pot sparge zidurile neînțelegerii și fricii și pot fi 

eliminate inegalitățile sociale. 

Dialogul ne permite să înțelegem diferențele și să profităm pozitiv de ele. Rolul școlii este 

de a educa tinerii să dialogheze între ei, să învețe să se îmbogățească cu diversitatea 

celuilalt. Webul ne poate ajuta în acest scop, deoarece ne permite să comunicăm rapid 

și să dobândim cunoștința celorlalte ființe umane, dar mai presus de toate „cu și printre 

alții” putem depăși prejudecățile față de diversitate și să învățăm să acceptăm și 

tolerează-l. 
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În capitolul următor vom discuta despre un exemplu al modului în care tinerii se pot 

mobiliza împreună în favoarea dialogului intercultural și pentru a contracara diferitele 

forme de ură față de cei care sunt considerați „diferiți”. 

LUPTA CONTRA URII ȘI INTOLERANȚA PE WEB: 

Campania pentru tineret „Fără discurs de ură” 

Campania „Tinerii care combate discursul de ură online” este un proiect creat în 2012 de 

sectorul de tineret al Consiliului Europei, care are ca scop combaterea rasismului și a 

tuturor formelor de discriminare online, oferind tinerilor și agențiilor implicate 

competențele necesare să recunoască și să ia măsuri împotriva încălcărilor drepturilor 

omului. 

Campania de tineret a Consiliului Europei împotriva discursurilor de ură online dorește să 

sensibilizeze tinerii; totuși, acest tip de acțiune poate fi adaptat la alte categorii de vârstă 

și la alte profiluri de cursanți, inclusiv adulți. 

Dezvoltarea rețelelor sociale a sporit nivelul de participare a oamenilor la spațiul virtual 

într-o varietate de moduri, permițând schimbul de conținut personal și opinii. Noutatea 

este că toată lumea cu acces la internet este acum atât editor, cât și vorbitor public și, 

mai mult, o serie de studii au văzut că putem spune lucruri pe internet pe care nu am 

îndrăzni să le spunem în public în lumea „reală”. . 

În ultimii ani, intoleranța și „ura” prin intermediul internetului au devenit una dintre cele 

mai răspândite forme de abuz al drepturilor omului cu consecințe negative foarte grave, 

atât în lumea reală, cât și în lumea virtuală. Incitarea la ură definită de Comitetul Miniștrilor 

al Consiliului Europei acoperă toate formele de exprimare care răspândesc, incită, 
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promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură 

bazate pe intoleranță, față de minorități, migranți și prejudecăți cu privire la orientare 

sexuală și de gen. 

Cuvintele și vorbirea online a urii se alimentează în societate întăresc stereotipurile și pot 

duce, în unele cazuri, la violență fizică. Avem exemple în istoria încălcărilor în masă a 

drepturilor omului, cum ar fi genocidul și persecuția împotriva persoanelor de origini etnice 

diferite, care au fost întotdeauna precedate sau însoțite de discursuri de ură. 

Stereotipurile sunt credințe sau gânduri comune, generalizări despre anumite grupuri 

care pot fi pozitive, negative sau neutre. Dacă sunt pozitive, pot beneficia pe cei vizați; 

stereotipurile devin dăunătoare atunci când sunt utilizate ca instrument pentru tratamente 

discriminatorii. Multe stereotipuri care par a fi neutre conțin de fapt un element de 

evaluare sau judecată. Pentru a înțelege mai bine nuanța diferită dintre cei doi termeni, 

putem folosi următorul exemplu: „Femeile nu sunt deosebit de calificate în conducerea 

mașinilor”. Imediat această propunere pare a fi un fapt, dar, de fapt, se face o judecată 

asupra capacității tehnice a femeilor. Chiar și atunci când stereotipurile sau prejudecățile 

par pozitive, ele au aproape întotdeauna un aspect negativ. De exemplu, afirmația 

„thailandezii sunt cei mai zâmbitori oameni din lume” este o judecată pozitivă pentru 

oamenii din Thailanda, dar conține o judecată negativă în comparație cu alte persoane 

care sunt mai puțin bune. 
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Atunci când un stereotip sau un prejudiciu se bazează pe culoarea pielii sau pe originea 

națională, se poate aluneca cu ușurință în rasism. Rasismul este o ideologie care 

provoacă un comportament discriminatoriu sau ofensator față de oameni din cauza 

„inferiorității” lor imaginate. Comportamentul și atitudinile negative față de un anumit grup 

de oameni, astfel încât acei oameni să nu se poată bucura de drepturile lor umane, 

constituie discriminare, adică opusul egalității. 

Campania de tineret a Mișcării „Fără ură de vorbire” încurajează respectul pentru 

libertatea de exprimare și își propune să dezvolte răspunsuri alternative la discursul de 

ură, promovând drepturile omului online și făcând internetul un spațiu mai sigur pentru 

toți. 

Campania sa dezvoltat prin diferite acțiuni, în primul rând crearea unui site Web care 

reprezintă un punct de întâlnire în care toate acțiunile întreprinse în diferitele țări 

europene au fost combinate împreună cu multe informații utile despre problemă: rapoarte, 

povești de viață, articole , resurse etc. Pe site, oricine poate naviga într-o zonă specială 

numită „Ură de vorbire de ură” constând în exemple de discursuri de ură online trimise 

de utilizatori. Oferă posibilitatea de a denunța postările de ură pe rețelele sociale (sau 

alte site-uri web), de a discuta despre abordări posibile cu alți tineri din mișcare și de a 

organiza acțiuni împotriva discursurilor de ură, inclusiv așa-numitele „Zile europene de 

acțiune”. Fiecare zi de acțiune se concentrează pe diferite aspecte ale discursurilor de 

ură și încurajează acțiunea în sprijinul anumitor grupuri țintă. Doar pentru a da câteva 

exemple, ziua împotriva islamofobiei a fost anunțată pe 21 septembrie, iar ziua drepturilor 

omului online a avut loc pe 10 decembrie. 

Pe lângă activitățile online, Campania a promovat cursuri de formare, seminarii, 

conferințe, evenimente pentru tineri, festivaluri, asigurând astfel implicarea tinerilor în 

viața lor „reală”. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Cum putem depăși sentimentele de teamă față de ceilalți? 

2. Ce este campania pentru tineri fără ură de vorbire? 

3. Ce înseamnă „incitare la ură”? 

4. Ce este un stereotip? 

5. Care sunt principiile mișcării de vorbire „Fără ură”? 

JOC DE CLASĂ 

• Împărțiți clasa în jumătate, pe de o parte vor fi susținători ai toleranței, pe de altă parte, 

cei care refuză să accepte „cealaltă”. 

• Pentru a încuraja confruntarea dintre cele două grupuri opuse, profesorul poate sugera 

contribuții, de exemplu, prezentând / proiectând articole din ziare (de exemplu, sosirea 

migranților în oraș) sau afișând / proiectând imagini (de exemplu, o barcă de refugiați 

etc.) .). 

• Profesorul va avea rolul de a colecta comentarii de la ambele facțiuni, scriind cuvinte 

cheie pe tablă, împărțite în mod corespunzător în două coloane, una pentru cuvinte cheie 

despre toleranță, cealaltă pentru cuvinte cheie împotriva toleranței (de exemplu, respect, 

toleranță, incluziune, dragoste , etc. / discriminare, rasism, prejudecăți, ostilitate etc.) 

• Jocul durează 10 minute, după aceea, profesorul va conduce o brainstorming asupra 

cuvintelor și vorbirii apărute în timpul „conflictului” între cele două părți. 
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CAPITOLUL 4 

CONVIEȚUIREA CETĂȚENILOR ÎN ERA DIGITALĂ 

Societatea este rezultatul unui comportament conștient și deliberat. Aceasta nu înseamnă 

că indivizii au încheiat contracte în virtutea cărora au fondat societatea umană. Acțiunile 

care au produs cooperare socială și care o reproduc din nou în fiecare zi nu vizează 

altceva decât cooperarea și asistența cu ceilalți, pentru a obține anumite rezultate 

specifice. Setul de relații reciproce create de astfel de acțiuni concertate se numește 

societate. 

Societatea pune laolaltă colaborarea în loc de existența izolată - cel puțin imaginabilă - a 

indivizilor. Societatea este o diviziune și o combinație de muncă. Ca un animal care 

acționează, omul devine un animal social. 

Marele filosof grec, Aristotel a spus că omul este un „zoon politikon”, adică „creatură 

societală”; adică creatură care trăiește într-o societate ”. Unele animale trăiesc, de 

asemenea, în grupuri, împreună - dar ființele umane nu pot trăi în afara societății, fără 

semeni. 

68 
 

 
  



 

MODULUL A. 

COOPERARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este cooperarea; 

• ce este concurența; 

• diferențele dintre indivizi, grupuri și echipe; 

• modul în care era digitală a influențat munca în echipă. 

COOPERARE 

S-ar putea spune că Robinson Crusoe a trăit pe o insulă nelocuită, singur. Gresit. 

Robinson trăise mai devreme în societate și și-a luat toată experiența și cunoștințele cu 

el pe insulă. Deci, din punct de vedere fizic, a trăit singur, dar din punct de vedere mental, 

a trăit în societatea sa anterioară. Chiar și Maugli-ul lui Kipling, din „Cartea junglei”, a trăit 

într-o societate - adevărat, în societatea lupilor mai întâi, dar mai târziu - purtând „genele 

sociale” strămoșilor săi în genele sale - s-a întors în societatea umană. 

Robinson a stăpânit niște pantofi (își amintea că oamenii purtau pantofi), a pregătit un fel 

de armă, o suliță, deoarece își amintea cum oamenii se apărau de dușmani; a purtat un 

fel de umbrelă de când și-a amintit că umbrela protejează din nou ploaia și soarele. Maugli 

umbla pe două picioare ca oameni și nu pe patru ca lupii. 

A trăi cu alți semeni aduce inevitabil întrebarea: cum să ne comportăm față de alți 

oameni? În principiu, există trei opțiuni: 

• ceilalți sunt (sau celălalt este) prieten (e), iar voi vă ajutați unul pe celălalt. Această 

relație se numește cooperare, adică „cooperare” care înseamnă „a lucra împreună; 

• ceilalți sunt (sau celălalt este) dușman (e) și trebuie să vă apărați împotriva lor. 

Întrebarea este „cine - cine”; adică cine este mai puternic. O astfel de relație se numește 

competiție. 
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• ceilalți sunt (sau celălalt este) neutru; nu sunt nici prieteni, nici dușmani; nici parteneri 

de cooperare, nici concurenți. De obicei, pur și simplu nu suntem în contact cu ei. 

Cu toții avem propriile noastre obiective și mijloacele noastre de a le folosi. Când suntem 

împreună cu ceilalți, nu putem să nu acceptăm că toată lumea este așa și țintele altora 

pot diferi total de ale noastre. (Spuneți, doriți să mergeți la un film, partenerul dvs. ar dori 

să meargă la o discotecă.) De asemenea, mijloacele noastre pot fi total diferite: el are o 

mașină pentru a merge la o excursie, dar tu nu). 

Oamenii de știință au făcut un experiment. Au încercat să-și dea seama de ce oamenii 

decid să concureze sau să coopereze. Cooperarea este bună pentru toată lumea, atâta 

timp cât nimeni nu își pune obiectivul personal pe primul loc. De aceea încrederea și 

capacitatea de a-ți sacrifica (sau cel puțin, de a face compromisuri) propriile obiective 

sunt fundamentul cooperării. Dacă ne uităm la aceste obiective (ținte), putem defini trei 

atitudini diferite: doar persoane împreună, grupuri și echipe: 

Persoanele au ținte total „haotice”; grupurile încep să fie mai consolidate (nu mai există 

săgeți descendente), dar interesele (ținte, obiective) pot contrazice și membrii pot 

concura între ei, în timp ce în echipă, obiective (chiar dacă nu sunt identice; unele 

„individualisme” ”Rămâne încă) sunt foarte mult armonizate; echipa are ținte foarte 

similare (paralele). 

Este evident că grupul are mai mult succes în atingerea unor obiective comune (mai 

precis: reducerea țintelor total contradictorii) în timp ce echipa este cea mai eficientă: 

țintele (și, prin urmare, eforturile) nu se contrazic reciproc, ci mai degrabă susțin reciproc. 

Această „întărire” a țintelor și a eforturilor este numită „sinergie”; atunci când suma 

eforturilor totale ale echipei este mai mult decât suma eforturilor membrilor individuali. 
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Ce caracterizează un grup? 

• Este un organism pur administrativ. 

• Toată lumea se concentrează pe sine, munca și obiectivele sale. 

• Membrii sunt foarte atenți la ceea ce spun. 

• Nu sunt deschise în comunicarea lor. 

• Indivizii concurează între ei. 

• Organizarea este relaxată și independentă. 

• Nu se cunosc bine, nivel scăzut de încredere într-un grup. 

• Membrii concurează între ei. 

• Numărul de membri nu este dat. 

Ce caracterizează o echipă? 

• Membrii echipei sunt dependenți unul de celălalt. 

• Toată lumea are același scop reciproc. 

• Comunicarea este deschisă și directă. 

• Membrii se cunosc și au încredere reciprocă. 

• Competiția este direcționată în exterior. 

• Organizarea este clară și fermă. 

• Numărul de membri este definit clar 
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Ce caracterizează o echipă? 

• Membrii echipei sunt dependenți unul de celălalt. 

• Toată lumea are același scop reciproc. 

• Comunicarea este deschisă și directă. 

• Membrii se cunosc și au încredere reciprocă. 

• Competiția este direcționată în exterior. 

• Organizarea este clară și fermă. 

• Numărul de membri este definit clar. 

Deci, cooperarea înseamnă a lucra împreună pentru a atinge obiectivele convenite de 

comun acord, iar munca în echipă este eforturile comune armonizate pentru a atinge 

obiectivele convenite în comun. Într-un sens, cooperarea și munca în echipă sunt noțiuni 

similare. Este foarte important să subliniem că munca în echipă și cooperarea nu sunt un 

efort total identic al sclavilor; desigur, țintele individuale rămân. Pur și simplu, membrii 

echipei realizează că împreună, împreună, cu eforturi comune, obiectivele lor individuale 

sunt îndeplinite mai eficient decât să lucreze pentru aceasta fără alți membri ai echipei, 

„tovarăși”. 

ERA DIGITALĂ 

Era digitală a adus câteva schimbări foarte importante în cooperare și muncă în echipă: 

• datorită comunicării sporite, lumea „a devenit mai mică”. Anterior, nu era atât de 

important, ceea ce s-a întâmplat în alt oraș - acum este important ce se întâmplă 

în Japonia, China sau Peru. Lumea a devenit un „sat global”; adică numărul 

persoanelor neutre a scăzut brusc. Ne interesează ce se întâmplă în Venezuela 

sau la granița SUA-Mexic. Am devenit „cetățeni mondiali”. 

• din nou datorită comunicării intensive și a societății virtuale (comunitate socială 

virtuală precum Facebook), este mult mai ușor să deveniți prieteni și / sau membri 

ai echipei cu oricine din lume, chiar dacă nu l-ați întâlnit niciodată și, într-adevăr, 
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nu o veți face niciodată . Conexiunile la internet au făcut pe toată lumea accesibilă: 

întrucât oricine din lume poate contacta pe oricine altcineva, doar cel mult șase 

conexiuni. Este posibil să fiți în contact cu președintele SUA, Cristiano Ronaldo 

sau Papa de la Roma. 

• comunicațiile digitale au făcut mult mai simplă identificarea obiectivelor comune 

și, astfel, fac mult mai ușoară construirea prieteniei, a echipelor. Ca de obicei, un 

copil este membru al zeci de grupuri diferite de internet și dacă interesele sunt 

similare, nu sunt deja grupuri, ci echipe. Conexiunile la internet pot fi afișate ca în 

figura de mai jos. Într-un anumit sens, acele „puncte cu conexiuni mai dense” pot 

fi considerate ca echipe - sau într-adevăr, o posibilă echipă. Și acele echipe (acele 

grupări) pot conține sute de mii sau chiar milioane de oameni! În 2018, în lume 

existau peste 4,2 miliarde (!!) de utilizatori de internet! 

Rețeaua digitală de internet (conexiuni) în lume 

• din nou datorită comunicării digitale, este mult mai ușor să vă alăturați mijloacelor 

separate pe care le poate avea o persoană. Eforturile comune dau rezultate mai 

bune și interesele comune sunt îndeplinite mult mai ușor. 

• conexiunile la internet și societățile virtuale precum prietenii de pe Facebook se 

pot transforma într-o prietenie „reală” mult mai ușor. Deoarece oamenii pot avea 

„prieteni virtuali”, să zicem, în Bolivia, este o decizie mai ușoară să mergi să vizitezi 

Bolivia - ai un prieten acolo ...! Călătoriile interne și internaționale au crescut 

enorm; numărul turiștilor care călătoresc undeva în lume a ajuns la 1,3 miliarde 

(!!!) în 2018! Cu cât călătorești mai mult, cu atât ai mai mulți prieteni reali; cu cât 

aveți mai multe conexiuni, cu atât mai mult discutați cu ele; cu cât vă faceți mai 

ușor prieteni cu ei, cu atât este mai ușor să identificați interese și ținte comune - 

adică, din nou, este mai ușor să construiți echipă și muncă în echipă. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este cooperarea? 

2. Care este diferența dintre munca în grup și munca în echipă la 

atingerea obiectivelor? 

3. Care este diferența dintre cooperare și concurență? 

4. În ce circumstanțe rivalii pot deveni colegi de echipă? 

5. Când un mic grup social, o clasă devine o echipă? 

LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

În procesul de educație, un profesor se confruntă adesea cu o problemă a elevilor care 

confundă competiția cu cooperarea. Acest text îi ajută pe elevi să înțeleagă diferența 

dintre cooperare și concurență în cadrul unui mic grup social numit clasă. 

Elevii din forma 6.A deseori concurează între ei în loc să coopereze. Când puțini elevi 

încearcă să atingă același obiectiv de a fi cei mai buni din clasă, trebuie să încerce din 

greu. 

Forma 6.A este un grup social mic. Studenții sunt parteneri. Ei comunică între ei, 

împărtășesc același scop. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să coopereze. Un 

exemplu al cooperării lor sunt activitățile pentru a face clasa lor să arate bine înainte de 

o întâlnire cu părinții profesori. Băieții au început să-și spele birourile. Jakub a citit undeva 

că un obiectiv reciproc poate aduce împreună două grupuri opuse. Forma 6.A și 6.B sunt 

rivali. În competiția atletică regională, ei au reprezentat școala în ștafetă. Scopul lor 

reciproc i-a adus împreună. Au lucrat împreună și au încercat să fie cât mai bine. 

Oamenii de știință au făcut un experiment. Au încercat să-și dea seama de ce oamenii 

decid să concureze sau să coopereze. Cooperarea este bună pentru toată lumea, atâta 
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timp cât nimeni nu își pune obiectivul personal pe primul loc. De aceea încrederea și 

capacitatea de a-ți sacrifica propriile obiective sunt fundamentul cooperării. 

Potrivit unui băiat numit Jakub, cooperarea ar trebui implementată în timpul lecției la 

diferite subiecte. El însuși îi place să lucreze în grupuri. Fiecare are propria sarcină și 

împreună au un scop reciproc. Ei colectează și sortează informațiile, discută, caută soluții 

și compromisuri. De asemenea, își întăresc empatia, reprimă violența și devin mai 

responsabili față de ceilalți. 

1. Gândiți-vă și scrieți exemple de cooperare menționate de Jakub în text. 

Cooperation 

2. Completați schema. 

Cooperation Competition 
 
 

  



 

3. Decideți care dintre următoarele abilități le consolidați în timpul învățării prin 

cooperare. Explicați-vă părerea și scrieți-o. 

Abilități: asertivitate, egoism, abilitatea de a-ți organiza munca, responsabilitate, 

încredere în sine, aplicarea opiniei tale, abilitatea de a face față conflictelor. 
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MODULUL B. 

DIVIZIUNEA PUTERII ÎN ERA DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este puterea; 

• care sunt factorii de care depinde puterea; 

• diferența dintre dictatură și democrație; 

• modul în care era digitală a influențat diviziunea puterii. 

PUTERE 

De obicei, puterea este capacitatea de a face ceva. În societate, 

puterea este mai mult decât atât: puterea nu este doar 

capacitatea de a face ceva, ci și capacitatea (capacitatea) de 

a-i convinge pe ceilalți să facă ceva. În unele termeni mai 

blândi, persoana care este puternică poate fi numită și 

„influencer”. 

Puterea poate depinde de mulți factori: 

• factori materiale (bani): persoana dată este pur și simplu capabilă (este într-o poziție) 

să plătească pe altcineva pentru ca acesta să facă ceea ce dorește influențatorul; 

• factori etici: influențele se pot referi la astfel de interese care se bazează pe etica 

generală a omului. (De exemplu: influențatorul poate convinge pe alții să nu fure, 

deoarece este o comandă etică umană generală ca în cele Zece Porunci.) 

• factori politici: puterea poate proveni de la partidele politice care au un sprijin mai 

puternic în societate decât alte partide. Factorii politici iau în considerare în principal 

dezvoltarea societății, modul în care aceasta se dezvoltă, metodologia utilizată în acest 

sens, tratamentul acestor părți sau ale acelor părți ale societății. (De exemplu: comuniștii 
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susțineau că acționează în numele și în interesul muncitorilor; iar capitalismul clasic era 

considerat a susține interesele capitaliștilor.) 

•factori umani. Sunt foarte apropiați de factorii etici. Factorii umani se bazează de obicei 

pe interesele umane generale, cum ar fi libertatea, solidaritatea, respectul reciproc, 

toleranța. (De exemplu: lupta pentru drepturile egale ale femeilor; sau tratamentul egal al 

persoanelor albe și negre și așa mai departe.) 

• factori egoisti. Puterea este de obicei un beneficiu (mai ales chiar: beneficiu material) 

pentru cei care sunt la putere. Prin urmare, mulți pot lupta pentru a păstra puterea doar 

de dragul puterii; să rămână la putere. 

SEPARAREA ȘI ÎMPĂRȚIREA PUTERII 

Dacă cineva (orice grup) are toată puterea în mâinile sale, poate face în societate ceea 

ce dorește; nu există control asupra acestuia. Un astfel de sistem se numește dictatură. 

Cunoaștem câțiva dictatori din istorie, precum Hitler sau Stalin. 

Dictatura se caracterizează prin faptul că toată puterea este concentrată într-o mână 

(sau în mâinile unui grup mic). Poate fi, de asemenea, o așa-numită „dictatură de facto”, 

atunci când există diferite forme de putere și din exterior, pare a fi o „democrație normală”, 

dar diferitele tipuri de putere sunt puternic influențate (determinate) de „de dictator facto 

”. 

Sistemul politic opus se numește democrație. Literal, înseamnă „puterea poporului” 

(demos = oameni; cratos = putere; greacă). Principiul de bază al democrației este 

separarea diferitelor tipuri de putere. Este necesar pentru control și cu împărțirea puterii, 

nimeni nu poate concentra puterea într-o mână fără control. De obicei, Constituția 

stabilește principiul divizării (separării) puterii. 

În general, există trei forme de bază ale puterii: 
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• putere legislativă. Organele determină, acceptă și controlează 

regulile de bază: legea. În țările democratice, este principalul organ care este rezultatul 

direct al opiniei poporului: Parlamentul. 

• putere executiva; Guvernul. este organul de facto al guvernării țării. 

Guvernul este guvernat de lege și este responsabil pentru Parlament. 

• Putere juridica; al treilea organ independent care controlează 

respectarea legii. Instanțele sunt cele care îndeplinesc aceste funcții. 

Separarea puterii și divizarea acesteia este unul dintre principiile de bază ale democrației. 

Este necesar ca ramurile de putere să se controleze reciproc. Acest control se numește 

„verificări și solduri”. Fără echilibru, sistemul politic se apropie de dictatura de facto, chiar 

dacă „simptomele democrației” sunt toate disponibile în mod formal. 

Există situații rare în care dictatura pare mai eficientă: luarea deciziilor este mult mai 

rapidă, concentrarea eforturilor se face cu ușurință. Într-un incendiu mare, căpitanul 

trebuie să fie dictatorul: nu are timp să dezbată, nu are timp să întrebe oamenii despre 

părerea lor cu privire la ce să facă. În mod similar, un dictator poate fi mai eficient decât 

sistemul democratic. (Nu e de mirare că dictatorii apar de obicei în război: Napoleon, 

Hitler, Mussolini, Stalin.) Adevărata problemă vine atunci când vremurile grele s-au 

încheiat, dar dictatorul nu vrea „să-i redea” puterea - ca Stalin după al doilea război 

mondial. 

ÎMPĂRȚIREA PUTERII ÎN ERA DIGITALĂ 

Au rămas doar câteva dictaturi până în zilele noastre (chiar dacă numărul dictaturilor de 

facto este mai mare.) Practic, 99% din toate țările din lume se numesc democratice. 

Adică, în toate aceste țări, separarea și împărțirea puterii există - chiar dacă, în unele țări 

„democratice”, doar formal. Este și cazul de astăzi, în Era Digitală. 
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Era digitală a adus schimbări fundamentale problemei în sens diferit. După cum am văzut 

mai sus, structura de bază foarte importantă este ramura legislativă, unde Reprezentanții 

poporului stau, decid și votează. Reprezentanții sunt aleși printr-o procedură regulată de 

vot; de obicei patru-cinci ani. Votarea - de aici era digitală a cumpărat schimbări 

extraordinare. 

Pentru ca oamenii să voteze, au nevoie mai întâi de informații. Și sistemele 

informaționale, eficiența informației, canalele de informare în masă s-au schimbat odată 

cu era digitală. Oamenii sunt bombardați cu o cantitate imensă de informații și aceasta 

duce la dezinformare. (Vezi Subiectul 1 Modulul 2; Subiectul 5 Modulele a, b și c.) Cel 

care ține canalele informaționale în mâini, cel care poate manipula oamenii poate 

influența profund opinia oamenilor. Adică, echilibrul puterii trebuie să fie însoțit de o mass- 

media echilibrată, astfel încât oamenii să poată obține informații obiective. 

În Era Digitală, puterea asupra mass-media a devenit o problemă directă a puterii: prin 

canalele de comunicare de masă, grupul politic dat poate obține o poziție de dictatură de 

facto, chiar dacă există organe democratice precum parlamentul și curțile. Datorită 

acestei situații, alfabetizarea mediatică a devenit o adevărată sine-qua-non (condiție 

indispensabilă) pentru cetățenii democrați. (Peste alfabetizare media, vezi Tema 5. 

Modulul b.) 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. De ce numim era pe care o trăim în era digitală? Numiți cel puțin 

5 tehnologii digitale pe care le cunoașteți. 

2. Numiți câteva avantaje ale internetului și social media. 

3. Explicați termenul de putere. 

4. Este adevărat că puterea astăzi este doar în mâinile politicienilor? 

5. Scrieți cum era digitală poate schimba oamenii. 
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1. Ce cuvinte care încep cu aceste scrisori îți vin în minte când vorbim 

despre era digitală și putere? 

D ……………… E ……………… P ……………….. 

I ………………. R ……………… O ……………….. 

G ……………… A ……………… W ………………. 

I……………….. E ……………….. 

T ……………… R ……………….. 

A ……………… 

L ……………… 

2. Astăzi trăim într-o eră digitală. L-am putea numi și o eră a informației, o eră a noilor 

tehnologii și a internetului. Suntem înconjurați constant de informație și tehnologie 

digitală. Încercați să completați termenii lipsă în graficul pe care credeți că este legat 

de era digitală. 

Digital era 

 internet digital 
 technol 

ogy 

 chat social media wireless 
connections E-shop 

 medi 
a appliances search 

engine 

3. Creați-vă propria piramidă folosind cuvintele de pe hartă. Folosește-le pe cele pe care 

le folosești cel mai mult în viața de zi cu zi. Cuvântul din partea de jos a piramidei este 
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ceva pe care îl folosești tot timpul în viața de zi cu zi. Explicați de ce puneți acest cuvânt 

în partea de jos și de ce este termenul cel mai frecvent utilizat. Piramida are 8 nivele. 

4. Jakub este student în forma 8. Într-o zi, în timpul lecției Civice, elevii au fost rugați 

să afle ce este puterea și ce înseamnă puterea în era digitală. El a crezut că părinții lui l- 

ar putea ajuta cu temele, dar ei erau la serviciu și vor veni acasă seara târziu. 

Și-a pornit laptopul și a început să caute. El a găsit o mulțime de informații despre putere 

în era digitală. El a aflat că era noastră este de fapt era digitală și puterea este capacitatea 

indivizilor sau a grupurilor de a desfășura activități sociale și de a influența procesele 

sociale, cum ar fi gândirea, comunicarea, relațiile, religia, cultura etc., în beneficiul lor, 

indiferent de impactul asupra altor indivizi. 

El a continuat să caute și a aflat că există diferite tipuri de putere, de exemplu, puterea 

de stat care include puterea legislativă, puterea executivă, puterea judiciară și oamenii 

vorbesc tot mai mult despre puterea mass-media. A început să se simtă curios și a 

continuat să caute. El s-a întrebat: „Dacă există atât de multe tipuri de putere, cine deține 

puterea în mâinile lor în era digitală? El a aflat că ar putea fi indivizi (politicieni) și diferite 

grupuri sociale (partide politice, diferite mișcări, religii, companii de afaceri). Puterea lor 

stă în stăpânirea tehnologiilor digitale care devin instrumente pentru a influența gândirea 

și acțiunile publice. 
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Erau multe informații și nu era sigur dacă făcea lucrurile bine. El l-a contactat pe colegul 

său de clasă Miro pe Facebook, care își făcea și temele, pentru a afla ce informații a 

găsit. Miro i-a trimis un link către un videoclip extraordinar despre modul în care 

contactele personale și conversația dintre oameni ne protejează împotriva manipulării de 

către indivizi sau grupuri sociale. 

După ce și-a făcut temele, Jakub a avut ceva timp pentru sine, așa că i-a scris lui Miro și 

i-a cerut să joace un joc pe computer cu el (ambii din propria lor casă). Miro nu a avut 

timp, a trebuit să meargă la antrenamentele de fotbal, dar a cerut unui alt prieten Theo 

prin Facebook, care era bolnav și nu putea merge la antrenamentele de fotbal, să joace. 

Theo a fost de acord. Jakub a fost foarte fericit seara, și-a făcut temele și a întâlnit un 

nou prieten distractiv, Theo. 

Scrieți cel puțin 5 avantaje ale internetului și ale rețelelor sociale care i-au făcut mai ușor 

lui Jakub să-și facă temele. 
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MODULUL C. 

APĂRAREA DREPTURILOR, INTERESELOR, LIMITELOR ȘI NEVOILOR 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce sunt drepturile; 

• care sunt consecințele nerespectării îndatoririlor cuiva; 

• care sunt interesele; 

• care sunt limitele drepturilor și obligațiilor; 

• care sunt nevoile. 

DREPTURI 

Fiecare ființă umană - pur și simplu pentru că el / 

ea există - are dreptul să efectueze unele acțiuni. 

Aceste „permisiuni” se numesc drepturi. În 

echilibru, fiecare ființă umană - doar pentru că el / 

ea există într-o societate - este de așteptat să 

respecte anumite reguli. Aceste reguli se numesc 

„obligații”, deoarece toată lumea este obligată să 

respecte aceste reguli. Obligațiile sunt de obicei definite prin lege, precum și drepturile. 

Există și alte „obligații” care sunt „mai moi”: nu sunt neapărat garantate de lege (adică nu 

pot fi puse în aplicare), dar totuși, societatea se așteaptă ca toate persoanele să respecte 

și acele reguli mai moi. Acestea sunt de obicei numite responsabilități, deoarece 

persoanele au responsabilitatea morală de a acționa în consecință. De exemplu, „nu fura” 

este o obligație și cel care nu o respectă va fi pedepsit prin lege; dar „ajuta pe cei care au 

nevoie, arată solidaritate” este „doar” o datorie morală și dacă cineva nu o respectă (adică 

nu ajută), de obicei nu poate fi pedepsită. „Drepturile și obligațiile” (sau așa cum spunem 

deseori: drepturile și responsabilitățile) ar trebui să fie în echilibru: toată lumea este 

așteptată să își îndeplinească obligațiile și are dreptul să-și exercite drepturile. 
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Judecata morală a oamenilor întreabă adesea: și dacă cineva nu își îndeplinește 

obligațiile și responsabilitățile, îndatoririle? Conduce ca persoana să-și piardă și ei 

drepturile ... ?! Există răspunsuri contradictorii la această întrebare: 

• conform legii, persoanele au drepturi practic fără condiții. Conform acestei reguli, o 

persoană care nu își respectă obligațiile are în continuare drepturi. „Și ucigașii au 

drepturi”, putem spune. Desigur, există cazuri în care legea însăși limitează capacitatea 

de a-și exercita drepturile: închisoarea unui criminal limitează dreptul criminalului la libera 

circulație. Este de obicei rezultatul unei pedepse pentru nerespectarea legii. 

• conform judecății morale a societății, cel care nu își îndeplinește obligațiile își pierde și 

drepturile. Așteptările morale necesită echilibrul dintre drepturi și îndatoriri, iar dacă 

îndatoririle nu sunt îndeplinite, persoana își pierde drepturile. 

Chiar dacă există drepturi și obligații de când există ființele umane într-o societate, 

drepturile nu au fost formulate înainte de secolul al XX-lea. Anterior, obligațiile erau bine 

articulate, dar de obicei drepturile erau oprimate sau limitate. Sclavii, de exemplu, practic 

nu aveau niciun drept. Și a fost în 1941, când președintele de atunci al SUA a anunțat 

celebrul său „Discurs cu patru libertăți” declarând drepturile fundamentale ale omului: 

• libertatea de exprimare (adică dreptul de a-și exprima opinia) 

• libertatea de credință (adică dreptul de a-și alege religia) 

• libertate de frică (adică dreptul la securitate) 

• libertatea de a avea nevoie (adică dreptul de a trăi o viață umană decentă) 

Declarația drepturilor omului a fost ulterior acceptată / adoptată de națiunile Unite ca 

„Declarație universală a drepturilor omului”. Este acceptat practic de toate țările lumii. 

INTERESE 

Fiecare ființă umană are ținte mai mici sau mai mari în viața sa. O țintă mai mică poate fi 

să nu-ți fie foame astăzi; în timp ce o țintă mai mare poate fi, să zicem, să studieze și să 
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devină inginer. Orice lucru care ajută la atingerea țintei este un suport; și orice lucru care 

face mai dificilă atingerea țintei este un obstacol. Ființele umane se străduiesc să crească 

cantitatea de sprijin și să scadă cantitatea de obstacole. Această „dorință” se numește 

„interese”: oamenii sunt interesați să-și atingă obiectivele. 

Interesele includ practic eforturi pentru mai mult sprijin, mai multe resurse. Și întrucât 

sursele sunt limitate în lume, interesele nu pot decât să intre în conflict. Dacă vreau să 

cumpăr o pâine și vecinul meu, dar doar o pâine rămasă în magazin, interesele noastre 

sunt în conflict și trebuie să ne punem de acord cum să o rezolvăm. 

În funcție de caracterul țintei, putem avea și interese pe termen scurt, pe termen mediu 

și pe termen lung. Interesul meu pe termen scurt poate fi să merg la discotecă diseară; 

pe termen mediu - pentru a termina bine școala și pe termen lung - pentru a deveni 

inginer. Aceste interese pot fi, de asemenea, în conflict unul cu celălalt - spun, în loc să 

merg la discotecă diseară, ar trebui să studiez la orele de dimineață. 

Nu numai persoanele, ci și grupurile mai mici sau mai mari, regiunile, națiunile, 

continentele și chiar întreaga lume pot avea propriile interese: interesul familiei mele este 

să cumpăr o mașină anul viitor; interesele UE includ menținerea democrației și 

dezvoltarea economiei și este într-adevăr în interesul lumii că omenirea nu poluează 

mediul. Aceste sisteme de interese extrem de complexe sunt practic în conflict unul cu 

celălalt și ceea ce face situația și mai dificilă, interesele se pot schimba în timp. Lumea, 

societatea este plină de conflicte de interese și nu putem să nu acceptăm aceste conflicte 

și să încercăm să le acomodăm - adică să găsim soluții acceptabile pentru toate părțile 

interesate. 

Rezolvarea conflictelor este una dintre principalele competențe ale oricărei ființe umane. 

Această competență poate fi învățată, dar, desigur, experiența ajută și la găsirea celor 

mai bune soluții. Viața este plină de conflicte și coliziuni de interese, astfel încât chiar și 

copiii mici au o anumită experiență cu privire la modul în care pot fi adaptate diferite 
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interese. (Pentru soluționarea conflictelor, consultați mai multe în Subiectul 4 pentru 15- 

18) 

LIMITE 

Limite ale drepturilor 

Dacă fiecare persoană are propriile sale drepturi în lume, apare o întrebare: sunt aceste 

drepturi limitate sau nelimitate ...? În ceea ce privește interesele, am menționat deja mai 

sus că, din moment ce resursele sunt limitate, interesele omenirii nu pot fi decât limitate. 

Dar ce zici de drepturi - am dreptul de a vorbi independent dacă există 500 sau șapte 

miliarde de oameni care trăiesc pe Pământ - deci, se pare că drepturile nu sunt limitate. 

În principiu, drepturile persoanelor nu sunt într-adevăr limitate până când acestea 

îndeplinesc drepturile altor persoane. Dacă vreau să construiesc o casă în Ungaria și o 

altă persoană vrea să construiască una în Spania, drepturile noastre nu se „întrunesc”, 

nu se ciocnesc - drepturile noastre nu sunt limitate. Dar situația este destul de diferită 

dacă drepturile noastre sunt în coliziune - vreau să construiesc o casă și vrea și vecinul 

meu. Aici, drepturile noastre sunt în coliziune. 

Atribuțiile (obligațiile, responsabilitățile) sunt de obicei declarate și definite de scăderea 

scrisă sau de așteptările morale nescrise ale societății. Ca de obicei, taxele nu pot fi 

limitate. 
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Există însă o limită: și este o limită fizică. Nimeni nu poate fi forțat să efectueze ceea ce 

el / ea nu poate îndeplini fizic (sau, de altfel, moral). Dacă ar exista o lege care să dicteze 

că trebuie să înot 100 de metri, dar nu pot înota, nu pot fi obligat să înot 100 de metri. 

Este ceva mai dificil când vine vorba de îndatoririle morale. Dacă o casă este în foc, 

obligația mea morală este să vin și să trec apa pentru a stinge focul. Dar dacă sunt 

handicapat fără picioare, nu pot fi tras la răspundere dacă nu mă duc să ajut la distincția 

focului. 

O problemă ceva mai complicată: unele grupuri religioase neagă lupte armate și, prin 

urmare, neagă să meargă la armată și să ia arma în mâinile lor. Dar dacă câțiva ani sunt 

obligați să-i petrecem în armată ?! Anterior, astfel de oameni au fost închiși pentru că nu 

au respectat legea și nu au mers la armată și au luat o armă. Ulterior, a fost găsită o 

soluție mai „normală” și mai umană: există o mulțime de servicii în apărarea țării care nu 

sunt efectuate cu arme. (Muncitori de birou, medici din spitale ale armatei, asistenți 

medicali etc.) Li s-a ordonat să își îndeplinească atribuțiile în astfel de servicii și, cu 

aceasta, toate drepturile și îndatoririle erau în armonie. 

NEVOILE 

Toate ființele umane (și într-adevăr, toate creaturile vii) au unele nevoi și se străduiesc 

să le satisfacă. Nevoia este ceva necesar pentru ca un organism să ducă o viață 

sănătoasă. (De exemplu: plantele au nevoie de raze solare și apă, un pește - niște 

alimente, o persoană - să zicem, un adăpost, o casă în care să trăiască.) Pentru oameni, 

aceste nevoi construiesc un sistem complex diferențiat prin importanța lor și alte 

caracteristici. Nevoile umane construiesc o ierarhie. 

Cea mai cunoscută imagine care arată ierarhia nevoilor umane este așa-numita diagramă 

Maslow: 
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Este caracteristic pentru piramida Maslow că arată ierarhia nevoilor: nevoile de bază 

trebuie îndeplinite mai întâi; dacă sunt satisfăcute, nevoile psihologice devin, de 

asemenea, importante și dacă sunt și ele satisfăcute, nevoile de auto-împlinire 

încununează lupta pentru îndeplinirea nevoilor. 

Nevoile creează interese pentru a le îndeplini și aceste interese sunt reglementate de 

drepturi și obligații. De fapt, toate nevoile există în același timp, dar prioritatea lor se 

schimbă în timp. (Adică, dacă persoana este flămândă, nu înseamnă că nu are alte nevoi. 

Are, dar mâncarea este cea mai importantă. De îndată ce persoana este hrănită, urmează 

alte nevoi și devine important.) Structura de nevoie a persoanei este instrumentul pentru 

motivația sa - și, în plus, manipularea. 

SPECIFICUL EREI DIGITALE 

Era digitală a adus schimbări extraordinare în fluxul informațional. Cu aceasta, drepturile, 

îndatoririle, interesele și nevoile s-au schimbat și s-au adaptat noii situații. 
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Drepturile includ acum și drepturile digitale: dreptul oricărei persoane de a avea acces la 

fluxul electronic de informații. Este vital acum pentru o viață sănătoasă în orice societate. 

Drepturile digitale nu înseamnă că toată lumea trebuie să aibă un computer - înseamnă 

doar că toată lumea are drepturi egale la accesul, să zicem, la internet. Acum, dacă o 

persoană cumpără sau nu un computer, aceasta este decizia sa. 

Îndatoririle includ acum și sarcini digitale: să se comporte corect în mass-media, să se 

supună regulilor de comunicare electronică etc. Regulile digitale sunt, de asemenea, 

denumite în mod obișnuit „alfabetizare media”. (vezi Subiectul 5, Modulul b) Deoarece 

virtualul poate reprezenta cu adevărat pericole neașteptate pentru generația viitoare, 

cunoașterea mediatică este practic o datorie morală în zilele noastre. 

Nevoile includ, de asemenea, acum nevoile digitale: nevoia de a fi informat, dreptul de a 

fi informat în mod obiectiv, nevoia și dreptul de a pune orice pe internet (orice este decent 

!!). Regulile de comportament de pe Internet se numesc „netichetă” ’). 

Era digitală a schimbat sau a influențat întregul sistem de 

nevoi; iar nevoile de informare și obligațiile de informare fac 

parte din toate nevoile din ierarhia nevoilor. Era digitală a 

adus încă un aspect foarte important - și, într-adevăr, 

sarcina sau obligația morală. Lumea a devenit mică; trăim 

într-un sat global. Anterior, nu știam cu adevărat ce se 

întâmplă în orașul de lângă noi - acum știm, de ce luptă oamenii în Venezuela sau în 

Australia. Adică, baza noastră de cunoștințe este extrem de largă decât înainte - și, prin 

urmare, datoria noastră de solidaritate și de a fi cetățean mondial activ este, de 

asemenea, mult mai largă, mai mare acum. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Numiți riscurile cu care vă confruntați atunci când utilizați 

internetul și social media? 

2. Ce detalii personale ar trebui să încercăm să protejăm 

atunci când întâlnim noi prieteni prin intermediul rețelelor sociale? 

3. Numiți linii de asistență pe care le puteți contacta în caz 

de încălcare a drepturilor dumneavoastră. 

4. Crezi că utilizarea abuzivă a fotografiilor sau 

videoclipurilor tale este considerată o infracțiune? 

5. Ce este neticheta? 

1. Gândiți-vă și răspundeți: Ce vă place cel mai mult să faceți pe 

computer? 

2. Răspundeți la următoarea întrebare folosind imaginile de mai jos. 

Când și unde te simți în siguranță? 

91 
 
 

  



 

1. Găsiți aceste cuvinte în cuvintele încrucișate de mai jos: rasism, îngrijire, 

cyberstalking, hărțuire cibernetică, phishing, videoclipuri, fotografii, abuz, 

plesnire fericită, netichetă 

G R O O M I N G D R V D A 

S A A P Y E K K K K P O B 

V C N H U T P M L H W J U 

I I A O Q I R B I L F K S 

D S D T J K D S L W A L E 

E M I O K E H F K L I Y I 

O U Š S O I A G O H Á S T 

s S R K N S Q O P I E R I 

D P E G G C S P D B D D E 

C Y B E R S T A L K I N G 

C Y B E R B U L L Y I N G 

D W N E T I Q U E T T E F 

H A P P Y S L A P P I N G 

2. Citiți următoarele extrase și încercați să denumiți termenii care pot fi folosiți 

atunci când vorbiți despre apărarea drepturilor omului și, de asemenea, 

despre riscurile pe care le putem întâlni pe internet. Potriviți termenii din 

cuvintele încrucișate de mai sus. 

• Un prieten pe care l-ați întâlnit pe internet vă sugerează să vă întâlniți undeva 

în privat. Când sunteți doar voi doi, el începe să vorbească despre ura sa față 

de evrei. El te întreabă dacă ai auzit de Holocaust. Când spui da, el spune că 

toate sunt minciuni inventate de evrei și nu s-a întâmplat niciodată. El îți dă o 

adresă de site web pentru a dovedi că are dreptate. 

• (Un extras dintr-un basm numărul 1 - Un prieten secret) Într-o zi, un cioban 

și-a întrebat ajutătorul ce s-a întâmplat cu una dintre oile sale care avea un 

telefon mobil. Ajutorul a spus că oile nu au vorbit cu nimeni și nici nu s-au uitat 

la nimeni. Bătrânul cioban a spus că un lup vrea carne tânără. Lupul a început 

să scrie oilor online și a promis că va fi cea mai bună prietenă și că îi va 
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cumpăra haine noi dacă îi va spune numele complet, adresa, un e-mail și îi 

va trimite o fotografie. Cu toate acestea, nu are voie să spună nimănui despre 

prietenia lor. De asemenea, el a promis un nou telefon mobil dacă îl va întâlni 

singur în pădure. Oaia l-a mințit pe cioban și i-a spus că merge la plimbare. 

De fapt, ea a mers să se întâlnească cu lupul. Lupul a văzut-o și a vrut să o 

rănească, dar un vânător a trecut și a salvat-o. Cine știe ce s-ar fi putut 

întâmpla cu oile? 

• (Extras numărul 2 - Nu dansați cu un lup) Într-o seară, când ciobanul și 

ajutătorul său se culcaseră, oile au făcut o petrecere. Ajutorul a fost trezit de 

zgomot puternic. A văzut oile dansând și distrându-se. Nu au observat că un 

lup le-a făcut fotografii și le-a arătat prietenilor săi a doua zi. Au râs de 

fotografii și i-au batjocorit. Zgomotul a fost atât de puternic, încât a trezit un 

vânător. A luat o cameră de la lup. Cu toate acestea, lupul avea suficiente 

informații despre oi și a început să îi trimită mesaje de amenințare. 

3. Potrivește personajele din povești cu cuvintele care ar putea fi legate de 

ele: (copii, poliție, linie de ajutor, violator al drepturilor omului, părinte, 

profesor, adolescent, agresor 

LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

Era digitală în care trăiesc tinerii reprezintă software-ul și cultura informației. Această 

cultură include comunicarea într-o lume virtuală a internetului, telefoanelor mobile și 

social media. Tinerii sunt adesea fascinați de tehnologiile postmoderne. Prin aceste 

tehnologii își asigură legăturile de comunicare și recunoașterea socială. Aceste 

instrumente reprezintă libertatea, independența, dinamica vieții, social media devenind o 

modalitate de a-ți face prieteni. Tinerii iubitori de conexiuni virtuale sunt adesea 

dezamăgiți și uimiți în lumea reală, devin singuri pentru că prietenia, colaborarea și 
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conviețuirea în lumea reală înseamnă depășirea obstacolelor, cunoașterea reciprocă, 

căutarea unui compromis, investirea sentimentelor voastre. Comunicarea prin internet și 

mobil devine mai proeminentă în era digitală, slăbește relațiile, atingerea fizică, gesturile, 

mișcările corpului, mimica, atmosfera, varietatea situațiilor de comunicare și capacitatea 

de a colabora lipsesc. Nu pot găsi „calitatea” intimității în comunitatea virtuală din spațiul 

cibernetic. Abordarea actuală a educației subliniază importanța implementării învățării 

prin cooperare, bazată pe colaborarea reciprocă. Școlile ar trebui să fie cele care să 

pregătească copiii pentru această lume plină de relații reale de cooperare. 
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CAPITOLUL 5. 

MASS MEDIA 

ȘI OPINIA PUBLICĂ 

De când a fost creat, omul a căutat o modalitate de comunicare. Hieroglifele sau imaginile 

antice de pe pereții peșterilor sunt toate mostre de informații, reflectând intenția omului 

de a comunica și de a transmite cunoștințele de la o generație la alta. 

Deci, ce sunt, de fapt, informațiile? Putem pur și simplu să definim informațiile ca putere. 

Și datorită importanței sale, omenirea a căutat întotdeauna modalități mai rapide și mai 

eficiente de a transmite informații de la unul la altul. 

De exemplu, nu ajută pe nimeni să afle astăzi despre un cutremur care a avut loc ieri, 

deoarece se poate face prea puțin după ce a avut loc evenimentul. Cu cât știrile 

călătoresc mai repede, cu atât mai bine. Astfel, s-au născut mass-media. 

since he was created, man has searched a way to communicate. The hieroglyphs or the 

ancient pictures from the walls of the caves are all samples of information, reflecting 

man’s intention to communicate and to pass on knowledge from one generation to 

another. 
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MODULul A. 

MASS MEDIA ȘI INFLUENȚA SA 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce este „mass media”; 

• care au fost formele cronologice ale mass-media; 

• modul în care mass-media pot fi utilizate pentru a influența oamenii; 

• fenomenul „” știri false; ””. 

Oxford Learner’s Dictionary definește mass-media ca 

fiind surse de informații și știri, care ajung și 

influențează un număr mare de oameni. Cu alte 

cuvinte, mass-media constă în televiziune, radio, ziare, 

internet, e-mail și așa mai departe. 

MASS MEDIA ÎN TIMP 

Se crede că primele forme ale mijloacelor de informare în masă aparțin oamenilor 

preistorici, care au încercat să comunice prin desene și sculpturi în rocă. Acestea sunt 

numite petroglife și oamenii le-au folosit pentru a transmite informații referitoare la 

alimente, vreme, pericol sau doar pentru a anunța pe cineva că sunt acolo. 

Ulterior au apărut piesele și spectacolele antice, precum cele romane, care pot fi împărțite 

în trei mari categorii: 

Așa-numitele „ludi scaenici”, care erau piese dramatice interpretate în uriașe 

amfiteatre; 

„Ludi circenses”, reprezentat de spectacole de circ uimitoare, dar uneori îngrozitoare; 

„Munera”, constând în jocuri sângeroase de gladiatori al căror rol era să potolească 

setea de violență a mulțimii. 
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Indiferent de forma și scopul lor, aceste spectacole antice reprezintă primele încercări de 

a transmite în direct și simultan o formă specifică de media către un public mai larg. 

Un alt punct de cotitură în evoluția mass-media a fost 

scrierea cărților. În anii 1440, tipografia lui Guttenberg 

a dat naștere la răspândirea cărților pe scară largă, 

datorită faptului că a redus costurile și timpul necesar 

pentru tipărire. Astfel, informațiile au devenit 

accesibile tuturor. 

Chiar dacă Johannes Gutenberg este considerat inventatorul tiparului, începutul tipăririi 

datează mult mai devreme. Astfel, cu 600 de ani înainte, în 868 d.Hr., cartea budistă 

„Diamond Sutra” a fost tipărită și tradusă din sanscrită în chineză, la cererea lui Wang 

Jie. În prezent, o copie a acestuia poate fi găsită la Biblioteca Britanică, fiind etichetată 

drept unul dintre cele mai interesante documente din istorie. Se știe că au existat și alte 

scrieri înainte de aceasta. Dar totuși, „Diamond Sutra” rămâne cea mai veche carte 

completă și datată, tipărită din lume, existentă. 

Termenul „mass-media”, definit de Longman’s Exams Dictionnary ca organizații care 

furnizează știri și informații pentru public, a fost folosit din anii 1920 și se referea în 

principal la mass-media scrisă, precum ziarele. Chiar dacă s-a dezvoltat mult mai 

devreme, în jurul anului 1600, a fost nevoie de secole până la ziar pentru a câștiga 

puterea de a influența direct masele mari de oameni. 

După cel de-al doilea război mondial, semnificația mass-media s-a extins și a inclus radio, 

televiziune și video. Aceste noi forme de mass-media au câștigat popularitate deoarece, 

pe lângă informațiile pe care le-au furnizat, + y a oferit și divertisment. Era mai ușor pentru 

masă să primească informațiile prin mijloace audio-vizuale decât să le citească. 
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În ultimele decenii, dezvoltarea unei forme specifice de 

mass-media a depășit toate așteptările: internetul. Acum, 

informațiile pot fi găsite pe site-uri web sau accesate prin 

intermediul motoarelor de căutare. Ceea ce face internetul 

este că oferă o gamă largă de activități simultan, cum ar fi 

ascultarea de muzică, vizionarea de videoclipuri, jocuri și 

rețele sociale. De asemenea, informațiile furnizate pe 

internet sunt complexe și infinite. 

MASS MEDIA ȘI INFLUENȚA SA 

Mass-media este rezultatul dorinței oamenilor de a comunica, de a transmite un volum 

mare de informații unor mase mari de oameni, într-un timp scurt. 

Pe lângă caracterul practic și rolul de a ne ține la curent cu noutățile, scopul comunicării 

este de a obține o reacție din partea interlocutorului. Când vorbim cu cineva, ne așteptăm 

să primim feedback de la acea persoană. Mai mult decât atât, avem tendința de a ne 

influența partenerul de comunicare pentru a ne susține ideile. Exact asta își propune să 

facem mass-media: să obținem o reacție și să ne influențăm. Se știe că, la originea sa, 

mass-media a fost un instrument puternic de informare. Dar depinde foarte mult de ce tip 

de informații difuzează mass-media. Pentru că acum, mai mult ca oricând, oamenii se 

bazează pe mass-media, fără să se gândească la autenticitatea faptelor pe care le 

prezintă. 

Mass-media în timpul celui de-al doilea război mondial 

Dacă ne uităm mai atent la mass-media în timpul celui de-al doilea război mondial, 

observăm că emisiunile radio și ziarele au reprezentat singura modalitate de a urmări 

știrile dincolo de granițe. Mass-media au conectat frontul de război cu cele de acasă și 

au furnizat informații cu privire la progresul luptelor. Dar, în principal, mass-media au 

menținut spiritele celor lăsați acasă, înfățișând povești glorioase despre soldați neînfricați 

care au zdrobit dușmanii. Toate informațiile transmise în timpul celui de-al doilea război 

mondial au fost controlate de autorități. Prin intermediul mass-media, la început, au 
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încercat să-i convingă pe cetățeni să se înscrie în armată și să se sacrifice pentru țara 

lor. De asemenea, fiecare țară participantă la război a folosit mass-media pentru spionaj. 

Mass-media în timpul comunismului 

Un alt exemplu de control total asupra informațiilor 

difuzate este perioada comunistă. Partidul 

comunist a văzut mass-media ca pe un instrument 

de transmitere a filmelor sale de propagandă. Au 

prezentat doar aspecte pozitive ale vieții de zi cu 

zi, economie, armată, industrie, pentru a crea un 

portret impecabil al dictatorului. Evident, au uitat în 

mod deliberat să menționeze abuzurile sau nedreptatea. Toate formele de artă au fost 

strict filtrate de partidul comunist, iar artiștii supărați au fost pedepsiți, în timp ce în ziare 

și la televizor au ajuns doar știri pozitive cu privire la sistem. Astfel, mass-media au jucat 

un rol vital în a-i face pe oameni să creadă că sistemul comunist era lucrul potrivit pentru 

națiune. 

MASS-MEDIA ACUM 

Pe măsură ce privim mai aproape de lucrurile care 

apar în zilele noastre, putem observa un fapt 

îngrijorător: în trecut, doar puțini oameni sau 

instituții aveau acces la difuzarea mass-media. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este informația? 

2. Ce este mass-media? 

3. Care au fost primele forme ale mass-media? 

4. Cine a inventat prima tipografie? 

5. Ce ar trebui să facem după obținerea unei informații 

online? 

1. Explicați modul în care invenția tipografiei a influențat viața 

oamenilor. 

2. Explicați ce reprezintă fenomenul știrilor false. 

3. Explicați cum au fost utilizate mass-media pentru a influența 

oamenii. 
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MODULUL B. 

ALFABETIZAREA MEDIA 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce este „alfabetizarea”; 

• ce înseamnă „alfabetizare media”; 

• care sunt dimensiunile alfabetizării media; 

• ce este o persoană cu cunoștințe media. 

Mass-media reprezintă diferitele moduri în care oamenii sunt capabili să comunice, cum 

ar fi citirea unui ziar, ascultarea la radio, vizionarea la televizor sau navigarea pe internet. 

Dicționarul Longman Exams definește alfabetizarea ca fiind starea de a putea citi și scrie. 

Pentru a rezuma, termenul de alfabetizare se referă la capacitatea cuiva de a citi un 

cuvânt scris. Cu toate acestea, în ultimele decenii, datorită dezvoltării constante a 

tehnologiei, sensul termenului s-a extins, iar în zilele noastre putem vorbi despre 

alfabetizarea vizuală (capacitatea de a percepe dimensiunile multiple ale lumii 

înconjurătoare), despre alfabetizarea povestirii (cuiva capacitatea de a urmări povești sau 

filme) și cunoștințele informatice (care reprezintă capacitatea unei persoane de a citi, 

scrie, trimite și primi informații prin intermediul unui computer). 

epresents the various ways in which people are able to communicate, such as reading a 

newspaper, listening to the radio, watching the television or browsing the internet. 
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Cele două cuvinte combinate formează un concept nou, așa-numita „alfabetizare media”, 

care (așa cum este definită pe https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) cuprinde 

practicile care permit oamenilor să acceseze, în mod critic evaluați și creați media. O 

persoană care are cunoștințe media este capabilă să înțeleagă modul în care este creat 

media și conținutul fierbinte al acestuia îi poate afecta pe ceilalți. 

Pentru a putea înțelege acest concept, trebuie să luăm în considerare cele cinci 

dimensiuni pe care se bazează alfabetizarea media, așa cum se arată în imaginea de 

mai jos: 

1. Accesarea - acesta este primul pas în utilizarea mass-media. Aceasta implică 

colectarea informațiilor, înțelegerea acestora și utilizarea instrumentelor tehnologice 

adecvate pentru a gestiona informațiile. 

2. Analiza - este un element esențial al universului de alfabetizare, deoarece implică 

faptul că utilizatorul mass-media trebuie să verifice calitatea, veridicitatea, scopul și 

potențialele consecințe ale informației. Pentru o evaluare bună, trebuie să reflectăm 

asupra datelor pe care le primim în contextul economic, social și politic actual. De 

asemenea, trebuie adresate întrebările corecte, pentru a evalua calitatea informațiilor și 

pentru a vedea dacă acestea sunt adecvate scopului nostru. 
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3. Crearea - dacă ne referim la studenți, scopul 

scrisului nu mai este de a efectua teme pentru 

acasă, ceea ce se așteaptă să fie verificat de 

către profesor, dar, în zilele noastre, tinerele 

generații scriu cu un scop care le este 

semnificativ și se adresează real publicul vizat. 

Compoziția digitală oferă libertate absolută 

utilizatorului media. Nu numai că oferă șansa de a folosi creativitatea și exprimarea de 

sine, ci și reunește oameni din întreaga lume, permițându-le să lucreze împreună și să- 

și răspândească mesajul. Pentru a utiliza mass-media cu eficiență deplină, o persoană 

trebuie să aibă putere textuală, ceea ce înseamnă că conținutul media creat reprezintă 

de fapt o formă semnificativă de comunicare și că creatorul mass-media ar trebui să pună 

întotdeauna în legătură conținutul și forma mesajului, cu scopul și cu publicul țintă. Dacă 

se acordă atenție termenilor menționați mai sus, oricine poate deveni un creator media 

de succes. 

4. Reflectarea - una dintre cele mai importante caracteristici ale mass-media este 

instantaneitatea sa, cauzată de un comportament impulsiv. De exemplu, cineva poate 

posta un text sau poate împărtăși o imagine care, în acest moment, poate părea 

distractivă sau interesantă, dar mai târziu, cineva s-ar putea simți jignit de conținutul său 

sau de mesajul pe care îl transmite. De aceea, înainte de a crea conținut media, trebuie 

să luăm întotdeauna în considerare principiile etice și responsabilitatea socială. Toți 

creatorii media ar trebui să gândească în perspectivă, să încerce să prezică consecințele 

și să își asume responsabilitatea pentru faptele lor. Pentru că lucrurile pe care le facem 

online ne pot afecta viața și relațiile pe care le avem cu ceilalți. 

5. Acțiunea - între educație și cetățenie stă 

conceptul de a acționa. În prezent, mass- 

media oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a 

acționa, de a face ceva în beneficiul celorlalți. 

De exemplu, dacă cineva a asistat la o 
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infracțiune, poate împărtăși imediat detaliile online și poate ajuta la prinderea infractorului. 

Sau, dacă cineva are nevoie de ajutor (pentru familiile sărace sau pentru persoanele care 

suferă din cauza bolii), un videoclip poate fi distribuit online sau la televizor și cel mai 

probabil este că oamenii cu inima bună vor ajuta sau vor face donații. Este în puterea 

noastră, atât ca cetățeni, cât și ca creatori și receptori ai mass-media, să lucrăm individual 

sau în colaborare cu alte persoane, pentru a rezolva probleme locale, naționale sau 

internaționale. Astfel, cu toții putem face diferența în lume. 

După cum am văzut până acum, mass-media este un instrument puternic care ne 

înconjoară și modelează deciziile pe care le luăm. Depinde de noi să o folosim cu 

înțelepciune. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care este definiția alfabetizării, oferită de The Longman 

Exams Dictionary? 

2. Cum putem defini alfabetizarea media? 

3. Care sunt cele cinci dimensiuni ale alfabetizării media? 

4. Ce aspecte ar trebui să luăm în considerare atunci când 

dorim să creăm conținut media? 

1. Explicați evoluția alfabetizării din ultimele decenii. 

2. Explicați ceea ce face ca o persoană să fie alfabetizată în mass- 

media. 

3. Explicați cum pot cetățenii să acționeze online. 
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MODULUL C. 

SOCIETATE VIRTUALĂ, REALITATE ALTERNATIVĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce este „virtual”; 

• cine este tatăl realității virtuale; 

• ce înseamnă realitatea augmentată; 

• care sunt domeniile care utilizează societatea virtuală. 

CÂND AM ÎNCEPUT SĂ TRĂIM VIRTUAL? 

Lumea înconjurătoare în care trăim cu toții ne 

poate face uneori să ne simțim destul de obosiți. 

Fiecare dintre noi are sarcini de făcut, termene 

de atins, urcări și coborâșuri. Așadar, din când în 

când, simțim nevoia să scăpăm. Unii preferă să 

doarmă, unii aleg activități sportive în timp ce alții 

pleacă în vacanță. Dar în zilele noastre, 

tehnologia oferă oamenilor o nouă opțiune: 

intrarea în spațiul unei lumi diferite, fără a ieși 

chiar din casă. Puteți să vă puneți o pereche de ochelari de protecție pe ochi, căști pe 

urechi, să întoarceți computerul, să începeți un joc nou și iată-vă, luptând într-un mediu 

ostil, văzând și auzind explozii, urmărind insecte gigantice, fiind un erou! Aceasta este 

ceea ce numim realitate virtuală. 

Folosind o abordare mai științifică, Wikipedia definește realitatea virtuală (VR) ca „” o 

experiență interactivă generată de computer care are loc într-un mediu simulatˮ. Aceasta 

înseamnă că realitatea virtuală este posibilă prin tehnologia modernă. 

105 
 
 

  



 

Chiar dacă gadget-urile moderne devin 

disponibile în ultimele decenii, ideea unei 

realități noi, diferite, există de ceva vreme. 

Primul care a vorbit despre asta a fost 

Stanley Grauman Weinbaum, în lucrarea 

sa, Pygmalion's Spectacles, în care Dan, 

personajul principal al poveștii, își 

îmbrăcase o pereche de ochelari și a fost 

instantaneu teleportat într-o altă dimensiune, o pădure ciudată, unde a început să audă 

și să vadă lucruri ciudate și, la un moment dat, a ajuns chiar să atingă unele dintre lucrurile 

pe care le-a întâlnit. Acest lucru a făcut ca întreaga experiență să pară foarte realistă. 

Un alt punct de rupere în încercarea oamenilor de a crea lumi alternative a fost invenția 

Sensorama, în 1957, de către Morton Heilig. Dispozitivul lui avea cam dimensiunea unui 

tonomat. Pentru a-l folosi, oamenii trebuiau să stea pe un scaun, să se țină de un mâner 

și să privească un ecran. Când a început filmul, mânerul a vibrat, sunetul a fost puternic 

și un ventilator plasat deasupra capului privitorului a început să sufle vânt, toate acestea 

pentru a face experiența foarte autentică. Pentru invenția sa, Heilig a fost adesea 

considerat tatăl realității virtuale. 

REALITATE VIRTUALĂ VERSUS REALITATE AUGMENTATĂ 

La începuturile media, oamenii obișnuiau să se uite în ecrane, lăsând deoparte orice în 

afara cadrului. Ulterior a venit realitatea virtuală, care a făcut posibilă călătoria către alte 

lumi, eliminând astfel marginea marilor ecrane. În zilele noastre, are loc un fenomen chiar 

interesant: o combinație de grafică pe computer și lumea înconjurătoare. Astfel, utilizând 

o cameră, oamenii pot scana mediul pe care pot suprapune informații suprapuse. Aceasta 

este ceea ce numim realitate augmentată. 

Diferența dintre cele două concepte este uriașă. Realitatea virtuală înseamnă că trebuie 

să vă scufundați într-un mediu complet generat de computer. În opoziție, realitatea 
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augmentată nu înlocuiește lucrurile. În schimb, ia lumea pe care o vedem și îi adaugă 

grafică diferită. 

Un exemplu de succes al realității augmentate este jocul Pokemon, folosit pe 

smartphone-uri. Lansat în 2016, jocul a folosit camera jucătorilor pentru a scana 

împrejurimile și a adăugat creaturi generate de computer pe ecranul telefonului. Astfel, 

părea că aceste personaje aruncau în jurul jucătorului, care trebuia să le atingă, pentru a 

câștiga puncte și a le face să dispară. Cu toate acestea, în ciuda popularității sale, jocul 

a fost considerat periculos, deoarece a distras atenția utilizatorului de la lumea reală. 

Astfel, s-au produs multe accidente. 

SOCIETATE VIRTUALĂ, REALITATE ALTERNATIVĂ 

Societatea virtuală reprezintă, așa cum este definită de Wikipedia, „o rețea socială de 

indivizi care interacționează prin intermediul unor rețele sociale specifice, potențial 

traversând granițele geografice și politice pentru a urmări interese sau obiective reciproce 

mutual. Ceea ce înseamnă acest lucru este că societatea virtuală pune accentul pe 

funcțional, în detrimentul fizicului. Astfel, oamenii nu mai trebuie să fie prezenți fizic într- 

un magazin, pentru a cumpăra bunuri. Ei pot avea produsele dorite doar făcând clic pe el 

pe internet. Sau angajații nu mai sunt obligați să fie prezenți fizic în biroul lor, la sediul 

unei companii. Își pot îndeplini sarcinile de acasă sau de oriunde, în timp ce iau o cafea. 

Astfel, se naște așa-numita „telelucrare”. Și nu contactul față în față contează, ci 

funcționalitatea și practicitatea vieții de zi cu zi. Astfel, în această nouă lume, tehnologia 

devine o punte între scopul pe care îl avem și mijloacele pe care le folosim pentru a-l 

atinge. 

Există numeroase domenii care utilizează societatea virtuală cu rezultate promițătoare: 
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Economiile globale au folosit mass-media 

pentru a-și crește cota de piață. Internetul 

desființează frontierele și reduce costurile 

tranzacțiilor. Aderarea la blocurile comerciale 

regionale, cum ar fi UE sau NAFTA, combinată 

cu adoptarea limbii engleze ca limbă 

economică la nivel mondial duce la 

globalizarea economiei. 

Politica poate și va modela societatea virtuală. Majoritatea guvernelor încearcă să sprijine 

utilizarea telecomunicațiilor prin adoptarea unor politici favorabile infrastructurii IT. Astfel 

de exemple pot fi găsite în țări precum Singapore, care, în 1980, și-a stabilit prima politică 

IT națională, Danemarca, care folosește fluxul de informații pentru a crea o cotă de piață 

globală sau SUA, care intenționează să furnizeze infrastructură de internet tuturor 

școlilor. în statul. 

Internetul poate oferi, de asemenea, iluminare națiunilor. Nu numai că angajații pot lucra 

din confortul casei lor, dar, în zilele noastre, oamenii își pot extinde orizonturile culturale 

prin utilizarea mass-media. De exemplu, se poate călători practic în locuri îndepărtate și 

a întâlni culturi noi la care nu ar fi putut ajunge fizic acum câteva decenii. Chiar dacă 

mijloacele sunt diferite, scopul care trebuie atins este același: obținerea informațiilor în 

mod eficient. 

Utilizarea personală a societății virtuale ca realitate alternativă este un subiect vast care 

urmează să fie explorat. Societatea virtuală este benefică cu condiția să o folosim cu 

înțelepciune. Trebuie să trasăm în mod specific granițele dintre viața virtuală și cea reală. 

Și în niciun caz nu vom trece peste aceste granițe! De exemplu, este o utilizare eficientă 

a internetului atunci când facem cercetări, cumpărăm bunuri sau facem telelucrare! 

Internetul poate fi util chiar și atunci când îl folosim ca alternativă la petrecerea timpului 

liber într-o manieră plăcută, ascultând muzică, jucând jocuri sau vizionând filme. 
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Dar cu cât petrecem mai mult timp online, cu atât sunt mai multe șanse ca această 

societate virtuală să ne depășească și să capteze atenția și să devină o alternativă la 

viața pe care o avem. Acesta este adevăratul pericol: atunci când oamenii își 

abandonează viața reală și se scufundă în mediul virtual. 

Există multe cazuri în care oamenii, în special tinerii, se închid în casă și stau toată ziua 

în fața computerului, trăind pe rețelele de socializare. De exemplu, se pot avea mii de 

prieteni pe Facebook sau Instagram, dar atunci când are nevoie de ajutor, niciunul dintre 

prietenii săi virtuali nu va veni. Există, de asemenea, persoane care au construit online 

identități noi, dar false, pentru a atrage atenția și aprecierea pe care o caută. Dar o 

minciună, deși este o minciună virtuală, este totuși o minciună. Și uneori, în ciuda faptului 

că ar trebui să existe granițe puternice între real și virtual, acțiunile noastre online pot 

avea consecințe grave asupra vieții noastre reale. 

Astfel, concluzia este că oamenii ar trebui să folosească mass-media într-un mod înțelept 

și să facă din aceasta o extensie și un instrument pentru viața lor de zi cu zi, nu o 

alternativă pentru a scăpa de probleme. Ar trebui să trăim realist, nu virtual! 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este realitatea virtuală? 

2. Când a fost inventat Sensorama lui Heilig? 

3. Cum puteți defini societatea virtuală? 

4. Ce este telemunca? 

5. În ce domenii de activitate este utilizată societatea virtuală? 

1. Explicați cum a funcționat Sensorama lui Heilig. 

2. Explicați care este diferența dintre realitatea virtuală și realitatea 

augmentată. 

3. Explicați care este pericolul utilizării realității virtuale. 
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CAPITOLUL 6. 

SOCIETATE DIGITALĂ SĂNĂTOASĂ 

Un om este o creatură socială. Majoritatea dintre noi nu ne putem imagina viața fără 

familie, prieteni, colegi de clasă sau colegi. De aceea, oamenii s-au asociat în diferite 

societăți din cele mai vechi timpuri. 

Dar ce este compania cu adevărat? Este foarte dificil să scrii o definiție universală, în 

general valabilă. Pentru nevoile noastre, trebuie să știm că societatea este un grup de 

oameni care împărtășesc aceleași valori și sunt conectați prin tradiții, istorie, norme și 

modele culturale comune. 

Societatea poate fi apoi înțeleasă de membrii unui anumit stat sau națiune, dar poate fi, 

de asemenea, mult mai larg răspândită, ca în cazul așa-numitei civilizații occidentale 

(partea avansată a lumii, care este conectată de multe istorice , aspecte politice, 

economice și religioase). 
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MODULUL A. 

CARACTERISTICILE SOCIETĂȚII 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este consumismul; 

• cum poate afecta consumismul relațiile umane; 

• care sunt caracteristicile societății digitale; 

Timpul în care trăim este complet diferit de timpul în care a trăit strămoșul nostru, atât în 

sens pozitiv, cât și în negativ. Majoritatea oamenilor din partea dezvoltată a lumii au tot 

ce au nevoie, de aceea nu rezolvă probleme existențiale. Dar asta nu înseamnă că nu ar 

rezolva nicio problemă. Tehnologia a devenit o parte cotidiană a vieții noastre de-a lungul 

timpului. Datorită digitalizării, întreaga lume a devenit globalizată, totul a devenit mai rapid 

și mai accesibil. Dar lucrurile care au fost create pentru a ajuta oamenii își prezintă 

riscurile și pericolele. Pot fi un servitor bun, dar un stăpân rău! 

Nu trebuie să uităm că nu suntem doar „standuri pentru telefoane mobile”, ci mai presus 

de toate, suntem entități vii care aparțin unei anumite companii și nu putem evita 

interacțiunea cu alții. Există chiar și o ramură științifică - Sociologia digitală - examinarea 

impactului tuturor tehnicilor digitale asupra comportamentului nostru și a modului în care 

acesta afectează relațiile dintre oameni și conceptul nostru de sine. Prin urmare, este cu 

siguranță adecvat să abordăm una dintre întrebările de bază ale prezentului: „Cum să 

menținem o societate sănătoasă în era digitală de astăzi? " 

Pentru a înțelege mai bine intensitatea schimbărilor din societate, să ne uităm la 

următorul grafic: 
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Graficul descrie dezvoltarea unui aspect important al prezenței umane pe Pământ. Poți 

ghici care? Și de ce credeți că arătăm deloc această diagramă? 

Și nu numai că suntem din ce în ce mai mulți dintre noi pe Pământ, cu atât mai important 

este că așa-numita amprentă ecologică a fiecăruia dintre noi este mult mai mare decât 

era acum doar 100 de ani. Una dintre caracteristicile societății contemporane este 

consumul excesiv. A devenit un lucru obișnuit să aruncăm lucruri care încă pot fi reparate, 

dar preferăm să cumpărăm altele noi pentru că este mai convenabil pentru noi (mai ieftin, 

mai rapid și mai ușor). Și cu cât avem mai mult, cu atât mai puțin suntem capabili să 

apreciem. Astfel, modul de viață se reflectă și în relațiile interumane și afectează astfel 

societatea în ansamblu. 

Astăzi, societatea noastră este mult în favoarea consumului ridicat. Tot ce trebuie să 

faceți este să observați publicitatea omniprezentă care are un singur scop - creșterea 

vânzărilor. Băncile beneficiază și de dorința umană de a acumula active și astfel 
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împrumută din ce în ce mai mulți bani. Oamenii analfabeți sunt uneori incapabili să-și 

ramburseze datoriile și situația se termină adesea cu confiscarea bunurilor lor. Aceasta 

nu este, de asemenea, caracteristica ideală a societății contemporane. 

Consumismul (consumul) este legat de un singur termen, iar acest termen este 

globalizare. Înseamnă o conexiune globală în care comunicarea, afacerile și călătoriile 

sunt mult mai ușoare. Are multe avantaje pentru om, dar are și aspecte negative. 

Tehnologia are o mare influență asupra formei unei societăți contemporane. Tehnologia 

informatică sau Internetul nu se numără printre cele mai recente invenții, dar odată cu 

sosirea telefoanelor mobile, a rețelelor sociale etc., acestea au provocat schimbări majore 

în modul în care ne apropiem unul de celălalt. Actuala generație s-a obișnuit atât de mult 

să comunice prin aplicații încât astăzi multor tineri le este greu să aibă un chat „normal” 

față în față. Rețelele sociale, a căror sarcină principală a fost de a facilita conexiunile de 

la oameni la oameni, au provocat în mod paradoxal o mai mare izolare și înstrăinare. 

Deși este posibil să nu ne dăm seama de acest lucru, consumismul poate avea, de 

asemenea, un impact mare asupra relațiilor interumane. În paragrafele anterioare, s-a 

menționat că este mult mai ușor pentru o persoană care trăiește într-o societate de 

consumism să înlocuiască un lucru nefuncțional cu unul nou, mai degrabă decât să îl 

repare pe cel vechi. Întrebarea este dacă ceva similar nu se întâmplă și în relațiile 

interumane. Acest lucru ar putea fi văzut, de exemplu, în statisticile de divorț. În timp ce 

în anii 1930 mai puțin de 6% din căsătorii au ajuns să divorțeze în Republica Cehă, în 
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2010 a fost orice altă căsătorie. O tendință similară poate fi observată în diferite state ale 

lumii dezvoltate. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este consumismul? 

2. Cum poate consumismul să afecteze relațiile umane? 

3. Care sunt caracteristicile societății digitale? 

1. Descrie pozele de mai jos. 

2. Ați întâlnit vreodată termenul „consumism”? 

Știți din ce derivă cuvântul? 

114 
 

 

  



 

WHAT CAN I 
 CONSUME? 

3. Crează un slogan pentru un produs. 
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MODULUL B. 

MORALA ȘI ETICA 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este moral; 

• cum ne poate influența anonimatul pe internet comportamentul nostru; 

• ce este hărțuirea cibernetică. 

Pentru buna funcționare a unei societăți, trebuie să definim ce 

este permis și ce nu este permis. La fel cum respectăm regulile 

de circulație pentru a preveni eventuale accidente, trebuie să 

respectăm și regulile care organizează comportamentul 

oamenilor în societate. Aceste reguli pot fi legitimate sau se pot 

baza pe un obicei. 

Morala este principiul comportamentului corect și greșit. Adesea trebuie să decidem ce 

este corect sau greșit, iar moralitatea este regulatorii interni ai luării deciziilor. Este o voce 

interioară care ne spune să o facem sau nu. 

Etica este un sistem de principii morale și își propune să răspundă la întrebarea: „Cum 

ar trebui să trăiesc?” Etica investighează care este cea mai bună cale pentru viața omului 

și ce tip de acțiune este corectă sau greșită. Unii oameni cred: „Ceea ce este legal, nu 

este întotdeauna permis!” Dar acest lucru nu este adevărat. Fiecare societate 

funcționează și pe baza unor reguli nescrise despre ceea ce este normal și adecvat. De 

exemplu, este foarte nepoliticos să scuipăm în public în China, dar în alte țări este 

nepoliticos să săpăm. 
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Trăim într-un moment în care Internetul, telefoanele mobile, computerele și tabletele au 

devenit o parte integrantă a vieții noastre. Nu ne mai putem imagina viața fără ei. În lumea 

virtuală, simțim adesea că totul este permis, pentru că nimeni nu ne vede. Suntem mai 

curajoși în declarațiile noastre. Nu ne este frică să spunem lucruri pe care nu le-am spune 

celorlalți față în față. Din păcate, nu ne gândim dacă jignim o altă persoană. 

Oamenii care trimit mesaje text și folosesc rețelele sociale sunt adesea mai atrași de 

hedonism decât de moralitate. De multe ori ne gândim mai mult la noi decât la ceilalți. 

Credem că avem dreptul să comentăm pe toată lumea și totul. Foarte curând, s-ar putea 

întâmpla ca noi să devenim centrul atenției altor persoane, care ne pot judeca. 

Tehnologiile de comunicare sunt, printre altele, un instrument pentru construirea de relații 

virtuale, într-un grup de oameni care în mod normal nu s-ar întâlni în viața de zi cu zi. Cu 

toate acestea, nu fiecare utilizator are încredere, deoarece anonimatul utilizatorilor de 

internet face foarte dificilă ghicirea cu cine comunicăm. Când împărtășim informații 

despre noi înșine pe rețelele de socializare, este posibil să exploatăm aceste informații și 

să devenim victima agresiunii cibernetice. 

Conform unei definiții din Dicționarul Cambridge, hărțuirea cibernetică este activitatea de 

a folosi internetul pentru a face rău sau a înspăimânta o altă persoană. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este morala? 

2. Cum ne poate influența anonimatul pe internet comportamentul 

nostru? 

3. Ce este hărțuirea cibernetică? 

1. Cum să te protejezi împotriva agresiunii cibernetice? Creați un 

tutorial. 
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2. Completați următoarea schemă cu exemple de acte imorale: 

1. Crează-ti propriul tricou. Ce attribute alegi? 
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MODULUL C. 

DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DIGITALE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• care sunt etapele fundamentale în dezvoltarea comunității umane; 

• care sunt lucrurile pe care trebuie să le căutăm atunci când manipulăm informații 

digitale; 

• ce sunt știrile false. 

Trăim în secolul XXI. Dar ne dăm seama cât de neobișnuită este această eră? Să ne 

apropiem de acest lucru arătând câteva numere. În manualele de geografie putem citi că 

planeta noastră are o vechime de aproximativ 4,6 miliarde de ani și viața pe planeta 

noastră a apărut cu un miliard de ani mai târziu. Din lecțiile de istorie ar trebui să știm că 

un om (mai precis Homo sapiens) a locuit planeta noastră de aproximativ 300 de mii de 

ani (și poate mai puțin). Nu este o mare diferență? 

Imaginea 1 - Dacă convertim un timp în care viața există pe Pământ într-o zi (24 de ore) 

un om ar apărea în ultimul minut al zilei. 
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În plus, trebuie luat în considerare faptul că cele mai mari schimbări în relația dintre 

planeta albastră și oameni au început în epoca neolitică - acum aproximativ 10 000 de 

ani. Din perspectiva planetei noastre, o viață umană este un minut, totuși omul a reușit 

să provoace schimbări fără precedent pe Pământ și, în esență, să o supună. 

Înainte de a începe cu caracteristica societății contemporane, să ne amintim câteva 

repere fundamentale în dezvoltarea comunității umane, care au influențat fundamental 

modul în care au trăit strămoșii noștri și, prin urmare, noi: 

1. Revoluția neolitică (aprox. 10.000 î.Hr.) - vânătorii și culegătorii au devenit fermieri și 

deținătorii de animale. Oamenii au început încet să supună pământul, dar totuși și-au 

păstrat respectul cuvenit, pentru că erau complet dependenți de natură. 

2. Revoluția industrială (sfârșitul secolelor XVIII și XIX) - Omul a început să folosească 

mașini pentru a ușura munca grea. Din păcate, progresul a avut și un dezavantaj (de 

exemplu, unele intervenții majore în natură). 

3. Revoluția digitală (de la mijlocul secolului al XX-lea) - Schimbările care au început 

odată cu Revoluția industrială au fost agravate de invenția de calcul. Dezvoltarea sa 

accelerat într-un mod absolut fără precedent. 

Cu toate acestea, revoluția menționată mai sus nu a adus doar schimbări în tehnologie. 

Se poate spune că au afectat toate domeniile vieții umane, de la economie la religie. 

Acestea au fost, de asemenea, cauza unei creșteri imense a populației (a se vedea 

modulul A). 

Cele mai recente invenții de tehnologie informatică (dar și altele) ne fac viața mult mai 

ușoară din multe puncte de vedere. Cu toate acestea, ar trebui să fim foarte precauți 

folosind aceste invenții. Există noi amenințări la care societatea trebuie să răspundă. 
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Printre altele, dezinformarea este una dintre problemele cu care ar trebui să ne ocupăm 

recent și intens. Este propagarea deliberată a informațiilor neadevărate menite să 

influențeze opinia publicului și să inducă în eroare diverse instituții sau mass-media și 

astfel să ne facă să ne îndoim dacă este chiar posibil să dezvăluim adevărul. În plus, 

informațiile sunt foarte ușor de distribuit, astfel încât să putem întâlni dezinformarea foarte 

des. Faptul că Uniunea Europeană a discutat intens acest subiect arată cât de importantă 

este această problemă. 

Din cauza cantității de informații care ne vine de la o zi la alta, devine din ce în ce mai 

dificil să rămânem obiective și să nu fim influențați. Nu este ușor să recunoaștem ce 

informații se bazează pe fapt și care nu, dar pot fi învățate. 

Citat: "Nu contează câte resurse ai dacă nu știi cum să le folosești." 

Practic, trebuie să verificați câteva fapte de bază pentru fiecare informație. Ar trebui să 

fim mereu interesați în principal de: 

a) Cine este autorul informațiilor - pentru site-urile sau ziarele cu informații serioase, 

numele autorului este întotdeauna la articol. De asemenea, ar trebui să fie posibilă 

urmărirea proprietarului mass-media. Există, de asemenea, liste cu așa-numitele site-uri 

web de dezinformare, pe care ar trebui să le evităm, dacă dorim o informație serioasă. 
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b) Ce ne este comunicat - de obicei nu 

cunoaștem intenția autorului articolului, 

dar cu puțină practică putem recunoaște 

dacă informațiile care ni se prezintă sunt 

relevante sau nu. Trebuie făcută o 

distincție între mesajul clasic, care ar 

trebui să informeze într-un mod neutru, 

și opinia personală a unui anumit autor 

(de exemplu, comentariu sau glosar). 

Publicitatea, care este specifică cuiva care plătește pentru aceasta, are, de asemenea, 

un impact mare asupra societății contemporane. Poate fi o promovare a produselor sau 

poate o promovare a opiniei politice. 

Oarecum ciudate sunt așa-numitele teorii ale conspirației, dintre care unele ne pot părea 

complet absurde (teoria planetei Pământului), dar altele pot fi mai credibile și mulți le cred. 

c) Cum sunt furnizate informațiile - un semn de avertizare care arată încercarea autorului 

de a atrage atenția cititorului în loc să încerce să informeze poate fi titluri mari și colorate, 

care conțin adesea cuvintele „șoc”, „incredibil”, „revelație” etc. , care sunt în mare parte 

asociate cu jurnalele tabloide. Cu toate acestea, acestea nu sunt surse fiabile de 

informații. De asemenea, trebuie să fii atent dacă articolele sunt scrise cu intenția de a 

face rău cuiva. De obicei știm că sunt scrise într-o tendință (cu interes negativ) și folosesc 

etichetarea și tipografia. 

Pe lângă text, articolele includ imagini (și videoclipuri pe internet). Există, de asemenea, 

riscul așa-numitelor „deepfakes”, deoarece există multe programe pentru a le edita și este 

adesea foarte dificil să distingi originalul de montajul foto (editările video nu sunt încă 

răspândite, dar unii oameni văd o potențială amenințare viitoare) . Pentru majoritatea 

imaginilor, le puteți verifica autenticitatea cu Google. Doar faceți clic dreapta pe zona 

imaginii și apoi selectați „Căutați imagini utilizând Google”. De exemplu, puteți afla dacă 

o imagine atașată unui articol nu este un simplu fotomontaj al unei imagini similare care 

a apărut deja pe internet. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care sunt etapele fundamentale în dezvoltarea comunității umane? 

2. Ce trebuie să căutăm atunci când manipulăm informații digitale? 

3. Cum putem lupta împotriva falsificărilor? 

1. Încercați să comparați o sursă serioasă și una de tabloid dintr-o 

pereche. Răsfoiți site-ul web și scrieți ceea ce este tipic pentru site. 

2. Găsiți invențiile Revoluției Industriale în aceste anagrame: 

SAMTE EINENG ARILAIWY 

TARPHELGE MOLO 

3. Scrieți cel puțin 4 dispozitive tehnologice pe care le utilizați în mod 

regulat: 

4. Comparați aceste două articole următoare care raportează același 

eveniment. Care este mai plauzibil din punctul tău de vedere? Justificați-vă 

decizia. 
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SHOCKING NEWS! A WOMAN FOUND ALMOST DEAD. 
 IS IT STILL SAVE IN OUR STREETS?? 

A woman identified as Jana (30) was found unconscious yesterday in the afternoon 

near her house by a man who passed by. She is now in the hospital and her condition 

is stabilized. At the place of the incident, 

According to eyewitnesses, a group of younger darker skin people has often been 

seen recently. One of the locals (his name is known to the editor's, but will not publish 

it) said to the incident: "It's a terrible thing going on here. Man should be afraid to go 

out on the street. Where do we live!? " 

Although the police investigation is not over yet, it is very likely that the crime was 

done by someone from the aforementioned immigrant group from North Africa. 

A WOMAN AMBUSHED IN PRAGUE 

Perhaps a robbery took place yesterday in Prague's Vinohrady district. 
The victim was a thirty-year-old woman who was found around six-thirty in the 
afternoon at a busy place on the edge of a local park. 
Prague 

March 18, 2018 

05:41 pm 

According to the police, the woman was ambushed by an unknown man (or men) 

about half an hour before an ambulance was called to her by a passer-by. The 

woman was attacked with a blunt object from behind the head and then 

unconscious for a short time. After she woke up in the hospital, she found that she 

was missing her juwels and her handbag with a wallet, from which the investigators 

conclude that it was a robbery. However, the perpetrator and motive are still under 

investigation. 

The police are asking all the citizens who were walking around Seifertova and 

Nerudova Streets at the time and saw something suspicious to report this 

immediately to line 158. 

source: ČTK 
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CAPITOLUL 7. 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 

PENTRU VIITOR 

Totul se schimbă constant în viața noastră. Toate schimbările au nevoie de energie sau, 

mai general, de resurse. Pot continua aceste schimbări, acele procese de dezvoltare 

pentru totdeauna ?! 

Aceasta este o întrebare vitală. Dacă da, numim sistemul și procesul durabile. Noi 

(sistemul) putem face aceste modificări în mod repetat pentru totdeauna. Dacă nu (adică 

sistemul, procesul nu este durabil), schimbările, dezvoltarea se vor opri undeva în viitor. 

Sustenabilitatea este întrebarea cheie a dezvoltării. Pentru a judeca în acest sens, trebuie 

să ne familiarizăm cu unele probleme și definiții de bază. 

changes constantly in our life. All changes need energy or more generally speaking, 

resources. Can go those changes, those development processes forever?! 
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MODULUL A. 

DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A SOCIETĂȚII 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce sunt sistemele și societățile în general; 

• ce înseamnă durabilitatea în termeni generali; 

• modul în care durabilitatea unei societăți poate fi atinsă; 

• ce niveluri de sustenabilitate a sistemului putem lua în considerare; 

• modul în care poate fi restabilită nedurabilitatea unui sistem. 

SISTEME, SOCIETATE 

Mai multe părți legate de unele caracteristici comune se numesc sistem. Poate fi foarte 

simplu ca o persoană sau foarte complex ca o societate de mai multe milioane. Este 

important să spunem că un sistem nu poate consta dintr-o singură componentă; sunt 

necesare mai multe interconectate. (În acest sens, o persoană poate fi un sistem dacă 

luăm în considerare părțile și componentele acelei persoane: corpul său și părțile 

corpului, banii, abilitățile, țintele etc.) Sistemele trebuie să formeze o entitate separată în 

ambianța imensă a varietății, adică alte sisteme; sistemul trebuie să aibă propriile limite 

și specific. Sistemele pot fi formate din orice: pot fi doar lucruri (o mașină este un sistem 

foarte complex); creaturi vii ca un stup; persoane umane precum o familie sau o 

comunitate și un sistem foarte complex de ființe umane plus natura din jurul lor. 
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Diferitele sisteme ale ființelor umane sunt numite societăți. Ele pot fi foarte diferite unele 

de altele: „societatea” unei familii (să zicem, familia Taylor care locuiește alături) sau o 

societate a unui oraș, sau o societate a săracilor, sau societatea stângacilor sau 

societatea oamenilor educați și așa mai departe. (În mod figurativ, uneori spunem 

„societate” pentru alte creaturi vii, cum ar fi „societatea maimuțelor” sau „societatea 

albinelor” dintr-un stup, dar practic „societatea” se referă la oameni.) Un element poate fi, 

de asemenea, parte din diferite sisteme iar sistemele în sine pot face parte, de asemenea, 

dintr-un sistem mai mare. În acest din urmă caz, sistemul este denumit de obicei 

„subsistem”. 

DEZVOLTARE 

Fiecare sistem are unele trăsături caracteristice. Dintr-un anumit punct de vedere, acele 

caracteristici pot fi evaluate ca fiind bune, necesare, neutre sau rele sau dezavantajate. 

(Este important de reținut: valoarea unei anumite caracteristici depinde de punctul de 

vedere ales: același lucru poate fi avantajos și, de asemenea, dezavantajos. Picioarele 

noastre sunt un avantaj dacă luăm în considerare mersul pe jos, dar sunt un dezavantaj 

dacă luăm în considerare zborul.) 

Setul de valori ale unui sistem poate fi îmbunătățit, adică făcut mai avantajos față de o 

anumită țintă. Dacă setul de caracteristici este modificat către un set mai favorabil, îl 

numim dezvoltare. Definiția dezvoltării depinde de setul de valori; aceleași caracteristici 

pot fi numite ca dezvoltare sau nu. Dacă ne facem picioarele mai puternice cu mai mulți 

mușchi, ne dezvoltăm capacitatea de mers, dar dacă ne gândim la zbor, picioarele mai 

puternice - mai grele - sunt dezavantajoase, adică din acest punct de vedere schimbarea 

picioarelor noastre nu este o dezvoltare. 

RESURSE 

Fiecare sistem are unele capacități de a face modificări. Resursele sunt un termen mai 

general decât energia, deoarece conțin astfel de caracteristici precum creierul sau 

cântărirea unei componente. Dacă luăm în considerare energia și în termeni generali, 

putem spune și „energie mentală” sau „energie morală” - care nu este energie în sens 
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fizic obișnuit. Resursele sunt necesare pentru a face orice schimbare și, în timp ce aceste 

schimbări se întâmplă, procesul folosește o anumită cantitate de resurse. Deoarece un 

sistem nu poate avea o cantitate nelimitată de resurse necesare, acesta va dispărea mai 

devreme sau mai târziu, adică schimbarea dată se va opri, deoarece nu mai sunt resurse 

necesare. Asta înseamnă: procesul nu este durabil. 

De obicei, sistemul în sine poate genera o anumită 

cantitate de resurse. Copacii generează oxigen din 

CO2 și astfel natura „regenerează” o cantitate de 

oxigen creaturi vii consumate. Dacă cantitatea de 

resurse regenerate acoperă cantitatea de resurse 

epuizate, procesul este durabil; dacă nu, nu este 

durabilă; resursele vor fi mai devreme sau mai 

târziu epuizate. 

De asemenea, putem „ajuta” sistemul să recâștige resursele pierdute. Când lucrăm, 

consumăm calorii (energie) care nu pot fi generate doar de corpul nostru - trebuie să 

mâncăm, adică adăugăm noi resurse necesare procesului pe care îl facem. 
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Durabilitatea unui sistem / proces este determinată de echilibrul resurselor consumate și 

generate: dacă suma resurselor regenerate plus nou generate este mai mare decât 

cantitatea de resurse consumată, sistemul / procesul este durabil. 

Adică, dezvoltarea unei societăți este durabilă dacă procesele actuale nu limitează 

repetarea acelorași procese în viitor. Adică, activitățile generației actuale în societate nu 

limitează activitățile generațiilor următoare. Aceasta este responsabilitatea socială a 

generației actuale față de următoarele. 

Resursele pot fi înțelese și în sens figurat. Fiecare proces produce deșeuri și este deșeu, 

deoarece este inutil sau chiar periculos. Când poluăm aerul, reducem resursa „aer curat”. 

În mod similar, atunci când poluăm solul cu pungi de plastic, reducem resursa „sol curat”. 

Deci, putem defini „deșeurile care lipsesc” ca resursă. Și Natura reproduce și resursa 

respectivă: consumăm oxigen și poluăm aerul cu CO2, dar plantele regenerează O2 din 

CO2. În mod similar, când dormim, ne regenerăm „puterea lipsă”. Trebuie să susținem 

capacitatea Planetei noastre de a reproduce „deșeurile care lipsesc” - adică aer curat, 

apă curată, sol curat etc. 

După cum sa spus mai sus, nedurabilitatea unui sistem poate fi restabilită atunci când 

implicăm un sistem mai mare care conține subsistemul nostru original. Astfel, putem lua 

în considerare sustenabilitatea unei societăți la diferite niveluri, oferind exemple foarte 

simple: 

1. Dacă cumpărăm ciocolată în fiecare zi cu 1 euro și avem 100 de euro, „procesul nostru 

de cumpărare a ciocolatei” nu este sustenabil: ne consumăm resursa în 100 de zile și nu 

mai putem cumpăra ciocolată. (Sistemul nesustenabil sunt eu) 

2. Dacă părinții mei îmi dau câte un euro în fiecare zi, „procesul de cumpărare a ciocolatei” 

devine sustenabil în sistemul mai mare: în familia mea. 

3. Dacă părinții mei nu au niciun venit, „procesul familiei” este, de asemenea, 

nesustenabil: banii familiei vor ajunge într-o zi. Dar dacă părinții mei câștigă bani la locul 

lor de muncă, procesul devine din nou sustenabil în sistemul „familia mea la locul de 

muncă”. 
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4. Este posibil ca banii câștigați de părinții mei să nu fie suficienți pentru a cumpăra 

ciocolată - sistemul / procesul devine din nou nedurabil. Dar dacă primim sprijin social din 

partea societății, „sistemul la nivel național” devine din nou sustenabil. 

5. Dacă resursele țării nu sunt suficiente pentru a oferi sprijin material familiei noastre, 

„procesul nostru național” devine din nou nedurabil. Dar dacă UE acordă bani țării noastre 

într-un fel, procesul devine din nou sustenabil la nivelul UE. 

Cu toate acestea, implicarea sistemelor din ce în ce mai 

mari nu poate fi nelimitată. Evident, nu putem trece 

dincolo de Pământ, adică, dacă sistemul global 

(procesele globale) este (sunt) nedurabil, avem 

probleme. Prin urmare, responsabilitatea socială implică 

sprijinirea sustenabilității cel puțin la nivel global. 

(Teoretic, putem implica alte planete și să mergem să 

trăim pe, să zicem, pe Marte, dar este încă o posibilitate 

teoretică îndepărtată) 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este, un sistem? 

2. Ce înțelegem sub termenul „dezvoltare”? 

3. Cum puteți defini „resurse”? 

4. Care este echilibrul resurselor? 

5. Ce niveluri de sustenabilitate socială cunoașteți? 

1. Descrie un proces durabil în familia ta! 

2. Descrieți o resursă pentru un proces care nu este o resursă pentru 

alt proces! 

1. 3. Descrieți diferite niveluri de sustenabilitate socială! 

131 
 
 

  



 

LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

SOCIETATEA SUSTENABILĂ Index (SSI) 

https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustainability/sustainable-society/ 

Indicele Societății Durabile (SSI), un cadru dezvoltat de Fundația Societății pentru 

Durabilitate, evaluează nivelul de progres către durabilitate în peste 150 de țări. Clasează 

fiecare țară în trei „dimensiuni ale bunăstării”: 

• bunăstarea mediului: natură și mediu (de exemplu, calitatea aerului), climă și energie 

(de exemplu, reducerea gazelor cu efect de seră) și resurse naturale (de exemplu, 

biodiversitate). 

• Bunăstarea umană: Nevoi de bază (de exemplu, apă sigură), dezvoltare personală și 

socială (de exemplu, egalitatea de gen) și sănătate (de exemplu, apă curată). 

• Bunăstare economică: tranziție (de exemplu, agricultură ecologică) și economie (de 

exemplu, ocuparea forței de muncă). 

O societate durabilă din secolul XXI 

Cum arată o societate durabilă din secolul XXI? În primul rând, este autosuficient. 

Resursele regenerabile nepoluante oferă puterea de a conduce sisteme de energie 

durabile; tehnicile agricole mai eficiente și noile tehnologii îmbunătățesc randamentele; 

și, consumul redus ajută la eliminarea deșeurilor. 

Ca urmare, mediul poate fi păstrat pentru generațiile viitoare. Temperaturile globale ar 

putea înceta să urce, iar calitatea aerului, a apei, a habitatelor naturale și a ecosistemelor 

critice ar fi protejate sub forța totală a legii. 

La fel de important, într-o societate durabilă a secolului 21, fiecare om are acces egal la 

nevoi de bază precum nutriție, adăpost, educație și îngrijire a sănătății. Sistemele 

economice sunt transparente, etice și construite pe practici corecte și echitabile, iar 

companiile utilizează metode durabile de producție și distribuție. 

Pași practici către o societate durabilă 

CONȘTIENTIZAȚI PUBLICUL 
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Indivizii nu pot face alegeri durabile decât dacă știu care sunt aceste alegeri, iar țările nu 

vor lua măsuri directe pentru a promova practici durabile decât dacă primesc presiuni 

substanțiale din partea cetățenilor. Site-urile, discursurile, mișcările și mitingurile 

contribuie la sensibilizarea publicului. 

PROMOVAREA EDUCAȚIEI 

Promovarea accesului gratuit și echitabil la o educație de calitate pentru toți copiii, atât 

fetele, cât și băieții, produce o serie de rezultate pozitive. Crește nivelul de înțelegere a 

copiilor despre mediu; îi împuternicește să facă alegeri personale despre mărimea familiei 

și stilul de viață; și oferă lumii cetățeni informați și productivi. 

CREȘTEREA GUVERNULUI ȘI A INVESTIȚIILOR DE AFACERI 

Noile tehnologii și infrastructuri, construite folosind practici ecologice, au potențialul de a 

transforma societatea modernă. Dar acest lucru este posibil doar dacă guvernele și 

întreprinderile sunt dispuse să investească capitalul necesar în dezvoltarea lor. 

CONSERVAȚI RESURSE ȘI ELIMINAȚI DEȘEURILE 

Ne place sau nu, resursele pământului sunt finite. Eforturile la scară largă de conservare 

a energiei și a apei vor avea un impact, dar alegerile personale sunt la fel de importante. 

Cu cât luăm mai mulți pași pentru a elimina deșeurile și consumul inutil, cu atât vor fi mai 

bine generațiile viitoare. 

REEVALUAREA VALORILOR 

Este cultura actuală a consumismului de unică folosință, dependența de combustibilii 

fosili și utilizarea grea a automobilelor ceea ce sperăm să le transmitem copiilor noștri? 

Dorim să depășim inegalitățile în educație, standardele de viață și oportunitățile 

economice? Atunci valorile noastre personale, precum și acțiunile noastre, trebuie să se 

schimbe. 
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MODULUL B. 

PROTEJAREA MEDIULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce este mediul și cum se schimbă pe măsură ce creștem; 

• la ce ne referim de obicei când spunem „mediu”; 

• ce înseamnă că „ne încărcăm mediul”; 

• ce înseamnă amprenta noastră ecologică; 

• ce înseamnă „ziua mondială a depășirii” și ce trebuie să facem pentru ao readuce 

la normal. 

Mediul este tot ceea ce ne înconjoară: este Natura și, de asemenea, mediul uman, 

societatea. În funcție de vârsta noastră, acest mediu se schimbă: înainte ca fătul să se 

nască, se simte că „mediul” este universul său - pântecele mamei. Totul îl servește, totul 

îl protejează și totul există numai pentru bunăstarea lui. (Acest fenomen este numit uneori 

„sentiment de Dumnezeu prenatal”). După nașterea copilului, mediul este mama lui și 

rămâne așa timp de câteva luni, când copilul începe să-și observe tatăl și alte persoane 

frecvent prezente cu el; patul mic, căruța pentru bebeluși, camera în care se află de obicei 

- orice lucru dincolo de acel „mediu” este de obicei înspăimântător pentru copil. 

Pe măsură ce copilul crește, el / ea vede din ce în ce mai mult din lumea existentă: 

grădina, localitatea, membrii familiei, alți oameni pe care îi întâlnește. Deci, mediul se 

extinde atât în sensul naturii, cât și în mediul uman - adică societatea. De obicei, la vârsta 

de aproximativ doi ani, când copilul „pășește în mod figurativ pragul casei” - adică începe 

să cunoască lumea. Lumea mai mică la început; mai larg mai târziu. 

Mediul unui adolescent este de obicei larg deja: el / ea a călătorit și a văzut alte orașe 

sau chiar și alte țări, iar mediul uman este destul de larg: prieteni, colegi de școală, alte 

comunități, poate alte țări. Datorită televizorului, ambele tipuri de mediu - deși în modul 

virtual - acoperă practic întreaga lume. 
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Pentru adulți, mediul este extins de la vecinătatea apropiată a lumii sau chiar dincolo ... 

Asta include acum și familia, locul de muncă și Pământul - începând de la natura și mediul 

social din propria sa comunitate mică (până la extrem) la Univers. Chiar dacă mediul 

social (societal, uman) este, de asemenea, o parte integrantă a mediului în ansamblu, de 

obicei ne referim la Natura din jurul nostru până la Pământ atunci când spunem „mediu”. 

Mediul (să zicem Pământul) are un set complex de resurse. Sunt necesare pentru ca noi 

să putem lucra și trăi; pentru a îndeplini diferite sarcini. Deci, pentru a respira, avem 

nevoie de oxigen care se află în atmosferă; avem nevoie de apă (apă curată) pentru a 

bea; s-ar putea să avem nevoie de gaze naturale pentru încălzire; avem nevoie de ulei 

pentru diferite tipuri de procese chimice, avem nevoie de minereuri metalice pentru a 

realiza unele instrumente și așa mai departe. Când se utilizează resurse, nu toate sunt 

utile pentru o sarcină dată. Mai mult, atunci când resursele sunt epuizate, unele reziduuri 

rămân după utilizare: când se folosește cărbune pentru încălzire, CO2 rămâne. Astfel de 

reziduuri se numesc deșeuri. 

Resursele și deșeurile sunt specificate întotdeauna în raport cu procesul dat. O resursă 

pentru ceva (să zicem, cărbune pentru încălzire) este inutilă pentru un alt proces (cum ar 

fi consumul de alcool). În plus, o deșeuri după o anumită utilizare se poate transforma 

într-o resursă pentru un alt proces: oamenii au nevoie de oxigen pentru a respira și un 

deșeu este dioxid de carbon ; care la rândul său este o resursă vitală pentru plantele care 

produc oxigen precum deșeurile. 
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Deoarece Pământul este limitat în spațiu, resursele nu pot fi nelimitate. Unele pot servi 

ca resurse de milioane de ani (cu rata de utilizare actuală; cum ar fi uraniul) - altele pot 

ajunge în câțiva ani sau zeci de ani ca petrolul natural. Pământul însuși regenerează 

anumite resurse (cum ar fi oxigenul, cu ajutorul plantelor) și, de asemenea, 

„neutralizează”, reprocesează unele deșeuri, cum ar fi hârtia reziduală se poate 

transforma mai devreme sau mai târziu în îngrășământ. Mai mult, omenirea poate furniza 

și anumite resurse mediului; de exemplu. cu utilizarea îngrășămintelor. 

Acest proces de „utilizare-regenerare” este foarte complex și, în funcție de echilibrul final, 

cantitatea inițială de resurse ale Pământului poate diminua, rămâne constantă sau chiar 

crește. Analiza activității complexe a omenirii dovedește că omenirea folosește resurse 

și Pământul este incapabil să o reproducă pe deplin - adică, cantitatea totală de resurse 

ale Pământului este consumată. Având în vedere rata de utilizare și cantitatea cunoscută 

de resurse, este ușor de calculat, până când vom consuma în totalitate această resursă. 

Supraîncărcăm Pământul, mediul nostru - consumăm mai mult într-un an decât poate 

reproduce mediul în acel an. Adică, omenirea poate consuma, să zicem, resurse de opt 

luni pe care mediul nostru le reproduce în douăsprezece luni. Această dată se numește 

„ziua de depășire a vremii” - și în 2018, a fost 1 august. Acest proces este foarte periculos: 

resursele mai devreme sau mai târziu vor sfârși, se vor epuiza. 

Sarcina noastră pe Pământ poate fi caracterizată ca și cum ar fi „pașii” noștri. Cu cât pașii 

noștri sunt mai mari (se numește pași ecologici), cu atât ne suprasolicităm mediul; 

suprasolicită Pământul. Definind tipurile și modalitățile de încărcare, putem calcula acel 
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pas. Poate fi calculat pentru o persoană, o comunitate, o națiune, un continent și chiar 

pentru întregul glob. 

Activitatea și utilizarea resurselor de către omenire se pot încadra în următoarele grupe 

generale: 

1. Trebuie să trăim undeva; avem nevoie de adăpost. 

2. Trebuie să ne hrănim; trebuie să avem mâncare. 

3. Avem nevoie de diferite bunuri pentru a trăi - îmbrăcăminte, echipament etc. 

4. Trebuie să ne putem mișca - trebuie să fim mobili, călătorim de la A la B 

Aceste patru grupuri de activitate ne determină pașii ecologici. Pentru a acoperi (furniza 

resurse pentru) acele activități avem nevoie / avem păduri, terenuri (terenuri cultivate, 

pășuni și terenuri construite), pescuit și așa mai departe. Cea mai generală resursă 

pentru viața noastră este energia - trebuie să o avem pentru a lucra pe terenurile cultivate, 

pentru a construi case, pentru a opera echipamente, pentru a le alimenta într-un vehicul 

pentru a asigura mobilitatea. Energia - dacă luăm în considerare energia clasică, fosilă - 

este rezultatul arderii cărbunelui: ardem cărbune atunci când încălzim; ardem cărbune 

pentru a produce energie pentru a construi case, ardem cărbune (conținut în benzină) 

pentru a furniza energie pentru deplasarea vehiculului, ardem cărbune pentru a produce 

energie pentru a produce unt și așa mai departe. Adică, cea mai mare parte a pașilor 

noștri ecologici este pașii de carbon: la nivel global, reprezintă aproximativ jumătate din 

încărcătura totală a noastră către mediu. Prin urmare, sarcina noastră cea mai importantă 

în conservarea, protejarea mediului nostru este reducerea consumului de carbon. 

Când ardem cărbune, se produce dioxid de carbon. Vom vedea în modulul următor că 

CO2 este cel mai periculos gaz cu efect de seră: cantitatea acestuia crește rapid în 

atmosferă, ducând la încălzirea globală, la schimbările climatice. Mai mult, dacă luăm în 

considerare cantitatea disponibilă de energie fosilă și o comparăm cu utilizarea actuală 

și viitoare, ajungem la un adevăr înspăimântător: energia fosilă este limitată și dacă o 

folosim așa cum o facem noi, sursele de energie (cărbune, petrol, gaz) ) va fi epuizat 

foarte curând, în viața viitoarei generații ... !!! Deci, utilizarea energiei fosile, bazate pe 
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carbon, este extrem de periculoasă în două moduri: în primul rând, se va epuiza foarte 

curând și în al doilea rând, dioxidul de carbon produs în generarea de energie duce la 

creșterea temperaturii Pământului și aceasta din urmă duce la schimbări grave în viața 

omenirii. Adică, avem aici două sarcini imediate: reducerea utilizării energiei (adică 

creșterea eficienței energetice) și schimbarea la surse noi și (și mai importante: 

regenerabile) de energie, cum ar fi energia solară, energia eoliană, energia geotermală. 

Când calculăm pașii, putem recalcula totul în zone terestre. Câte hectare de pădure sunt 

necesare pentru a produce oxigen și pentru a reduce CO2 fatal? Câte hectare de teren 

au fost necesare pentru a produce suficientă pâine? Sau să hrănești vacile pentru a 

produce suficient lapte sau unt ...? În același timp, putem calcula și teritoriul Pământului 

- adică, câte hectare de teren avem? S-ar putea să calculăm ambele numere și pe cap 

de locuitor. Calculele arată un rezultat înspăimântător: pentru a acoperi toate cerințele de 

teren, ar trebui să avem 1,7 pământuri ... Dar avem doar unul, desigur. (Acest rezultat al 

calculului este similar cu „Ziua mondială de depășire” - arată, de asemenea, că ar trebui 

să avem Pământ suplimentar pentru a acoperi utilizarea excesivă a resurselor după 1 

august în 2018.) 

Persoanele, comunitățile și regiunile au cantități diferite de teren și nivel de utilizare diferit. 

Există țări (toate cele dezvoltate) care folosesc „mult mai mult de un Pământ” (adică pașii 

lor ecologici sunt foarte mari) și „împrumută pământ” în principal din țările sărace din 

Africa, ale căror pași sunt mai mici de 1. (Ie , nu consumă tot ce au.) Deci, pașii SUA sunt 

de 8,22 hectare, în timp ce au doar 3,76 ha; Pasul Belgiei este de 7,44 ha și are doar 

1,19 ha; Slovacia consumă 4,06 ha, în timp ce acestea au doar 2,71 ha. Pe de altă parte, 

Congo folosește 0,82 ha, în timp ce acestea au 3,07 ha; Zambia folosește 0,99 ha, în 
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timp ce 2,23 ha sunt disponibile. (2017. numere; pe cap de locuitor.) Această situație total 

nedreaptă nu poate rămâne pentru totdeauna, desigur. 

Era digitală poate duce la rezultate ale lui Janus. Pe de o parte, consumul de energie și 

eficiența energetică pot crește enorm (automatizare, control electronic mai eficient) și 

utilizarea hârtiei se poate diminua substanțial (litere electronice). Mai mult, mișcarea 

(mobilitatea) poate fi redusă prin e-mailuri, internet, telefoane mobile - adică, Era digitală 

poate ajuta la reducerea substanțială a pericolului (și, astfel, la protejarea mediului). Cu 

toate acestea, în ciuda reducerii electronice a distanței și a mobilității, noi călătorim din 

ce în ce mai mult; populația Pământului urmează să ajungă la 8 miliarde de oameni foarte 

curând; țările bogate folosesc din ce în ce mai multă energie; consumul de alimente (și 

mai ales risipa de alimente !!!) crește în mod dramatic în țările bogate - deci, Era digitală 

poate fi cu adevărat în bine sau în rău ... 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este mediul? 

2. Care sunt resursele? 

3. Ce este deșeurile? 

4. Ce este pasul ecologic? 

5. Care este „Ziua mondială a depășirii” și când a fost aceasta în 

2018? 

6. Care sunt cele mai periculoase deșeuri și de ce? 

7. Cum poate contribui Era digitală la protejarea mediului? 
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LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

IMPORTANȚA PROTEJĂRII MEDIULUI 

https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/the- 

importance-of-environmental-protection-environmental-sciences-essay.php#citethis 

Publicat: marți, 23 mai 2017 

În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane 

și a gestionării neplanificate a dezvoltării tehnologice a acestor ecosisteme de 

interferență. Prin urmare, a apărut o dispută între importanța conservării și conservării 

ecosistemelor pentru protejarea mediului și necesitatea satisfacerii dorinței umane prin 

sacrificarea mediului înconjurător. Conform Glossary of Environment Statistics, termenul 

„protecția mediului” poate fi definit ca prevenirea pentru conservarea și păstrarea nivelului 

sănătos standard al mediului de mediu prin reducerea producției de poluanți sau 

substanțe poluante în mediul de mediu (1997, internet). au indus numeroase efecte 

nedorite asupra mediului, care pot amenința sănătatea umană, resursele economice, 

naturale și bazele genetice ale ecosistemelor, cum ar fi poluarea, efectul de seră, 

încălzirea globală și eroziunea solului. În acest eseu, se poate argumenta că protecția 

mediului este în valoare de luptă din cauza mai multor motive. În primul rând, poluarea 

mediului este unul dintre principalele motive pentru care ar trebui să luptăm pentru 

protejarea mediului. În plus, încălzirea globală este, de asemenea, un alt motiv cauzat de 

defrișări. Mai mult, schimbările climatice calde și inundațiile sporesc, de asemenea, 

oportunitatea răspândirii dăunătorilor și a bolilor vectoriale. 

Poluarea poate fi împărțită în patru tipuri; poluarea apei, poluarea aerului, poluarea 

termică și poluarea fonică. Combustibilii fosili utilizați în majoritatea fabricilor, utilizarea 

petrolului și a gazelor pentru vehicule este cauza principală a poluării aerului. Poluarea 

mediului poate fi, de asemenea, o substanță dăunătoare care ar putea afecta sănătatea 

umană și viața umană (Gan, 2006, 311). Având în vedere cele de mai sus, ecologistul ar 

trebui să lupte pentru un mediu mai bun, deoarece poluarea cauzată de arderea 

combustibililor fosili va duce la probleme grave de mediu, cum ar fi apariția ploilor acide 
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datorită producției de dioxid de sulf (SO2) și monoxid de azot (NO). Casiday și Frey au 

menționat că procesul de ardere nu numai că mărește concentrația de dioxid de carbon 

(CO2) în atmosferă, ci este, de asemenea, principala sursă în producerea unui nivel 

ridicat de monoxid de azot (NO) și dioxid de sulf (SO2). Aceștia sunt cei doi reactanți 

principali care determină formarea ploilor acide. Aciditatea ploilor acide modifică pH-ul 

apei râului și al lacurilor, care apoi perturbă habitatul natural al organismelor acvatice și 

reduc șansele de supraviețuire a organismelor acvatice, de exemplu, peștii nu pot 

supraviețui din cauza lipsei de oxigen. În plus, ionii de aluminiu insolubili adăugați în apă 

pot face ca apa să devină otrăvitoare, care poate fi cunoscută și sub denumirea de 

poluare a apei (1998, internet). De exemplu, Norvegia a reproșat că marea și lacurile sunt 

otrăvite de formarea ploilor acide timp de mulți ani din cauza poluării atmosferice necurate 

care provine de la centralele electrice din Marea Britanie (Nova Science In The News, 

1997, internet). 

Deoarece concentrația globală de dioxizi de carbon a crescut, având în vedere motivele 

arderii combustibililor fosili și, de asemenea, activitățile umane, cum ar fi defrișările. 

Motivele defrișărilor sunt de obicei rezultate din tăierea pădurilor pentru tăierea lemnului 

și, de asemenea, pentru construirea unei noi culturi pentru animale. Pădurea poate fi, de 

asemenea, cunoscută sub numele de „chiuvetă de carbon”, deoarece copacii pot fi folosiți 

ca absorbant de dioxid de carbon în mediu și, înapoi, eliberează oxigen în atmosferă. Cu 

toate acestea, activitățile neplanificate de defrișare au redus semnificativ concentrația de 

oxigen (O2) și au provocat creșterea temperaturii Pământului. Christopher Monckton 

subliniază, de asemenea, că fiecare dublare a concentrației de dioxid de carbon în 

atmosferă este suficientă pentru a crește temperatura globală a suprafeței cu 3,26 ° C 

(2008, 3). Creșterea temperaturii globale va provoca în mod semnificativ topirea gheții, 

de exemplu, potrivit organizației My Eco Project, rapoartele despre topirea gheții de la 

Arctic Retreat pregătite la sfârșitul verii 2007 i-au surprins pe experți că în fiecare 

săptămână, gheața marină din Arctica se topește continuu și cantitatea de gheață topită 

se poate umple până la două țări din Marea Britanie (2009, internet). Între timp, 

consecința topirii gheții în Arctica a crescut nivelul apei mării. Potrivit dovezilor adunate 

de Shepherd și echipa sa, au descoperit că nivelul apei mării a crescut cu 2,6%, având 

același volum cu 49 microni pe an răspândit peste oceane din întreaga lume datorită 
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valorii distincte dintre densitate și temperatura gheții și a apei de mare (University Of 

Leeds, 2010, internet). În plus, ursul polar se va confrunta și în viitor cu dispariția din 

cauza încălzirii globale. Pe baza raportului de la National Geographic News, mai multe 

studii efectuate de guvernul SUA au arătat că topirea gheții arctice cauzată de încălzirea 

globală va pune în pericol două treimi din urșii polari ai lumii și îi va face să dispară până 

în 2050 (Roach, 2007, 1). 

142 
 
 

  



MODULUL C. 

COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege 

• ce este „clima”; 

• care este cel mai important factor care determină clima de pe pământ; 

• ce se întâmplă cu razele solare care lovesc atmosfera și suprafața pământului; 

• cum funcționează o seră și ce este „efectul de seră”; 

• care sunt cele mai importante gaze cu efect de seră; 

• care sunt caracteristicile schimbărilor climatice (încălzirea globală); 

• care sunt cele mai importante sarcini în combaterea schimbărilor climatice. 

Clima este caracteristicile pe termen lung ale faptului că (mai ales: temperatura) unei 

regiuni date. În funcție de regiune, putem vorbi despre „climatul local” (de exemplu, există 

„locuri cu vânt” bine cunoscute), „climatul regional” (cum ar fi „climatul Europei”) și, de 

asemenea, „climatul global”. Globul (pământul) este împărțit în diferite zone climatice. 

Zonele climatice depind de modul în care razele solare lovesc suprafața Pământului: cu 

cât unghiul este mai perpendicular (adică aproape de 900), cu atât este mai mare 

temperatura. Este în jurul Ecuatorului; această zonă se numește tropicală. Pe de altă 

parte, pe poli, când razele solare lovesc suprafața cu un grad foarte mic, clima este rece; 

se numește zonă polară. 
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Evident, temperatura se schimbă și de-a lungul anilor: în Europa, în unele locuri, iarna 

poate fi la fel de rece ca -250, iar întreaga temperatură de vară poate atinge +400. Prin 

urmare, întotdeauna media este calculată și, de asemenea, întotdeauna pe termen lung: 

pot exista ani mai calzi sau mai reci, dar media de lungă durată arată cu siguranță 

trăsătura caracteristică a climei. 

Unele dintre razele solare care lovesc suprafața Pământului sunt absorbite; altele sunt 

reflectate înapoi în Univers. Razele absorbite determină temperatura: cu cât sunt 

absorbite mai multe raze, cu atât este mai mare temperatura. Reflecția depinde de 

proprietățile suprafeței „reflectorului” precum culoarea: cunoaștem din fizică conceptul de 

„corp negru absolut” care absoarbe toate razele primite (în mod similar, putem defini 

„corpul alb absolut” care reflectă toate razele). Corpurile reale sunt întotdeauna între ele. 

Există materiale care se comportă ca o oglindă: reflectă razele înapoi. Acest fenomen 

este utilizat în sere pentru a crește plante chiar dacă temperatura exterioară este scăzută: 

sticla lasă razele de intrare, dar le reflectă pe cele de ieșire înapoi la suprafață și, prin 

urmare, temperatura din interiorul serii (de obicei, de seră) este mult mai mare și permite 

creșterea, să zicem, legume și iarna. 

Unul dintre astfel de materiale care reflectă razele de ieșire este binecunoscutul dioxid 

de carbon. CO2 este întotdeauna rezultatul arderii cărbunelui. (Arderea este oxidarea, 

adică asocierea cu oxigenul). Dioxidul de carbon și câteva altele cu caracteristici similare 

de „reflectare a căldurii” (de exemplu, metan și oxid de azot) sunt numite „gaze cu efect 

de seră”. Dintre gazele cu efect de seră, dioxidul de carbon este cel mai comun și cel mai 
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periculos. A fost întotdeauna în atmosferă și concentrarea sa a fost mai mult sau mai 

puțin constantă de-a lungul a sute de mii de ani. Cu toate acestea, de la revoluția 

industrială, concentrarea sa a crescut enorm. 

Graficele arată că concentrația de CO2 a fost întotdeauna sub 300ppm (părți pe milion - 

300 ppm înseamnă 300 de molecule de CO2 dintr-un milion de molecule în total). În zilele 

noastre, concentrația este de aproximativ 400 ppm - și a crescut mai ales în secolul trecut. 

Creșterea CO2 în atmosferă duce inevitabil la temperaturi mai ridicate ale Pământului. 

Vremea tropicală va fi și mai caldă și polară, climatul rece devine mai cald. Deoarece 

stâlpii sunt acoperiți cu zăpadă și gheață, o parte considerabilă din ei va fi topită. Acest 

lucru este periculos în două moduri diferite: în primul rând, va crește nivelul mării pe Glob 

foarte considerabil; în al doilea rând, omenirea își pierde majoritatea rezervelor sale de 

apă dulce. Datorită creșterii nivelului mării, geografia Europei se poate schimba dramatic 

și zeci de orașe mari precum Helsinki, Amsterdam, Bruxelles, Odessa, Stockholm, 

Veneția și multe altele vor dispărea: vor fi sub apă. 

Clima va fi mai caldă și în zona temperată. O experimentăm 

deja acum: râurile mari precum Dunărea au un nivel extrem 

de scăzut al apei și horticultura suferă și: din cauza zilelor 

fierbinți și a ploilor mai puține, numărul anilor secetoși și calzi 

crește; iar cultura și legumele suferă mult. 
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Schimbările climatice (numite și încălzirea globală) sunt un fenomen extrem de periculos; 

poate schimba total viața omenirii. Prin urmare, națiunile s-au reunit pentru a determina 

pașii de reducere a emisiilor de CO2 în atmosferă - întrucât este legat în cea mai mare 

parte de generarea de energie, trebuie să creștem brusc eficiența energetică. (Este, de 

asemenea, o necesitate, deoarece sursele de energie fosilă, cum ar fi cărbunele, petrolul 

și gazele naturale sunt în cantitate foarte redusă și, dacă păstrăm așa cum este, resursele 

respective vor dispărea în scurt timp; încă în viața viitoarei generații. 

Prin urmare, lupta împotriva schimbărilor climatice se află pe lista priorităților noastre în 

ceea ce privește responsabilitățile sociale; este una dintre cele mai importante probleme 

în responsabilitatea pentru viitor. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este clima? 

2. Ce zone climatice există pe Pământ? 

3. Care este motivul de bază al existenței diferitelor zone climatice? 

4. De ce CO2 este periculos? 

5. Care este procesul de bază care produce dioxid de carbon? 

6. Ce putem face pentru a combate schimbările climatice? 

1. Explicați de ce CO2 este produs în generarea de energie! 

2. Explicați cum funcționează sera! 

3. Verificați cum s-au schimbat calota de gheață de pe stâlpi recent! 

4. Enumerați modalități de reducere a emisiilor de CO2! 
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LECTURĂ INDIVIDUALĂ 

Care sunt zonele climatice ale pământului? 

De Emily Beach; Aprilie 23, 2018 

https://sciencing.com/earths-three-major-climate-zones-5186.html 

De la tundra înghețată înghețată în apropierea Cercului Polar Polar până la 

pădurile tropicale luxuriante care se încadrează în ecuator, clima Pământului se 

schimbă dramatic la fiecare schimbare de latitudine. Între aceste extreme polare 

și tropicale, multe dintre marile orașe ale lumii se confruntă cu condiții mai 

moderate într-o zonă climatică temperată. 

Clima Pământului poate fi împărțită în trei zone majore: cea mai rece zonă polară, 

zona tropicală caldă și umedă și zona temperată moderată. 

Zona Polară 

Zonele climatice polare umple zonele din cercurile arctice și antarctice, 

extinzându-se de la 66,5 grade latitudine nordică și sudică până la poli. 

Caracterizată printr-o vară scurtă și răcoroasă și o iarnă lungă și rece, zona polară 

prezintă frecvente ninsoare, în special în lunile de iarnă. Porțiunile din nordul 

Canadei, Europei și Rusiei se încadrează în această zonă climatică. Mai la nord 

și sud, calotele de gheață care alcătuiesc Groenlanda și Antarctica reprezintă o 

subzonală a regiunii climatice polare cunoscută sub numele de zona calotei de 

gheață. În interiorul calotelor de gheață, temperaturile rareori, chiar dacă vreodată, 

cresc deasupra înghețului, chiar și în cele mai calde luni ale anilor. 

Zonă temperată 

Extinzându-se de la marginea sudică a cercului polar polar la tropicul Racului din 

emisfera nordică și de la marginea nordică a cercului antarctic până la tropicul 

Capricornului în emisfera sudică, zona climatică temperată coboară între 23,5 

grade și 66,5 grade nord și latitudini sudice. Zonele climatice temperate 

experimentează veri calde până calde și ierni răcoroase, cu cele mai mari variații 

de temperatură pe tot parcursul anului din orice zonă climatică. Clima din regiunile 

temperate variază de la iernile reci și înzăpezite din New England până la vremea 
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calmă și moderată asociată cu Marea Mediterană sau California de Sud. O mare 

parte din Statele Unite, Europa și jumătatea sudică a Americii de Sud se 

încadrează în această zonă climatică. 

Zona tropicală 

Zona climatică tropicală se întinde de la Tropicul Cancerului la 23,5 grade 

latitudine nordică până la Tropicul Capricornului la 23,5 grade latitudine sudică, cu 

ecuatorul centrat în această zonă. Clima din zona tropicală variază de la regiunile 

tropicale umede ale pădurii tropicale, până la climatul mai uscat, arid și semi-arid 

din nordul Africii sau din centrul Australiei. În zona umedă tropicală, vremea 

rămâne fierbinte și plină, cu precipitații frecvente și variații scăzute ale temperaturii. 

Regiunile aride și semi-aride experimentează veri umede, calde și ierni mai reci și 

mai uscate, cu variații de temperatură mult mai mari decât zona umedă tropicală. 

Considerații 

Unghiul Soarelui joacă un rol major în crearea zonelor climatice ale Pământului. 

Datorită înclinării Pământului pe axa sa, soarele lovește zona din jurul ecuatorului 

la un unghi aproape vertical, oferind energie termică solară substanțială acestei 

regiuni. Mai aproape de poli, soarele lovește Pământul la un unghi mult mai redus, 

rezultând un câștig mai mic de căldură solară în comparație cu zona tropicală. 

Vânturile predominante și curenții oceanici transportă apoi această energie solară 

termică pe tot globul. Factori precum înălțimea și apropierea de coastă ajută la 

explicarea variațiilor climatice într-o zonă climatică. 
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CAPITOLUL 8. 

DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI SOCIALĂ 

Dezvoltarea personală reprezintă procesul personal și continuu, prin intermediul căruia 

ne transformăm în noi înșine în fiecare zi. 

Nu ne-am născut desăvârșiți sau învățați, dar putem încerca să facem un efort pentru a 

dobândi autocunoaștere, abilități și noi comportamente, astfel încât viața noastră 

personală și profesională să poată fi îndeplinită. Desigur, fiecare dintre noi ar trebui să 

știe cel mai bine ce își dorește de la viață și de ce are nevoie pentru a-și îndeplini 

dorințele. 

De-a lungul vieții, dobândim o mulțime de cunoștințe și abilități, învățăm la școală, de la 

părinți, 

profesorii și mentorii noștri, care ne oferă sfaturi și îndrumări. Dacă am ști din start ce 

vom face în viață și cu ce resurse, calea noastră ar fi mai simplă și nu am avea nevoie 

de învățare continuă. Cu alte cuvinte, am avea mai mult timp pentru dezvoltarea 

personală. 

Dezvoltarea personală este un proces pe tot parcursul vieții. Este o modalitate de a ne 

evalua abilitățile, luând în considerare obiectivul nostru în viață și obiectivele pe care ne- 

am stabilit, pentru a ne atinge și a ne maximiza potențialul. 
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MODULUL A. 

AUTOCUNOAȘTERE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce este conștiința de sine; 

• modalitățile prin care putem obține conștiința de sine; 

• care sunt semnele care indică realizarea conștiinței de sine; 

• ce este identitatea socială. 

AUTOCONSTIENTAREA, CHEIA SUCCESULUI 

Ce înseamnă a avea conștiință de sine? Că ai o recunoaștere generală a personalității 

tale. Cu toate acestea, foarte des tinerii obișnuiesc să-și perceapă eul cu totul altfel. Drept 

urmare, ajung să-și consume timpul manifestându-se în relații negative de calitate și 

comportamente. 

Semne că ați atins conștiința de sine: 

• Definiți-vă punctele tari și punctele slabe. 

• Pot identifica de ce am nevoie pentru a îndeplini o nouă sarcină. 

• Arată-ți greșelile și să le poți corecta. 

• Înțelegeți și vorbiți despre sentimentele voastre. 

• Aveți o atitudine empatică cu privire la nevoile și sentimentele altor persoane. 

• Observați modul în care comportamentul meu îi afectează pe ceilalți. 
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Cum pot să mă îmbogățesc? 

• Extinderea vocabularului emoțional vă va ajuta să vă exprimați mai bine. 

• Întrebați-vă convingerile. 

• Fii conștient de propriile gânduri și sentimente. 

• Solicitați feedback constructiv din partea persoanelor în care aveți încredere. 

Prin atingerea conștiinței de sine, cineva va putea reuși în viața personală și socială, 

deoarece puteți stabili obiective adecvate, interacționa cu ceilalți, puteți controla emoțiile 

și puteți crea limite sănătoase. 

Modul în care tehnologia vă afectează abilitățile sociale. 

Este un fapt obișnuit faptul că, în zilele noastre, adolescenții se încordează să petreacă 

mult timp în dispozitivele lor tehnologice, ignorându-și cuvântul din jurul lor. Într-o lume 

digitală, majoritatea comunicării se realizează printr-o tastatură sau un ecran tactil, iar 

copiii nu mai înțeleg elementele de bază ale conversației simple. Rețelele sociale ne pot 

conecta, dar în același timp ne pot izola. Pe măsură ce rețelele sociale ne conectează în 

domeniul digital, creează un deficit de abilități sociale la copiii noștri. 

Efectele secundare ale problemei: 

• Pierderea contactului vizual; 

• Pierderea capacității de a vorbi la telefon; 

• Conștientizarea spațiului și distragerea atenției periculoase; 

• Durată de atenție. 

Utilizarea înțeleaptă a social media: 

• Încercați să eliminați utilizarea tehnologiei în timp ce mâncați, studiați sau faceți alte 

lucruri. 

• Opriți toate dispozitivele electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare și o oră după 

trezire. 

• Luați câteva zile libere în timpul săptămânii 
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Responsabilitatea școlii: 

Responsabilitatea școlii este de a promova cetățeni digitali responsabili și etici. 

• Învață-i cum să navigheze cu siguranță și să exploreze în mod adecvat. 

• Informați-i cum să facă față atacurilor cibernetice 

• Amintiți-le să fie creatori digitali eficienți, gânditori și etici. 

MEDIILE SOCIALE ȘI IDENTITATEA 

Rețelele sociale îi ajută pe oameni să se 

reunească comunicând și interacționând într-un 

mod rapid și ușor. Acest lucru duce la formarea 

unei noi identități a fiecăruia dintre noi. Cu toate 

acestea, este un fapt obișnuit că această 

identitate digitală nu se potrivește complet cu cea 

reală. 

Identitatea digitală include afișarea unei atitudini etice și adecvate în timp ce se utilizează 

medii electronice și se primesc informații despre utilizarea mediilor electronice. Când vine 

vorba de crearea și achiziționarea identității digitale, identitățile digitale sunt certificări ale 

utilizatorilor într-o singură privință. Acestea confirmă și permit destinatarului să certifice 

că ați trimis un e-mail cu adevărat. La fel ca cărțile de identitate utilizate în viața de zi cu 

zi, o identitate digitală este de asemenea folosită pentru a se prezenta celorlalți. Mai mult, 

social media permite exprimarea identității, explorarea și experimentarea. 

Pericole care pot apărea: 

• Stranger-pericol. Datorită anonimatului lumii internetului există întotdeauna pericolul de 

a fi înșelați de cineva. 

• Partajarea excesivă a informațiilor și dezvăluirea prea multor detalii personale despre 

viața ta poate duce la rezultate nedorite. 

• Ceea ce postezi te urmărește pentru totdeauna - nu trebuie să uiți niciodată asta. 

• Intimidarea cibernetică 
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Avatarurile noastre sunt foarte epuizante: 

Chiar și cei dintre voi cu cele mai bune intenții dornice să vă 

păstrați avatarurile cât mai „autentice”, nu pot prezenta 

întotdeauna întregul spectru al cine sunteți într-un context 

dat - oamenii sunt prea complexi și dinamici pentru asta. 

Avatarurile nu sunt fără consecințe. Deci, fii serios! 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este conștiința de sine? 

2. Rețineți câteva tehnici de conștientizare de sine. 

3. Ce sunt abilitățile sociale? 

4. Numiți trei identități digitale pe care le poate avea cineva. 

5. Cum puteți face față pericolelor care pot apărea prin utilizarea 

rețelelor sociale? 

1.Separați-vă în patru grupuri și apoi discutați și scrieți soluții despre 

o problemă zilnică cu care vă puteți confrunta. Apoi împărtășiți ideile 

dvs. cu celelalte grupuri și rezultați într-o decizie comună. Fiecare 

prezentare a echipei ar trebui să dureze aproximativ 10 minute. În timpul discuției, 

asigurați-vă că răspundeți la întrebare, vorbiți pe rând, rămâneți la subiect, priviți 

către vorbitor, faceți cel puțin un comentariu și puneți cel puțin o întrebare. 

2. Alegeți rețelele sociale preferate și scrieți cele mai importante motive pentru 

care este utilă vieții voastre și care sunt pericolele din spatele acesteia. 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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MODULUL B. 

ÎNȚELEGEREA NEVOILOR ȘI A INTERESELOR 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• ce înseamnă învățarea pentru înțelegere; 

• ce este motivația; 

• care este diferența dintre empatie și simpatie; 

• ceea ce reprezintă manipulare. 

CE ESTE PREDAREA PENTRU A ÎNȚELEGE? 

În ciuda faptului că cunoștințele și abilitățile absorb multă îngrijorare și primesc multă 

atenție în sistemul educațional de astăzi, acestea nu garantează înțelegerea. Se observă 

în mod obișnuit că oamenii continuă să dobândească cunoștințe de-a lungul vieții, fără a 

înțelege profund baza și cum să le folosească în mod corespunzător. Dar, fără aceste 

abilități, cunoștințele sunt aproape inutile! Pe termen lung, educația trebuie să vizeze 

utilizarea activă a cunoștințelor și abilităților. Pe scurt, trebuie să învățăm pentru 

înțelegere pentru a realiza beneficiile pe termen lung ale educației. 

Iată patru întrebări centrale despre predare: 

• Ce ar trebui să învățăm? 

• Ce este important la înțelegere? 

• Cum vom învăța pentru înțelegere? 

• Cum pot elevii și profesorii să știe ce înțeleg elevii și cum elevii pot dezvolta o 

înțelegere mai profundă? 

Ce înseamnă să înțelegi un subiect? Construiește performanțe de înțelegere în jurul său 

Adevăratul punct de învățare pentru înțelegere ar trebui să fie un angajament real în acele 

spectacole. Cursanții trebuie să-și petreacă cea mai mare parte a timpului cu activități 
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care le cer să generalizeze, să găsească noi exemple, să realizeze aplicații și să lucreze 

prin alte performanțe de înțelegere. Și trebuie să facă acest lucru într-un mod atent, cu 

feedback adecvat pentru a-i ajuta să se comporte mai bine. 

Pe scurt, sălile de clasă tipice nu oferă o prezență suficientă angajamentului atent în 

înțelegerea performanțelor. Pentru a obține înțelegerea pe care o dorim, trebuie să 

punem în față înțelegerea. Și asta înseamnă să puneți un angajament atent în spectacole 

de înțelegere frontală! 

CUM PUTEM ÎNVĂȚA PENTRU ÎNȚELEGERE? 

Faceți din învățare un proces pe termen lung, centrat pe gândire. 

Interesul procedurii de învățare ar trebui să se concentreze asupra gândirii ideilor pe care 

le învață pentru o perioadă extinsă de timp, astfel încât să poată învăța drumul în jurul 

subiectului. 

Oferiți o evaluare continuă bogată. 

Oferta de criterii, feedback și oportunități de reflecție este esențială pentru a învăța 

performanțe de înțelegere bine. În mod tradițional, evaluarea vine la sfârșitul unui subiect 

și se concentrează pe notare și responsabilitate. Acestea sunt funcții importante care 

trebuie onorate în multe contexte. Dar ele nu servesc foarte bine nevoile de învățare 

imediată ale elevilor. Pentru a învăța eficient, elevii au nevoie de criterii, feedback și 

oportunități de reflecție de la începutul oricărei secvențe de instrucțiuni (cf. Baron, 1990; 

Gifford și O'Connor, 1991; Perrone, 1991b). 
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Sprijiniți învățarea cu reprezentări puternice. 

Modul în care sunt prezentate informațiile poate influența enorm cât de bine acele 

informații susțin înțelegerea performanțelor. 

Acordați atenție factorilor de dezvoltare. 

Procesul de învățare trebuie adaptat la ceea ce elevii pot sau nu pot învăța în funcție de 

vârstă și de factorii de dezvoltare în general. 

Introduceți elevii în disciplină. 

Predă pentru transfer. 

Ajutarea studenților să facă legăturile pe care altfel s-ar putea să nu le facă și ajutarea lor 

să cultive obiceiurile mentale de conectare (Brown, 1989; Perkins și Salomon, 1988; 

Salomon și Perkins, 1989). 

IMPORTANȚA EMPATIEI 

Ce este empatia? Este acțiunea de a înțelege, de a fi conștient de, de a fi sensibil la, și 

de a experimenta indirect sentimentele, gândurile și experiența altcuiva din trecut sau 

prezent, fără a avea sentimentele, gândurile și experiența comunicate pe deplin într-un 

mod explicit obiectiv. 

Simpatia și empatia sunt cuvinte strâns legate, împărtășind origini comune și 

circumstanțe similare în care fiecare se aplică. Cu toate acestea, ele nu sunt sinonime. 
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Pentru început, simpatia, se poate referi la împărtășirea sau la capacitatea de a împărtăși 

sentimentele altei persoane, în timp ce empatia tinde să fie folosită pentru a însemna să- 

ți imaginezi sau să ai capacitatea de a-ți imagina, simțind că cineva are de fapt. 

Tipuri de empatie 

• Empatie cognitivă: este capacitatea de a înțelege cum se simte o persoană și ce s-ar 

putea gândi. Empatia cognitivă ne face să fim mai buni comunicatori, deoarece ne ajută 

să transmitem informațiile într-un mod care ajunge cel mai bine la cealaltă persoană. 

• Empatia emoțională (cunoscută și sub numele de empatie afectivă) este capacitatea de 

a împărtăși sentimentele altei persoane. Unii au descris-o drept „durerea ta din inima 

mea”. Acest tip de empatie vă ajută să construiți conexiuni emoționale cu ceilalți. 

• Empatia compasională (cunoscută și sub numele de preocupare empatică) depășește 

pur și simplu înțelegerea celorlalți și împărtășirea sentimentelor lor: de fapt, ne determină 

să acționăm, să ajutăm oricât putem. 

MOTIVARE ȘI MANIPULARE DIFERENȚIATĂ 

Motivația este cuvântul derivat din cuvântul „motiv” care înseamnă nevoi, dorințe, dorințe 

sau impulsuri în interiorul indivizilor. Este procesul de stimulare a oamenilor la acțiuni 

pentru atingerea obiectivelor. 

Comportamentul uman este orientat spre scopuri. Motivația provoacă un comportament 

îndreptat spre obiectiv. Prin motivație, nevoile pot fi gestionate și abordate în mod 

intenționat. Acest lucru poate fi înțeles prin înțelegerea ierarhiei nevoilor de către 

manager. Nevoile individuale servesc ca forță motrice în comportamentul uman. 

Motivația este importantă atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Profesorii motivați îi 

inspiră pe elevi să se concentreze. Și elevii motivați pentru învățare îi inspiră pe profesori 

să predea. 

Motivația este importantă pentru a gestiona timpul eficient. Motivația este importantă 

pentru a gestiona în mod eficient provocările, oportunitățile și timpul din viața de zi cu zi 
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pentru a continua să progresăm și să atingem obiectivele. Motivația ne ajută să ne 

gestionăm timpul și să devenim productivi și benefici. 

Motivația este importantă și în viața umană. Dezvoltarea umană continuă procesul. Există 

multe obstacole la om în fiecare zi. Unele dintre obstacole sunt crearea de dezastre 

naturale, iar unele dintre obstacole sunt create de o societate fără educație și de politici 

și legi guvernamentale mai puțin practice. Dar când ne oferim un mediu motivațional, 

simțul nostru de scop se activează. 

CE ESTE MANIPULAREA? 

Manipularea este manipularea, controlul sau utilizarea cu pricepere a ceva sau a cuiva. 

Manipularea înseamnă obținerea a ceea ce vrei ignorând sau afectând dorințele altora. 

Manipulatorii folosesc farmecul, convingerea, convingerea, înșelăciunea și direcția 

greșită. 

9 trăsături clasice ale oamenilor manipulatori: 

• Oamenii manipulatori, nu au capacitatea de a se apropia de alți oameni, drept urmare 

creează anumite scenarii sau cred că modul lor de a gestiona o situație este singura 

modalitate, deoarece înseamnă că nevoile lor sunt satisfăcute și asta este tot ceea ce 

contează. Cu alte cuvinte, tind să ignore ceea ce gândesc sau simt alți oameni. 
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• Oamenii manipulatori nu au limite. Nevoile lor sunt o prioritate pentru ei, deși uneori îi 

fac rău altor oameni. 

• Un manipulator încearcă să evite responsabilitățile și nu se deranjează nici măcar el nu 

ezită să dea vina pe alții. Doar că etica lor nu îi împiedică să refuze responsabilitatea 

pentru acțiunile lor. În cele din urmă, ei pot încerca să vă determine să vă asumați 

responsabilitatea pentru satisfacerea nevoilor lor, fără a lăsa loc pentru satisfacerea 

voastră. 

• Oamenii manipulatori se prădează de sensibilitățile noastre, de sensibilitatea 

emoțională și mai ales de conștiinciozitate. Uneori te complimentează pentru bunătatea 

și bunătatea ta. Dar, în timp, laudele acestor calități vor fi reduse la minimum, pentru că 

sunteți folosit în slujba cuiva care nu are grijă de voi. Vor doar să vă profite la maximum 

și să le servească nevoile. 

• Un semn minunat este modul în care vorbești despre tine atunci când nu ești în față. Ei 

sunt stăpâni în „triunghi” - creând scenarii și dinamici care permit intrigi, rivalități și gelozie 

și încurajează și promovează dizarmonia. 

• Nu vă pierdeți niciodată timpul încercând să explicați cine sunteți oamenilor care se 

angajează să vă înțeleagă greșit. 

• Încercați să vă concentrați pe ceea ce fac oamenii, mai degrabă decât pe ceea ce spun. 

Amintiți-vă întotdeauna că ceea ce spune și face o persoană sunt două lucruri foarte 

separate. Observați cu atenție pe cineva, fără a-i aduce scuze - de obicei ceea ce vedeți 

este ceea ce obțineți. 

• Fii concentrat pe convingerile tale. În acest fel, nu este ușor pentru cineva să-ți 

manipuleze gândirea. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care este diferența dintre învățare și învățare pentru înțelegere? 

2. Care este importanța acestuia? 

3. Care sunt pașii de bază pe care trebuie să-i urmeze cineva pentru 

a preda pentru înțelegere? 

4. Care este diferența dintre empatie și simpatie? 

5. Ce este comportamentul manipulativ și cum îl puteți recunoaște? 

1. Alegeți un subiect din subiectul științei și încercați să îl conectați cu 

cât mai multe subiecte. 

2. Încearcă să notezi una dintre activitățile tale preferate. Apoi selectați toate 

scopurile într-o casetă. Alegeți de fiecare dată câte o lucrare și discutați în clasă 

despre posibilele motive care vă determină să alegeți această activitate. 

(Observați că fiecare persoană legată de personalitatea sa acționează diferit). 
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MODULUL 3 

DIFERENȚA DINTRE MOTIVAȚIE ȘI MANIPULARE 

După ce au studiat acest modul, elevii vor înțelege: 

• Care este diferența dintre motivație și manipulare; 

• Care sunt modalitățile de protecție împotriva manipulării; 

• Cum se verifică sursele; 

• ce este un text CRAAP. 

CUM POT RECUNOAȘTE CINEVA CĂ A FOST MANIPULAT? 

Armele preferate ale manipulatorilor sunt: vinovăția, plângerea, compararea, minciuna, 

negarea, prefăcerea ignoranței sau a nevinovăției, vina, mita, subminarea, jocurile minții, 

presupunerile, „piciorul în ușă”, inversările, șantajul emoțional, evaziunea, uitare, 

îngrijorare falsă, simpatie, scuze, lingușire și cadouri și favoruri. 

O tehnică obișnuită a manipulatorilor este să folosești vinovăția, să le respingi 

promisiunile, acordurile sau conversațiile sau să începi o ceartă și să te învinovățească 

pentru ceva ce nu ai făcut pentru a obține simpatie și putere. Manipulatorii exprimă 

adesea presupuneri despre intențiile sau convingerile tale și apoi reacționează la ele ca 

și cum ar fi adevărate pentru a-și justifica sentimentele sau acțiunile. 

De asemenea, încearcă să te înspăimânte, așa că îți sacrifici nevoile și dorințele. Dacă 

asta nu funcționează, uneori trec brusc la o dispoziție mai ușoară. Te lasă să crezi că vor 

face ceea ce îți dorești, dar până la urmă ajung să-și facă treaba. Comportamentul lor 

pasiv-agresiv este o formă de manipulare pasivă motivată de frică mai mult decât de 

ostilitate. În orice fel evită confruntarea, sunt evazivi, schimbă subiectul sau folosesc vina 

și negarea, pentru a evita să se înșele. Când sunt confruntați, codependenții au dificultăți 

în a-și accepta responsabilitatea din cauza rușinii lor profunde. În schimb, ei neagă 

responsabilitatea și dau vina sau scuză sau își cer scuze goale pentru a păstra pacea. 
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Cum se manipulează manipulatoare? 

• Cunoaște-ți drepturile fundamentale ale omului. 

•Păstrează-ți distanța. 

• Evitați personalizarea sau vina sigură. 

• Puneți accentul pe ele punând întrebări de sondare. 

• Folosiți timpul în avantajul dvs. - gândiți-vă înainte de a răspunde. 

• Știi să spui „nu”. 

• Stabiliți consecințe atunci când nu vă acceptă „nu”. 

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA SURSELE 

Datorită accesului extins la diverse informații, trebuie să existe o selecție atentă a ceea 

ce citim și reproducem. Internetul constă într-un stoc imens de informații, unde practic 

toată lumea poate crea materiale. 

Oceanul de date ar trebui să fie văzut cu ochi critici. Partea 

dificilă este că trebuie să verificați dacă informațiile pe care 

le-ați citit sunt corecte sau nu. Primul pas este identificarea 

autorilor și precizia pe care o oferă. Apoi, vă puteți asigura 

că vizitați site-uri recunoscute care prezintă informații 

fiabile, puteți verifica data și acreditările autorului. Mai 

mult, puteți verifica TDL și domeniul. Puteți chiar să citiți și 

alte articole de pe site. Nu în ultimul rând, nu uitați că internetul poate fi o sursă excelentă 

de informații, dar când precizia contează, biblioteca este în continuare unul dintre cele 

mai bune locuri pentru a face o cercetare. 

După ce ați examinat toate aceste informații, puteți decide dacă credeți că sursa este 

credibilă. 

• Deoarece internetul este deschis oricui, rețineți că este posibil să citiți informații corupte. 

• Dacă nu sunteți sigur cu privire la acestea, sfătuiți o bibliotecă sau un expert. 
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VERIFICAȚI INFORMAȚIILE 

Un pas important este să distingem dacă informațiile provin dintr-o sursă primară sau 

secundară. În mod normal, sursele primare s-au dovedit a fi mai exacte decât cele 

secundare. 

În mai multe detalii: 

• Sursele primare includ orice date originale (rezultate ale cercetării, cont de primă mână, 

lucrare originală. Sunt conturi de primă mână pe un subiect? De obicei, acestea includ 

documente istorice și juridice, relatări ale martorilor oculari, rezultate ale experimentelor, 

date statistice, piese de scriere creativă, înregistrări audio și video, discursuri și obiecte 

de artă. Interviurile, sondajele, munca pe teren și comunicările prin Internet prin e-mail, 

bloguri și grupuri de știri sunt, de asemenea, surse primare. 

• Sursele secundare interpretează sursele primare (articole de reviste, cărți, 

documentare). Acestea descriu, discută, interpretează, comentează, analizează, 

evaluează, rezumă și procesează surse primare. Materiale sursă secundare pot fi articole 

din ziare sau reviste populare, recenzii de cărți sau filme sau articole găsite în reviste 

științifice care discută sau evaluează cercetările originale ale altcuiva. 

Folosește-ți întotdeauna gândirea critică! Evaluarea informațiilor vă încurajează să 

gândiți critic despre fiabilitatea, validitatea, acuratețea, autoritatea, actualitatea, punctul 

de vedere sau părtinirea surselor de informații. 

Ce este testul CRAAP: 

Moneda: actualitatea informațiilor. 

Fiabilitate: importanța informațiilor. 

Autoritate: sursa informațiilor. 

Acuratețe: fiabilitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor. 

Scop: motivul pentru care informațiile există. 
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Rețineți că nu toate sursele sunt create în mod egal. Doar a fi tipărit sau disponibil prin 

Internet nu garantează că ceva este corect sau căutarea este bună. 

Când căutați pe web, este important să evaluați în mod critic rezultatele căutării: 

-Caută articole publicate în reviste științifice. 

-Caută materiale pe site-uri web care se concentrează pe resurse științifice. 

-Compară mai multe opinii. 

-Consultă-ți instructorul. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Observați trei diferențe principale între motivație și manipulare și 

justificați răspunsurile dvs. 

2. Ce definește un comportament manipulator? 

3. Vă puteți proteja de a fi manipulat și cum? 

4. Ce este testul CRAAP și cum vă poate ajuta în procesul de 

evaluare atunci când veți găsi informații? 

5. Comparați și contrastați sursele primare și secundare. Potrivit 

dvs., care dintre ele este mai valoros? 

TEMĂ DE CASĂ 

Scenariul 1 

James; Buna mama! 
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Mama; Buna dulceata! Cum a fost ziua voastră? 

James; Ei bine, de fapt vreau să vă vorbesc despre câteva lucruri. 

Mama; Ok dragă. Ce faci? 

James; Ei bine, astăzi a fost o nebunie și sunt două lucruri despre care trebuie să-ți spun. 

Mama; Bine, ascult. 

James; Ei bine, primul lucru a fost că consilierul meu de orientare m-a sunat în biroul său. 

Mama; Și ce a spus? 

James; Mi-a primit examenele înapoi și am marcat în top 10% din toți copiii la nivel 

național. El a spus că practic înseamnă că pot merge la fiecare facultate pe care o vreau. 

I-am spus că am aplicat la UC Berkeley și mi-a spus că, atâta timp cât voi primi note 

bune, probabil voi intra cu siguranță. 

Mama; Oh, Dumnezeul meu James este minunat! 

James; Știu, am fost foarte ușurat. Am crezut că nu am făcut asta bine, așa că am fost 

cu adevărat surprins. El a spus că cel mai important este să rămâi concentrat și să nu te 

stresezi. El a spus că persoanele în vârstă devin prea stresate în legătură cu tot ce există 

în viața lor și apoi își dau drumul la note pentru că sunt distrase cu alte lucruri. 

Mama; Ei bine, sigur. Sunt sigur că o vei face minunat. Care a fost celălalt lucru care s-a 

întâmplat? 

James; Știi cum parcarea școlilor este întotdeauna prea aglomerată și oamenii conduc 

prea repede. 

Mama; Cred… 

James; Ei, bine. Mă întorceam să plec și fata asta din clasa mea de fizică mergea doar 

în spatele meu ... um ... M-am cam întors în ea. Adică, a fost mai mult ca și cum ar fi lovit 

partea din spate a mașinii. Eram atât de supărat. Deci, ca și acum, există o scobitură în 

portbagaj și singura lumină a căzut. Eram atât de supărat. Sunt sigur că este ceva ce 

asigurarea poate rezolva. 

„Comentează conversația de mai sus, ținând cont de unitatea anterioară” 

2. Justificați cu argumente dacă articolul de mai sus este corect sau nu: 
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Alfabetizarea digitală implică mai mult decât simpla abilitate de a utiliza software-ul sau 

de a opera un dispozitiv digital; include o mare varietate de abilități cognitive, motorii, 

sociologice și emoționale complexe, de care utilizatorii au nevoie pentru a funcționa 

eficient în mediile digitale. Sarcinile necesare în acest context includ, de exemplu, „citirea” 

instrucțiunilor de pe afișajele grafice din interfețele utilizatorului; utilizarea reproducerii 

digitale pentru a crea materiale noi, semnificative din cele existente; construirea 

cunoștințelor dintr-o navigație neliniară, hipertextuală; evaluarea calității și validității 

informațiilor; și să aibă o înțelegere matură și realistă a „regulilor” care prevalează în 

spațiul cibernetic. Acest nou concept de „alfabetizare digitală” poate fi utilizat ca o măsură 

a calității muncii cursanților în medii digitale și să ofere cercetătorilor și dezvoltatorilor un 

mijloc de comunicare mai eficient în proiectarea unor medii mai bine orientate către 

utilizator. Prezenta lucrare propune un cadru conceptual holistic, rafinat pentru 

alfabetizarea digitală, care include alfabetizarea foto-vizuală; alfabetizarea reproducerii; 

alfabetizarea ramificată; alfabetizare informațională; și alfabetizare socio-emoțională. 

Eshet, Y. (2004). Alfabetizarea digitală: un cadru conceptual pentru abilitățile de 

supraviețuire în era digitală. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13 (1), 

93-106. Norfolk, VA: Asociația pentru avansarea computerului în educație (AACE). Adus 

pe 21 ianuarie 2019 
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APPENDIX 

Citizens’ Social Responsibility – CSR 

APENDICE 

Responsabilitatea socială a cetățenilor - CSR 

Cu toții trăim într-o societate - într-o societate mai mică, cum ar fi familia noastră, clasa 

noastră, comunitatea noastră sau una mai mare, precum țara noastră sau Europa. Astăzi, 

datorită beneficiilor și caracteristicilor erei digitale, lumea a devenit mică - ne putem face 

prieteni cu ușurință în Alaska, în Tahiti sau în India. Spunem că trăim într-un „sat global” 

în care toată lumea îi cunoaște pe toți - și într-adevăr, nu sunt necesare mai mult de șase 

conexiuni pentru a găsi legături de la oricine la oricine din lume. De la muncitorul de 

stradă din Japonia sau o asistentă medicală din Noua Zeelandă la Papa de la Roma sau 

la președintele Statelor Unite. Doar maxim șase link-uri ... - și oricine cu cineva ... Da, 

lumea a devenit mică. Suntem cetățeni globali, cea mai mare societate a noastră este 

omenirea. 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor; CSR. 

Trăim într-o societate, deci suntem responsabili și pentru societate și, de asemenea, 

societatea este responsabilă pentru noi. Această responsabilitate socială a fost 

identificată și formulată mai întâi pentru corporații; și de aici acronimul CSR. A fost 

identificat încă din anii șaizeci ai secolului trecut. Anterior, teoria liberală a învățat că 

singura sarcină a unei corporații (companie) este să obțină profit; restul nu este treaba ei. 

Compania plătește impozite, iar din aceste impozite statul trebuie să se ocupe de 

problemele sociale. Adică: singura responsabilitate și țintă a companiei este să-și 

maximizeze profitul și asta este. Nu compania, ci statul este responsabil pentru 

problemele sociale. 

Încă din anii șaizeci ai secolului XX, tot mai mulți oameni, manageri și proprietari au 

realizat că compania este mai responsabilă decât să obțină profit. Principalul motiv pentru 

această înțelegere mult mai largă a responsabilităților companiilor a fost apariția nevoii 
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de protecție a mediului. În primul rând, s-a realizat că este o problemă globală; poluarea 

aerului, să zicem, nu se oprește la porțile companiei - și nici măcar la granița națională. 

A doua constatare a fost că, de departe, cei mai mari poluatori sunt companiile (în engleza 

americană: corporații.) Aceste două descoperiri au deschis problema că o corporație este 

mai responsabilă decât să obțină profit cu orice preț. 

Responsabilitățile unei companii 

Conform acestei abordări radical noi, companiile au patru domenii de responsabilități: 

A. Economic. Aceasta este sarcina inițială: să fii profitabil cât poate compania. Dar, spre 

deosebire de abordarea pur liberală anterioară, „cu orice preț” a fost înlocuit cu „așa cum 

permit circumstanțele juridice, etice și filantropice. 

b. Legal. Compania trebuie să respecte toate regulile, să respecte toate cerințele legale, 

și anume - să lucreze conform legii. Și, ca mai devreme, legea a permis practic tuturor 

companiilor, de la suprasolicitarea angajaților lor până la uciderea și hărțuirea vecinilor și 

mai ales - concurenți, legea a devenit din ce în ce mai echilibrată și a interzis excesele 

anterioare. 

c. Etic. A fost un aspect nou-nouț. „Cu orice preț” a fost, de asemenea, înlocuit cu „într- 

un mod etic”; adică regula anterioară „totul este corect în dragoste și război”, iar afacerile 

erau considerate război printre concurenți, acum nu orice „era corect”. Din ce în ce mai 

multe reguli etice au fost formulate precum interzicerea angajării copiilor, interzicerea 

prețurilor artificiale scăzute din cauza costurilor reduse (provenind, să zicem, dintr-o 

muncă din închisori unde lucrătorii nu primeau salariu, adică costul forței de muncă era 
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practic zero) și așa mai departe. Etica în afaceri a căpătat din ce în ce mai multă 

importanță. 

d. Filantropic. Da, companiile ar trebui să aibă grijă de grupuri speciale de oameni și să 

le ajute material. Deci, unele companii ajută persoanele cu dizabilități să le finanțeze 

mașinile de stradă; alții îi ajută pe tinerii muzicieni, încă un alt ajutor - oferă bursă - pentru 

minorități etc. 

CSR a devenit un subiect important în afacerile internaționale și tot mai mulți experți au 

început să lucreze la internaționalizarea și standardizarea acestuia. La sfârșitul acestui 

proces, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a emis un standard 

internațional privind CSR: ISO26000: 2010. (26000 este „numele și numărul” CSR 

precum ISO14000 este pentru protecția mediului sau ISO27000 pentru securitatea 

informațiilor; iar 2010 este anul emiterii și recunoașterii internaționale.) De atunci, 

ISO26000: 2010 a fost adoptat ca și standard național în mai multe peste 100 de țări din 

lume. (ISO are aproape 200 de țări membre.) Adică - mai mult de 90% din economia 

mondială (companiile) respectă (sau știu cel puțin) cerințele de responsabilitate socială 

corporativă. Toate țările partenere ale proiectului au adoptat standardele și normele 

internaționale ISO26000: 2010 CSR. 

Responsabilitatea socială a cetățenilor, CSR. 

Deși „CSR” este acronimul pentru „Responsabilitatea socială corporativă”, putem „coborî” 

de la corporații (adică de la grupuri mai mari sau mai mici) la indivizi, adică la cetățeni. 

Mai mult, putem considera un cetățean (o persoană) ca fiind cea mai mică unitate pentru 

o corporație (în multe țări, companiile individuale sunt într-adevăr permise ...!), Deci 

putem folosi analogia din „CSR original” și să folosim aceeași abordare în ceea ce 

privește corporațiile. 

Dacă facem acest lucru, putem formula responsabilități similare pentru cetățeni ca și 

pentru companii: cetățenii pot avea (și au) responsabilități economice, juridice, etice și 

filantropice. 
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Responsabilități economice. Spunem pentru corporații: „fii profitabil”. Același lucru este 

valabil și pentru indivizi: toată lumea are cheltuieli personale și venituri personale; iar 

fiecare individ este responsabil pentru venituri pentru a acoperi toate cheltuielile sale 

individuale. Adică, toți cetățenii trebuie să facă tot posibilul pentru a câștiga suficient 

pentru cheltuielile personale: să învețe, să studieze, să caute un loc de muncă adecvat 

și să îndeplinească impecabil cerințele postului. 

Desigur, există excluderi acceptabile de la acest principiu. Copiii nu pot, iar persoanele 

în vârstă s-ar putea să nu câștige suficient pentru propria lor viață. Copiii noștri sunt 

investiția noastră în viitor și, prin urmare, „unitățile superioare” trebuie să se mute pentru 

a ajuta la finanțarea cheltuielilor legate de generația viitoare: în primul rând, familia, dar 

și societatea. Acesta din urmă face acest lucru folosind taxele noastre - adică, generația 

reală „portantă” este întotdeauna generația de lucru între 25 și 65 de ani. Viitoarea 

generație va fi cea care va susține sarcina la câțiva ani după aceea - deci este într-adevăr 

doar o investiție în oportunitățile lor viitoare. Desigur, cea mai mare responsabilitate 

revine familiei - venitul membrilor familiei trebuie (ar trebui) să fie suficient pentru a 

acoperi toate cheltuielile familiei - inclusiv cheltuielile legate de copii, desigur. 

Situația este diferită în cazul persoanelor în vârstă. Când oamenii sunt în vârstă activă 

(de lucru) (de obicei între 25 și 65 de ani). plătesc alocație pentru pensii. Adică, este 
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economia individuală pentru cheltuielile persoanelor în vârstă: oamenii în general nu 

primesc pensii la mila societății - au lucrat pentru asta, au pus bani deoparte pentru asta, 

merită pensia pe care o primesc. (Cuantumul pensiei este o poveste diferită; depinde de 

mai mulți factori. În plus, sistemul de pensii de obicei nu este organizat într-un mod „de 

economisire”; adică indemnizațiile de pensie nu sunt puse deoparte într-o bancă și 

persoanele în vârstă își obțin propriile economii direct - guvernele folosesc de obicei 

fondul de pensii nou plătit pentru a acoperi pensia persoanelor în vârstă; adică, noul fond 

de pensii nu este pus deoparte, ci epuizat imediat. Și, întrucât este așa, se pare că 

generația activă plătește pensiile către persoanelor în vârstă (ceea ce nu este chiar cazul. 

!!) poate deveni o mare întrebare câți oameni muncitori „finanțează” câte persoane în 

vârstă. generația are o încărcătură în creștere (adică raportul „pensionari / persoane 

active” devine din ce în ce mai mare.) 

Șomajul este, de asemenea, o problemă diferită. Un șomer nu are venituri pentru a-și 

acoperi propriile cheltuieli, nimic de spus despre copiii lor și cu atât mai puțin despre 

păstrarea persoanelor în vârstă. În loc să contribuim la propriile cheltuieli, cheltuieli legate 

de copii și pensii, un șomer nu poate acoperi nici măcar propriile cheltuieli. Prin urmare, 

cetățenii trebuie să depună toate eforturile pentru a găsi un loc de muncă și pentru a se 

alătura generației care generează câștiguri. Până când nu se face, societatea trebuie să 

mențină în șomaj persoana șomeră - și, de asemenea, copiii săi. 

Responsabilități legale. Sistemul juridic (legea) definește ceea ce este corect și ce este 

greșit în societate. Persoanele (cetățeni, persoane fizice) sunt obligate să respecte legea, 

adică să respecte regulile. 

În unele cazuri, „așteptările legii” ale societății și legea reală nu se suprapun pe deplin. 

Legea și adevărul nu se suprapun întotdeauna. În caz afirmativ, cetățenii pot considera 

că sistemul juridic (instanțele) asigură legalitatea, dar nu adevărul. Poate duce la 

conflicte. Într-o societate care funcționează corespunzător, legea și adevărul se 

suprapun. Dacă nu, persoanele (cetățenii) sunt îndemnate să respecte legea (adică să 

fie legale, care respectă legea), dar informează imediat instanțele relevante că consideră 

că legalitatea și judecata comună despre veridicitate nu se suprapun, așa că ar trebui 
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luate măsuri: fie să schimbe legea, fie să „învețe” societatea de ce sentimentul lor despre 

veridicitate nu este corect. (Se întâmplă adesea cu, să zicem, pedeapsa cu moartea; 

societatea simte adesea că criminalul merită pedeapsa capitală, dar legea nu permite 

pedeapsa cu moartea. În acest caz, societatea greșește și trebuie „educată”. 

Responsabilități etice. Etica este un concept de conduită corectă și greșită. Acesta caută 

să rezolve problemele moralei umane prin definirea unor concepte precum binele și răul, 

binele și răul, virtutea și viciul, justiția și crima. Cerințele etice au o valoare mai mare 

decât cerințele legale, deoarece există o mulțime de probleme referitoare la conduită care 

sunt considerate a nu fi etice, dar care nu sunt reglementate de lege. (De exemplu, nu 

vorbiți respectuos cu alte persoane, în special cu persoanele în vârstă; nu fiți politicos și 

respectuos față de femei, să nu fiți politicos față de ele etc.) 

Etica nu este de obicei scrisă; ea decurge din ceea ce societatea dată respectă și 

evaluează ca etică. Prin urmare, îndeplinirea responsabilităților etice înseamnă pur și 

simplu respectarea regulilor și așteptărilor societății pentru a trăi în ea.) Comportamentul 

etic este o responsabilitate a tuturor cetățenilor. 

Responsabilități filantropice 

Filantropia înseamnă literalmente „dragoste pentru umanitate”. De obicei, este o inițiativă 

privată voluntară de a face ceva pentru binele public. Este apropiată de caritate, dar 

caritatea este considerată mai degrabă o acțiune individuală, simplă, pentru a ajuta pe 

cineva, în timp ce filantropia este privită ca ceva pentru binele public. Este de departe nu 

doar inițiativă materială, de bani; poate fi orice lucru care ajută comunitatea (cum ar fi 

organizarea îngrijirii copiilor sâmbătă până când părinții pot merge la cumpărături sau la 

o întâlnire sau pot face ceva care este imposibil cu copiii). 

Responsabilitatea socială a comunității, CSR 

Dacă spunem că responsabilitatea socială a cetățenilor este o „reducere” a CSR inițială, 

responsabilitatea socială a comunității este o ridicare definitivă a acesteia. „Comunitatea” 

poate fi la fel de mică ca o familie și la fel de mare ca omenirea, „Familia globală”. 
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Responsabilitățile comunității pot fi tratate exact ca și alte RSC: economice, juridice, etice 

și filantropice. 

Întrucât persoanele (indivizi, cetățeni) sunt responsabili față de societatea lor și trebuie 

să respecte toate regulile de viață într-o societate, o societate are și responsabilități față 

de cetățenii săi. Societatea este un cadru de viață pentru indivizi sau pentru grupuri mai 

mici, cum ar fi familiile, iar o societate care funcționează bine oferă protecție și sprijin 

membrilor săi. 

Responsabilități economice. Corporate SR spune: „fii profitabil” - și putem spune ceva 

similar și pentru societate. Societatea are diferite tipuri de cheltuieli comunitare și, prin 

urmare, trebuie să aibă și venituri comunitare pentru a acoperi aceste cheltuieli. 

În principiu, comunitatea poate avea și venituri proprii și autentice. De obicei este 

organizat ca venit al companiilor deținute de societate, unde profitul poate fi utilizat în 

mod liber de către proprietar - adică de comunitate. Întrucât profitul este folosit și pentru 

beneficiile societății (și companiile însele îndeplinesc și sarcini similare), astfel de 

companii numesc de obicei companii non-profit. În principiu, astfel de companii nu diferă 

prea mult de companiile „obișnuite”: produc ceva (poate și servicii), există cheltuieli care 

apar în timpul producției, companiile plătesc salarii lucrătorilor săi, realizează profitul ca 

o diferență între venituri și cheltuieli, plătesc impozit pe profit, dezvoltă compania folosind 

acel profit - singura diferență fiind că nu distribuie dividende proprietarilor. (În realitate, 

din moment ce proprietarul este comunitatea, ei plătesc dividende proprietarului - adică 

societății - dar societatea folosește aceste dividende în beneficiul comun.) 

Companiile profitabile, deținute de societate, sunt o raritate. De obicei, companiile 

deținute de comunitate furnizează servicii comunitare membrilor săi, cum ar fi transportul 

public, asistența medicală, poliția etc. Astfel de companii au cheltuieli, dar de obicei nu 

au venituri suficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli, adică nu sunt profitabile. (Este de 

înțeles. Pentru ca, să spunem, o companie de transport public să fie profitabilă, cetățenii 

ar trebui să plătească prețuri ridicate pentru bilete. Adică cetățenii plătesc bani companiei 

societății pentru a obține profit pe care acei cetățeni îl vor primi înapoi ca diferite tipuri de 
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servicii precum poliția sau spitalele. Adică economia unei societăți este de obicei o 

redistribuire a veniturilor între membrii societății. Cetățenii plătesc impozite și primesc 

aceste taxe înapoi ca servicii medicale sau educație. 

S-ar putea întreba unii: de ce este necesară această redistribuire ?! Este adevărat, 

oamenii ar putea obține mai puțin, dar ar trebui să plătească și impozite mai mici. În primul 

rând, pentru că există funcții și servicii care nu aduc venituri, cum ar fi școlile sau 

pompierii, dar care sunt necesare într-o societate care funcționează bine. Dar există un 

motiv și mai important: redistribuirea. Impozitele nu sunt egale pentru toată lumea. Cei 

care câștigă mai mult, plătesc mai mult - adică contribuția la serviciile publice (cheltuieli 

publice) este mai mare pentru cei care pot mai mult. Se numește solidaritate socială. Cei 

bogați sau cei mai capabili contribuie la beneficiul publicului mult mai mult decât săracii. 

Redistribuirea trebuie să aibă însă o limită. Dacă impozitele iau prea mult de la cei care 

câștigă mai mult, acei oameni ar putea pierde dobânda pentru a lupta pentru venituri mai 

mari, mai mult profit. Deci, „bugetul public” trebuie să aibă un echilibru normal în ambele 

sensuri: interesele comerciale față de „raportul dintre centralizare și redistribuire” și, de 

asemenea, echilibrul dintre venituri și cheltuieli trebuie să fie în echilibru. Dacă cheltuielile 

sunt mai mari, spunem că există un „deficit de cheltuieli publice” (sau buget public) și 

diferența nu poate fi finanțată decât prin credite - sau ajutor material din partea 

comunităților și mai mari. (Spuneți, un sprijin al municipalităților locale - adică al 

comunităților - de la bugetul de stat.) 

Responsabilități legale. Pare puțin amuzant, deoarece aceste reglementări legale sunt 

determinate de comunitate. Cum se face - comunitățile nu respectă regulile stabilite de 

aceleași comunități ... ?! Da, astfel de contradicții se pot întâmpla. Este important să știm 

că regulile și legea sunt obligatorii pentru comunități (și organele lor obișnuite, alese: 

guvernele locale) și pentru membrii săi în mod egal. Cunoaștem foarte multe cazuri când 

un cetățean a mers la instanță împotriva comunității locale (sau chiar a guvernului 

național) și a câștigat procesul. Comunitățile ar trebui să fie exemplul modului de 

respectare a regulilor comunității. 
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Responsabilități etice. Există din nou o contradicție: întrucât comunitatea este cea care 

stabilește regulile și responsabilitățile etice, cum se face că nu respectă ele însele regulile 

etice ?! Se poate întâmpla totuși; dar este obișnuit ca nu întreaga comunitate, ci unii 

membri (să zicem membrii guvernului local) să nu respecte regulile etice. Deoarece 

regulile etice nu sunt întotdeauna reglementate de lege (etica este mai sus, mai largă 

decât legea), astfel de cazuri nu pot fi întotdeauna pedepsite. Singura pedeapsă este 

opinia comunității locale, care poate deveni decisivă la următoarele alegeri. 

Responsabilități filantropice. Dacă definim filantropia ca acțiuni în folosul publicului, toate 

acțiunile guvernului local ar trebui / ar putea fi privite ca acțiuni filantropice ale 

comunităților. Comunitățile ar trebui să aibă grijă de săraci, de persoane cu dizabilități, 

de șomeri, de toți cei care au nevoie. Comunitățile pot crea, de asemenea, modalități 

speciale (cum ar fi bursele, sprijinul special, creditele speciale și alte acțiuni speciale) 

pentru acest grup sau pentru acel grup care are nevoie. Există astfel de acțiuni practic în 

fiecare societate și în fiecare țară; să spunem, călătorirea gratuită în transportul public 

pentru persoanele în vârstă este exact o astfel de acțiune. 
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