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INTRODUCERE 

Dragi elevi, 

 Facem parte cu toții dintr-un grup și nu putem trăi în afara lui; fie că este vorba de 

un grup mai restrâns - familie, prieteni, fie că este vorba de unul mai mare - școala, 

 comunitatea sau chiar țara, Europa și întreaga lume. 

 Grupul și societatea ne protejează de cele mai multe ori. Pentru a beneficia de 

 această protecție avem drepturi, dar și responsabilități. Responsabilitățile și obligațiile sunt 

 de multe ori considerate cuvinte sinonime - și pe bună dreptate-dar ele nu exprimă același 

lucru. Obligațiile sunt stabilite de legi și regulamente, deci vom fi pedepsiți dacă nu le 

respectăm, în timp ce responsabilitățile sunt dictate de moralitate și etică, neexistând o 

pedeapsă în cazul nerespectării lor. 

 Problematica drepturilor și a responsabilităților a fost dezbătută încă din antichitate. 

 Drepturile și responsabilitățile unei comunități depind de societatea respectivă, de loc și de 

 timp. Unele societăți au oferit mai multe drepturi, altele mai puține; unele au emis legi mai 

 aspre, altele nu. Circumstanțele istorice și atitudinea civică au decis acest lucru. 

 Însă, odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale, viața noastră s-a schimbat dramatic. 

 În primul rând importanța informației a crescut enorm (trăim într-o societate 

informațională); în al doilea rând, soluțiile tehnice noi ne oferă oportunități nemaiîntâlnite 

până acum. Era digitală, era în care trăim, este o eră a internetului, a telefoanelor mobile, 

a schimbului de mesaje instant pe rețele de socializare, a grupurilor virtuale etc. Această 

societate ne oferă noi drepturi, dar și noi responsabilități, iar prezentul suport de curs 

 prezintă câteva dintre ele. 

 Problematica drepturilor și a responsabilităților este una complexă și tocmai de 

 aceea, partenerii proiectului au ales acele aspecte mai importante pentru a vi le prezenta. 

 Pentru a le putea alege s-a realizat un chestionar ce adună părerile profesorilor și ale 

 elevilor din țările participante. În plus, capitolele și subcapitolele/modulele alese sunt semi- 

independente; nu trebuie parcurs fiecare capitol exact în ordinea prestabilită de autori. 

Profesorii pot alege care modul sau capitol se potrivește cel mai bine nevoilor voastre de 

învățare. Există, de asemenea, materiale informative suplimentare pentru a aprofunda o 

 anumită temă, o versiune electronică a fiecărui modul și chiar una pe care o puteți folosi 

 pe telefonul vostru mobil acasă sau oriunde. Voi, împreună cu profesorul vostru, veți 
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decide care este cea mai bună metodă de a parcurge acest suport de curs. 

Vă dorim să lecturați și să aprofundați cu succes aceste teme esențiale în 

societatea de azi! 

Echipa de proiect 
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CAPITOLUL 1. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

MODULUL A. CARACTERISTICILE ȘI STRUCTURA SOCIETĂȚII 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești informația și societatea informațională 

 enumeri caracteristicile societății informaționale 

 dai exemple de transformări sociale noi în societatea din care faci parte. 

Nu ne-am putea imagina societatea actuală fără internet, telefon mobil, wireless, 

gadgeturi și instrumente TIC etc. Ele au devenit aspecte foarte importante în funcționarea 

societății în care trăim: societatea informațională. Se numește astfel deoarece cei mai 

importanți factori ai dezvoltării societății sunt informația, tehnologia, comunicarea și 

economia. Societățile informaționale folosesc cunoștințele și informația drept materie 

primă în viața de zi cu zi. Dacă societatea industrială se baza pe bunurile materiale 

(produse), societatea informațională se bazează pe crearea, distribuirea și manipularea 

informațiilor. Astfel informația a devenit un produs, un bun material pe care putem să-l 

vindem. 

Aceste transformări nu țin cont de spațiul geografic, de mărimea sau nivelul de 

dezvoltare al unei țări. Sectorul informațional a apărut ca o consecință a societății 

informaționale, iar un rol important îl are infrastructura. În toate societățile informaționale 

rețeaua de telecomunicații și comunicațiile digitale s-a dezvoltat rapid. Guvernele din multe 

țări stabilesc legi și regulamente pentru a sprijini folosirea noilor tehnologii. 

Informația este acum acea putere despre care vorbeau generațiile precedente, iar 

tinerele generații trebuie să învețe cum să se orienteze în avalanșa de informații ce îi 

înconjoară zi de zi. 

Cuvântul informație provine din latinescu informatio și se folosește diferit în diferite 
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contexte. Au fost propuse numeroase definiții în ultimi ani: Shannon, Bateson, Sukovic, 

Bates, și, deși unii cercetători îl consideră un termen foarte vag datorită faptului că se 

folosește diferit - date, documente, idei, comunicare, știre, veste, lămurire etc., cuvântul 

este folosit foarte des pentru a prezenta schimbările ce au loc în societatea actuală. 

Daniel Bell, un sociolog american, a scris despre societatea informațională încă din 

anii 1970. El consideră că societatea a progresat de la simpla producere de bunuri spre 

oferirea unor servicii mai bune cu ajutorul schimbului de informații și cunoștințe. 

În consecință, câteva din principalele caracteristici ale societății informaționale sunt: 

 informația în sine are valoare economică 

 există o cursă pentru a obține această resursă 

 comparativ cu societatea industrială, cea informațională este răspândită pe o scară 

largă 

 promovează precizie, claritate, competență, oportunități egale, deschidere 

 cercetătorii sugerează că debutul ei ar fi în jurul anului 1970, dar schimbările vizibile 

sunt cele din ultimii ani 

 crearea, distribuirea și manipularea informațiilor sunt activități specifice 

 circulația informațiilor este la fel de importantă ca cea a bunurilor 

 tehnologia stabilește tendințe și creează oportunități 

 instituțiile și organizațiile folosesc informația pentru a-și mări producția și pentru a 

inova. 

Transformări sociale 

Tehnologia informației și a comunicațiilor a dus la apariția unor relații sociale diferite 

și la o structură diferită a societății: limbaj specific, noi locuri de muncă, noi standarde, 

etichetă digitală, rețele digitale, grupuri digitale, societăți virtuale; distanța și poziția 

geografică sunt irelevante. Din confortul propriei case poți accesa toată informația de care 

ai nevoie, magazine virtuale, conturi bancare sau alte servicii. Aceste lucruri nu au fost 

posibile cu ceva timp în urmă. 

De mii de ani, de la societăți agricole sau industriale, informația a fost un element 

crucial, iar acum, în societatea informațională, informația este o resursă dinamică 

accesibilă tuturor. 
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Iată câteva dintre transformările ce au avut loc în ultimii ani: 

 noi forme de a accesa servicii 

 noi moduri de a comunica și schimbarea interacțiunilor sociale 

 acces ușor la date 

 influenta puternica a mass-mediei 

 plăti electronice, atât personale cât și pentru taxe și servicii publice 

 producerea de conținut digital personal 

 acces la noi programe educaționale online 

 flexibilitatea folosirii instrumentelor TIC 

 dependența de internet și gadgeturi 

 costuri reduse pentru unele servicii 

 crearea, dar și dispariția unor locuri de muncă 

 tehnologia poate crea oportunități, dar poate fi și un impediment 

 schimbări de management și schimbări de organizare în business 

 avalanșa de informații poate induce o stare de confuzie și neputință 

 necesitatea unei mai bune protecții a datelor personale 

 conținut ilegal sau nesigur 

 fake-news și manipulare media 

 etc. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este informația? 

2. Cum putem defini societatea informațională? 

3. Care sunt caracteristicile societății informaționale? 

4. Cine a folosit pentru prima data termenul de societate informațională? 

5. Ce fel de transformări au loc în societate? 

9 
 
 

  



 

 

CAPITOLUL 1. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

MODULUL B. ERA DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești digital, era digitală, cetățenie digitală 

 numești câteva caracteristici ale erei digitale 

 compari avantajele și dezavantajele tehnologiei moderne. 

Termenul de era digitală face referire la o perioada istorică care se caracterizează 

prin existența și folosirea intensă a tehnologiei digitale. Astfel înainte de a înțelege era 

digitală trebuie să înțelegem ce este tehnologia digitală și termenul digital. 

Cuvântul digital se refera la semnale prin cifre sau numere (1 și 0); aparate, 

dispozitive, sisteme care măsoară, prelucrează, stochează asemenea semnale. 

Tehnologia digitală include toate aparatele, echipamentele și sistemele care măsoară, 

prelucrează, stochează asemenea semnale digitale. 

Folosirea frecventă și pe scară largă a dispozitivelor digitale a dus la apariția erei 

digitale. Tehnologiile digitale redefinesc viața și munca, educația și timpul liber. Societatea 

are nevoie însă de cetățeni capabili să folosească eficient și responsabil noile tehnologii în 

scopuri personale, profesionale sau educaționale. Utilizatorii trebuie să-și cunoască 

propriul nivel de competență digitală și trebuie mereu să și-l actualizeze. Nu toți cei care 

par a fi digital native - copii născuți în era digitală și foarte obișnuiți în a folosi dispozitivele 

digitale- sunt și cetățeni digitali. deși suntem înconjurați de tehnologie și mulți dintre noi au 

unele competențe de baza în folosirea ei, nu toți utilizatorii sunt competenți digital. Un 
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utilizator competent digital înțelege și evaluează critic diferite aspecte și conținuturi 

digitale. El sau ea înțelege importanța abilităților digitale și alege critic dacă noile tehnologii 

sunt o soluție sau nu la problema apărută. Utilizatorii competenți din punct de vedere 

digital înțeleg consecințele de ordin moral ale comportamentului lor digital on line și off 

line. 

Când vorbim de era digitală trebuie să includem și instrumentele TIC- Tehnologia 

informației și a comunicațiilor. Termenul face referire la o listă de dispozitive ș i tehnologii 

digitale. Lista crește în fiecare zi și instrumentele TIC devin din ce în ce mai importante în 

activități din ce în ce mai variate, permițând milioanelor de oameni să-și îmbunătățească 

viața, munca, educația. Modul de a obține informație se schimbă în fiecare zi. Noi abilități 

sunt necesare într-o lume în continuă schimbare. Este o revoluție digitală continuă care 

așteaptă ca membrii societății să fie informați, preocupați și critici cu noile schimbări 

tehnologice. Deși noile tehnologii ne-au făcut viața mai ușoară și au adus noi oportunități, 

există numeroase dezavantaje. Iată un scurt tabel comparativ cu avantajele și dezavantaje 

noilor tehnologii. 

AVANTAJ E DEZAVAN TAJE 

Acces ușor la informație Dependență 

Noi moduri de comunicare Singurătate, lipsa unei comunicări eficiente 

Mai puțină muncă fizică Comoditate 

Creșterea producției Suprasolicitare 

Învățare online oricând și oriunde Acces la conținuturi digitale neadecvate 

Beneficii în industrie și sănătate Arme din ce în ce mai complexe 

Ino vare și creativitate Atenție scăzută, plagiat 

Costuri reduse Suprasolicitare, superficialitate 

Informații și date publicate minut de minut Insecuritatea surselor, confuzie, fake-news 

Îmbunătățirea modului de viață Hacking, furt de identitate 

Predictibilitate Complexitate 

Moduri inedite de petrecere a timpului liber Cyber bullying, manipulare 

Mobilitate Depersonalizare 
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Tehnologiile digitale se dezvoltă rapid și au efecte în toate sferele activității umane: 

educație, economie, business, sistem medical etc. După cum am văzut, societățile actuale 

se schimbă permanent câteodată spre bine, dar nu totdeauna. Apar provocări noi: 

intimitate, controlul datelor personale, securitate, furt de identitate, hacking, etc. Astfel, în 

mijlocul tuturor acestor schimbări omul are nevoie de ceva stabil și durabil: gândire critică, 

bunul simț, respect și responsabilitate. Sunt valori neschimbate de-a lungul timpului, valori 

pe care trebuie să le promovam și să le păstrăm mereu indiferent de era în care viețuim. 

ÎNTREBARI DE CONTROL 

1. Ce înseamnă digital? 

2. Cum putem defini era digitală? 

3. Cum trebuie să se comporte cetățenii erei digitale? 

4. Ce semnifică prescurtarea TIC? 

5. Numește cinci avantaje și cinci dezavantaje ale tehnologiilor moderne. 
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CAPITOLUL 1. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

MODULUL C. FRAGMENTAREA SOCIETĂȚII ÎN ERA DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești fragmentarea; 

 numești câteva caracteristici ale acestui proces; 

 înțelegi de ce a apărut și cum poate fi oprit. 

Tehnologia stabilește tendințe și oportunități în toate societățile informaționale. Din 

ce în ce mai mulți oameni sunt conectați la internet. Computerul, telefonul mobil și alte 

dispozitive media au astăzi un preț accesibil și o capacitate crescută. Au apărut multe 

aplicații mobile și dispozitivele TIC sunt folosite în toate sferele activității umane. Și totuși, 

decalajul digital/ fragmentarea digitală continuă să crească. 

Ce este acest decalaj? Ce este fragmentarea? 

Deși tehnologia ar trebui să reducă, nu să mărească inegalitățile, există diferențe 

majore între membrii aceleași societăți, între diferitele straturi sociale, între diferiți oameni 

cu trecut educațional, economic sau cultural diferit. Suntem astfel martorii unei inegalități 

sociale din punct de vedere digital. 

Primul decalaj este cel al accesului, deoarece dezvoltarea digitală, tehnologică și 

științifică nu este uniformă. Sunt încă persoane care nu acces la internet sau tehnologii 

moderne. Nu toți își permit să cumpere noile tehnologii. A trăi într-o lume cu acces redus la 

informație înseamnă a trăi o viață cu mai puține oportunități. Asigurarea unei egalități de 

oportunități este posibilă doar dacă accesul la instrumente și resurse digitale este 

garantat. Dar această problemă pare să fie tot mai mică. Conform ultimelor statistici din ce 

în ce mai mulți oameni au acces la internet și astfel la informațiile de care au nevoie. 
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Al doilea decalaj este mai important. El este legat de folosirea eficientă, competentă 

și critică a dispozitivelor TIC. Există cazuri în care accesul la internet este garantat, dar 

competențele de a-l utiliza eficient lipsesc. Apare astfel un decalaj important între cei care 

știu să folosească competent și critic noile tehnologii, știu să creeze conținut digital spre 

exemplu, și cei care sunt simpli consumatori. 

De ce este fragmentarea încă o problema? 

Pentru că acest decalaj se adâncește. Diferențele dintre abilitățile utilizatorilor sunt majore. 

Unii cercetători consideră ca accesul nu mai este o problemă - 85% din populația Europei 

are un computer acasă și acces la internet. Dar dacă se ia în considerare al doilea decalaj: 

folosirea critică și competentă a dispozitivelor digitale, fragmentarea este încă o problemă 

majoră a societății în care trăim. Cetățenii digitali trebuie să dețină competențe digitale 

variate și abilități specifice pentru a beneficia pe deplin de avantajele erei digitale. 

Pe lângă aceste competențe digitale, este nevoie însă de competențe sociale 

adaptate erei digitale! 

Motivația este importantă, de exemplu, în decizia de a achiziționa un computer nou, 

dar esențială în învățarea și perfecționarea competentelor digitale pentru a-l folosi. Astfel, 

adevărata fragmentare apare dincolo de accesul la tehnologie și internet. Competentele 

digitale reduse ale unor elevi sau adulți pot reduce productivitatea și creativitatea lor la 

școală sau locul de muncă, limitând participarea lor activă în societate. Tinerii educați și 

cei care au meserii noi folosesc dispozitivele digitale și își actualizează mereu 

cunoștințele, conștientizând avantajul de ordin economic, social, cultural etc. 

Dacă unii utilizatori, să spunem cu un statut social bun și educație corespunzătoare, 

folosesc aplicațiile și internetul pentru a învăța, crea conținut digital sau ușura sarcinile de 

lucru, alți utilizatori, să spunem cu un nivel digital redus, folosesc dispozitivele doar pentru 

a accesa să zicem un clip video pe You tube, atunci putem vorbi de un exemplu concret de 

fragmentare digitală. 

Autoritățile ar trebui și sunt dispuse să lupte contra adâncirii acestui proces. O 

atenție specială este acordată grupurilor dezavantajate, tinerilor cu nivel scăzut de reușită 
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școlară sau cu dificultăți de învățare. Au fost create programe de integrare socială pentru 

a asigura accesul egal și echitabil la noile tehnologii. 

Oamenii din întreaga lume consideră accesul la internet un drept fundamental 

pentru ca asigura dezvoltarea personală, economică, socială. Astfel, Finlanda a fost 

printre primele țări care a asigurat acces gratuit la Internet tuturor cetățenilor săi 

considerând ca utilizatorii competenți care folosesc internetul și dispozitivele digitale 

frecvent și pentru o perioadă îndelungată sunt cetățeni responsabili și activi ai unei 

societăți informaționale 

Din punct de vedere educațional, autoritățile trebuie să asigure accesul la informație 

și dispozitivele necesare, și apoi cât de curând posibil dezvoltarea competențelor 

necesare. Este de datoria managerilor școlari și a profesorilor de la clasă să ofere elevilor 

posibilități de învățare variate care să ducă la dezvoltarea competențelor necesare unor 

viitori cetățeni europeni capabili să facă față noilor cerințe sociale sau profesionale într-o 

lume în continuă schimbare. Locurile de muncă ale secolului XXI necesită în special 

competențe legate de inovare, creativitate, colaborare sau abilități învățare pe tot 

parcursul vieții. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este fragmentarea? 

2. Care sunt caracteristicile ei? 

3. Când apare acest fenomen? 

4. Cine poate fi afectat? 

5. Cum pot autoritățile să oprească acest fenomen? 
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CAPITOLUL 2. DE LA CUNOȘTINȚE LA COMPETENȚE 

MODULUL A. CUNOȘTINȚE ȘI COMPETENȚE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești cunoștințele și competențele 

 înțelegi importanța acestor noțiuni 

 înțelegi modul de obținere a cunoștințelor și competențelor. 

Scopul educației este acela de a obține cunoștințe și de a dezvolta competențele 

necesare în viața de zi cu zi. Elevii trebuie să înțeleagă conceptele de bază, principiile de 

funcționare etc., dar apoi trebuie să-și dezvolte logica, gândirea creativă, abilitatea de a 

comunica eficient, de a argumenta, de a colabora, de rezolva probleme astfel încât 

cunoștințele și competențele dobândite să fie folositoare mai târziu. Tehnologiile digitale 

ajută în realizarea acestor idealuri educaționale. Ele ajută în dezvoltarea gândirii creative 

și critice, în abilitatea de a analiza și sintetiza, de a generaliza, de a găsi strategii potrivite 

și de a verifica punerea lor în practică. Este foarte importantă folosirea eficientă a 

dispozitivelor digitale, dar și folosirea lor corectă din punct de vedere etic, atât la școală, 

cât și în proiecte educaționale locale sau internaționale. 

Atât cunoștințele cât și competențele sunt absolut necesare. Fără cunoștințe nu ne 

putem orienta în lume, nu înțelegem de ce se întâmplă un anumit lucru și nu putem să 

prevedem evoluția ulterioară a unui proces sau fenomen. Cunoștințele se obțin prin 

învățare și cel mai benefic loc pentru a învăța rămâne școala. Ceea ce își doresc autorii 

acestui suport de curs este ca tu să fii mereu deschis schimbărilor, să observi ceea ce se 

întâmplă în jurul tău și să înțelegi de ce se întâmplă un lucru și nu altul. Învățarea poate 

avea loc și în afara școlii: accesând internetul, vorbind cu părinții sau prietenii, urmărind 

anumite programe Tv sau canale Youtube. 

Cunoștințele acumulate ne oferă o înțelegere a lumii înconjurătoare și a 

fenomenelor care o compun. Dar aceste cunoștințe nu sunt suficiente. O observare și 

asimilare pasivă a lor trebuie să fie urmată de o implicare activă. Astfel: trebuie să punem 

cunoștințele în practică, să le transformăm în acțiuni, să le folosim eficient și spre 
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beneficiul nostru și al celor din jurul nostru. Abilitatea de a folosi cunoștințele se numește 

competență. Astfel, dintr-un anumit punct de vedere, asimilarea cunoștințelor este un 

proces pasiv-observăm și înțelegem - iar punerea lor în practică este un proces activ. 

În timp ce cunoștințele se pot obține prin învățarea unei informații, competențele se 

pot obține doar prin învățarea unui mod de lucru. Este un proces de învățare a unui 

comportament, de urmare a unei proceduri, a unui exemplu. Competența se învață 

făcând! Competența înseamnă cunoștințe puse în practică și datorită acestui fapt, putem 

considera competențele ca fiind mai importante decât cunoștințele. 

Acum, folosind cele scrise mai jos, încearcă să-ți lărgești cunoștințele cu ajutorul 

profesorului tău! 

Grup țintă: elevi de 15-18 ani 

Cuvinte cheie: cunoștințe, competențe 

Obiective didactice: determinarea nivelului de bază al procesului cognitiv pentru 

stabilirea și înțelegerea următoarelor procese cognitive superioare; dezvoltarea gândirii 

critice și complexe; determinarea conținuturilor care dezvoltă competențe cheie. 

Competențe cheie: - competențe sociale 

 competențe personale 

 competențe de comunicare 

Metode de predare: - dialog motivațional 

 analiza pe text 

 dezbatere 

 explicarea 

 comparația 

 alternanța întrebare și răspuns 

Forme de organizare - învățare frontală, lucru în perechi 

Mijloace: computerul, proiector, smartboard 
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Activitățile metodice: 

a) Faza motivațională 

La începutul lecției profesorii realizează un dialog motivațional cu elevii. Elevii sunt 

întrebați cât la sută din cele învățate anul precedent pot să își reamintească, și cât pot 

folosi în viața de zi cu zi. Se discută despre ceea ce își aduc aminte, ce cunoștințe au 

asimilat și cum le-au învățat, în ce circumstanțe este mai ușor să înveți. 

b) Faza de expunere 

Exercițiul 1 

Elevilor le este oferit un text cuprinzând taxonomia lui Bloom pentru clasificarea 

obiectivelor de învățare, obiective ce se pot structura sub formă de piramidă. 

Principalul obiectiv în obținerea cunoștințelor este de a num i, defini și descrie fapte. 

Acesta este nivelul de bază al piramidei. Al doilea nivel este de a explica, diferenția, da 

exemple și sintetiza cunoștințele. Al treilea nivel este de a rezolva problema, de a alege 

și de a adăuga informație. Al patrulea nivel al piramidei este de a compara, analiza și 

categoriza informația. Al cincilea nivel este abilitatea de justifica o abordare și da 

argumente. Nivelul de sus al piramidei este abilitatea de a dezvolta, inova, forma și 

ajusta. 

Următorii termeni vor apărea pe smartboard: a înțelege, a evalua, a crea, a-și reaminti, a 

analiza, a aplica. 

Elevii potrivesc termenul corect pentru fiecare nivel al piramidei pe baza discuțiilor 

referitoare la termenii introduși. 

Caracteristicile pentru fiecare nivel termenul potrivit 

a numi, a defini, a descrie, a identifica fapte - a-și aduce aminte 

a explica, a diferenția, a da exemple, a sintetiza - a înțelege 

a rezolva probleme, a selecta, a adăuga informație - a aplica 

a compara, a analiza, a pune pe categorii - a analiza 

a justifica o abordare, a considera, a da argumente - a evalua 

a dezvolta, a inova, a forma, a ajusta - a crea 
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Elevii așază cuvintele sub forma de piramidă pe baza textului și exercițiului. 

Profesorul a pregătit o piramidă necompletată iar elevii lucrează pe smartboard folosind 

tehnica drag and drop. 

Se dezbat caracteristicile diferitelor nivele ale piramidei; care dintre ele formează baza 

cunoașterii și care sunt procese cognitive superioare, care necesită o gândire complexă ce 

duce la dezvoltarea unor competențe cheie ale secolului 21. 

Exercițiul 2 

Procesele educaționale din cadrul școlii dezvoltă treptat competențele cheie. 

Elevii vor lucra în perechi. Într-un tabel elevii au o listă de competențe și sub tabel o listă 

de obiective educaționale care duc la dezvoltarea competențelor. Elevii analizează aceste 

obiective și le potrivesc cu competențele date lucrând în perechi. Rezultatele sunt 

prezentate în fața clasei și comparate între ele. Dacă sunt păreri diferite, se explică și se 

argumentează. 

Rezultatul final ar trebui să fie următorul: 

Competența cheie Scop didactic 

Învățare pe tot parcursul vieții D 

Competențe sociale și de comunicare F 

Competențe matematice,științifice și tehnologice H 
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 Competențe informaționale și cele legate de 

tehnologia comunicațiilor 
 B 

Rezolvarea de probleme E 

Competențe sociale și personale A 

Competențe la locul de muncă C 

Competențe antreprenoriale G 

A. dezvoltarea abilităților de muncă eficientă în perechi și muncă în grup 

B. dezvoltarea abilităților digitale de bază 

C .stabilirea unor țeluri conform intereselor profesionale și auto-evaluare corectă 

D. conștientizarea faptului că învățarea este esențială în vederea obținerii succesului în 

viață 

E. aplicarea unor metode potrivite bazate pe analiza critică și gândire creativă în 

rezolvarea de probleme 

F. folosirea eficientă a formelor de comunicare în timpul procesării unor informații 

G. abilitatea de a inova practici în timpul rezolvării de probleme și de a gestiona noi 

proiecte, nu numai la locul de muncă ci și în viața de zi cu zi 

H. folosirea informațiilor din cadrul Științelor naturii pentru a emite judecăți de valoare 

c) Faza de fixare 

Faza de fixare se realizează frontal prin întrebări și răspunsuri. 

d) Faza de diagnoza 

Elevii participă activ în procesul de învățare. În timpul discuțiilor, ei înțeleg diferențele 

dintre procesele cognitive de bază și cele superioare. Dezbaterile și exercițiile ajută la 

înțelegerea scopurilor educaționale de bază cum ar fi asimilarea cunoștințelor, înțelegerea 

principiilor și relațiilor, aplicarea cunoștințelor, dar și a celor de nivel superior cum ar fi 

analiza și creativitatea necesare dezvoltării competențelor cheie europene. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care sunt principiile de bază în taxonomia lui Bloom? 

2. Care este nivelul superior al piramidei? 

3. Pot tehnologiile moderne ajuta în dezvoltarea competențelor cheie? Argumentați 

4. Numește câteva competențe cheie care pot fi dezvoltate în timpul procesului 

educațional. 

5. Aparține abilitatea de a aborda, argumenta și aplica gândirea creativă unui nivel de 

bază sau unui nivel superior al scopurilor educaționale? Argumentați. 
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CAPITOLUL 2. DE LA CUNOȘTINȚE LA COMPETENȚE 

MODULUL B. CUNOȘTINȚELE ÎN ERA DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 înțelegi cum a evoluat termenul de cunoștințe în era digitală 

 diferențiezi termenul de cunoștințe de termenul cunoștințele digitale 

 conștientizezi importanța actualizării cunoștințelor. 

După cum am văzut în modulul precedent, cunoștințele sunt informații care te ajută 

să te orientezi în lume, să înțelegi ce se întâmplă și de ce se întâmplă un anumit lucru 

pentru ca apoi să poți prevedea acțiuni și fenomene - deci poți face planuri. 

Apariția erei digitale nu a schimbat definiția termenului de cunoștințe, dar totuși 

modul de abordare și sursele informaționale s-au schimbat enorm. 

În trecut informațiile se găseau în general în cărți iar cei care doreau să învețe 

trebuiau să citească foarte mult. În perioada antică, existau oratori care memorau și 

recitau cărți întregi: Biblia, Coranul, Talmud, povești antice, poeme, Iliada de Homer etc. 

Apoi a urmat perioada enciclopediilor - un compendiu al tuturor cunoștințelor umane. Cei 

care dețineau cele mai multe informații și cunoștințe erau considerați cei mai inteligenți, cei 

mai înțelepți. 

Situația s-a schimbat foarte mult. 

1. cantitatea de informații este foarte mare și nu poate fi gestionată de o 

singură persoană. Învățații din secolele trecute nu mai există și nici nu mai 

pot exista. Dacă pe vremuri exista un singur doctor pentru toate probleme de 

sănătate, acum avem cardiolog, ortoped, chirurg etc. 

2. cu ajutorul tehnicii digitale, capacitatea de stocare este extrem de mare. În 

2020 capacitatea digitală de stocare se așteaptă să fie în jur de 2 zettabytes 

și în 2025 175 zettabytes. Cu aceasta capacitate, totul poate fi stocat, toate 

informațiile și cunoștințele. Astfel pentru generația de azi, nu contează ce 

știe el sau ea, ci cât de repede poate găsi informația de care are nevoie. 

Cunoștințele sunt administrate digital. 

3. Cunoștințele digitale și cunoștințele administrate digital sunt două lucruri 

diferite. Cunoștințele digitale sunt cunoștințe legate de IT, iar cunoștințele 

administrate digital se referă la cunoștințe stocate în form ă digitală/pe/cu 
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ajutorul unui dispozitiv digital. 

Astfel procesul de învățare, de obținere a cunoștințelor în era digitală s-a schimbat. 

Trebuie să memorăm anumiți termeni, anumite fenomene, anumite informații științifice, dar 

la fel de important este să știm să obținem informația din surse digitale nelimitate. 

Acum, folosind cele scrise mai jos, încearcă să-ți lărgești cunoștințele cu ajutorul 

profesorului tău! 

Grup țintă: elevi de 15-18 ani 

Cuvinte cheie: cunoștințe, era digitală, tehnologii digitale 

Obiective didactice: înțelegerea necesității folosirii tehnologiilor digitale pentru o obține 

cunoștințe în era digitală 

Competențe cheie: - competența de a rezolva probleme 

 competențe personale și sociale 

 competențe de comunicare 

Metode de predare: - brainstorming 

 dezbatere 

 potrivire 

 analiza, sinteza 

 alternanta întrebare și răspuns 

Forme de organizare - învățare frontală, lucru în grup 

Mijloace: harta, smartboard 

Activitățile metodice: 

a) Faza motivațională 

Exercițiul 1 

Brainstorming - ul se folosește la începutul lecției pentru a afla cunoștințele pe care le 

dețin elevii în legătură cu folosirea internetului, dar este și o metodă de activare a elevilor. 

Profesorul pune următoarea întrebare: Cu ce scop folosiți computerul și internetul acasă? 

Răspunsurile sunt așezate într-un cerc pe tabla smart. Elevilor li se permite să dea orice 
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răspuns fără ca profesorul să intervină. La sfârșitul activității profesorul face o evaluare și 

provoacă elevii la o scurtă discuție despre avantajele și dezavantajele folosirii internetului 

în era digitală. 

Faza de expunere 

Exercițiul 2 

Un tabel cu materii, activități și instrumente digitale folosite pentru a ușura dobândirea de 

cunoștințe este prezent pe tabla smart. Elevii potrivesc diferitele activități și instrumente 

digitale cu materiile potrivite. Elevii pot scrie propriile lor idei. 

Dacă folosesc aceleași instrumente și activități la mai multe materii, elevii pot completa de 

fiecare dată când este nevoie. Tabelul poate fi diferit în funcție de răspunsurile elevilor. 

Următorul tabel este doar un exemplu: 

Limba maternă Limbi străine Istorie Geografie 

 Sarcini de lucru pe 
tabla smart 

 Înregistrări audio, 
traducător online 

 Film documentar, 
căutare informații pe 
internet 

 Prezentări grafice, 
exemple din viața de 
zi cu zi 

Matematica TIC Fizică Chimie 

 Exerciții de 
geometrie, ilustrații 
grafice 

 Soft didactic, căutare 
de informații pe 
internet 

 Tabele cu informații, 
demonstrarea unui 
experiment 

 Demonstrarea video 
a unui experiment 

Biologie Artă Muzică Educație fizică 

 Film documentar, 
fotografii 

 Modelare, 

demonstrații de 
design 

 Înregistrări audio Vizionari competiții 

sportive 
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În momentul completării tabelului, elevii discută și dau exemple concrete, dar și modul în 

care aceste instrumente digitale au ajutat la înțelegerea unor principii, fenomene, 

memorarea unor reguli, formarea unor concepte etc. 

Exercițiul 3 

Profesorul pregătește carduri cu următorii termeni: înregistrare audio, imagine digitală, 

culori, multimedia 3x, conferință video 2x, realitate virtuală. 

Elevii sunt împărțiți în 3 grupuri conform numărului de elevi din clasă. Fiecare grup alege 3 

carduri. Elevii discută termenii scriși pe carduri, modul în care folosesc tehnologiile digitale 

și dacă ajută la dobândirea de cunoștințe noi. 

Profesorul le prezintă apoi un grafic nefinalizat pe tabla smart. Lucrând în grup, elevii 

decid unde să așeze cardurile. Un reprezentant din fiecare grup așază cardul și 

argumentează. Pentru a ajuta elevii, profesorul pune întrebări suplimentare. Termenii sunt 

așezați conform următorului grafic 
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b) Faza de fixare 

Faza de fixare se realizează frontal prin întrebări și răspunsuri. 

Întrebări: 

1. Pot tehnologiile digitale motiva o persoană în a obține cunoștințe și lucra 

independent? Dați exemplu 

2. Când pot tehnologiile digitale amplifica simțurile de percepție? Dați exemplu 

3. Cum pot hărțile, graficele, diagramele ajuta învățarea? 

4. Folosești tehnologiile digitale la școală? Le folosești suficient de des? 

5. Caută definiția termenului „digital literacy”/ competențe digitale pe internet. 

Compară definițiile găsite. Ce au în comun și care sunt diferențele? 

c) Faza de diagnoza 

În timpul procesului instructiv-educativ elevii fac asocieri și conexiuni pe o anumită temă. 

Prin intermediul discuțiilor ei învață să se exprime și să respecte regulile comunicării în 

grup. Elevii realizează importanța folosirii tehnologiilor digitale în societatea de astăzi și 

conexiunile esențiale dintre ele și învățământul modern. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Cum obțineau oamenii informație în trecut? 

2. Ce înseamnă stocare digitală? 

3. Cum obținem informația în zilele noastre? 

4. Care este diferența dintre cunoștințe digitale și cunoștințe administrate digital? 
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CAPITOLUL 2. DE LA CUNOȘTINȚE LA COMPETENȚE 

MODULUL C. COMPETENȚE DIGITALE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești termenul de competențe digitale 

 numești componentele competenței digitale 

 conștientizezi importanța competențelor digitale. 

După cum am arătat în modulele precedente, digital face referire la date înregistrate și 

stocate în formă digitală, iar competența este abilitatea de a pune în practică cunoștințele. 

Sistemul digital a făcut posibil internetul, telefonia mobilă, poșta electronică, rețele sociale 

etc. Astfel, competența digitală este folosirea inteligentă a unor dispozitive și sisteme 

digitale: internet, telefon mobil, comunicare de date, managementul informației etc. Este o 

abilitate complexă cu 21 de componente. 

Cele mai importante 5 domenii sunt: 

1. competențe informaționale și de management a datelor 

2. competențe de comunicare și colaborare 

3. competențe de creare de conținut digital 

4. folosirea în siguranță a dispozitivelor digitale 

5. rezolvarea de probleme cu ajutorul dispozitivelor digitale 
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Aceste domenii arată cât de complexă este competența digitală, mult mai complexă 

decât abilitatea simplă de a deschide și folosi un fișier Word de exemplu. 

Odată cu debutul erei digitale, orice informație importantă este stocată digital, iar a 

nu fi competent digital în prezent este similar cu a fi analfabet în urmă cu 50 de ani. 

Abilitățile digitale nu înseamnă doar a citi surse gen Wikipedia pe internet, ci a ști să 

diferențiezi sursele de încredere de cele periculoase, sau de cele care doresc 

manipularea. Media literacy a fost tradus în limba română cu ajutorul termenilor de 

competențe media, sau educație pentru media, competență în mass-media. Să ai 

competențe media înseamnă să știi cum funcționează media și mass - media, să înțelegi 

rolul lor în viața de zi cu zi, să cauți și să selectezi informații de folos, să le folosești în 

scopuri civice, sociale și chiar educaționale. 

Acum, folosind cele scrise mai jos, încearcă să-ți lărgești cunoștințele cu ajutorul 

profesorului tău! 

Grup țintă: elevi de 15-18 ani 

Cuvinte cheie: competențe digitale, educație modernă 

Obiective didactice: înțelegerea termenului de competențe digitale, numirea domeniilor 

importante ale acestor competențe, conștientizarea necesitații dezvoltării acestor abilități 

ca parte a unei educații moderne și în vederea dezvoltării personale 

Competențe cheie: - competența de a rezolva probleme 

- gândirea critică 

 competențe personale și sociale 

 competențe de comunicare 

Metode de predare: - analiza pe text 

 metoda bulgărelui de zăpadă 

 dezbatere 

 explicația 

 metoda inductivă 

 alternanța întrebare - răspuns 

Forme de organizare - învățare frontală, lucru în grup, ilustrații grafice 

Mijloace: computer, proiector, smartboard, fișe de lucru cuprinzând text și informație 
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grafică 

Activitățile metodice: 

a) Faza motivațională 

Exercițiul 1 

Analiza pe text și metoda bulgărelui de zăpadă 

Elevii citesc următorul text: 

În zilele de azi nu putem neglija faptul că societatea și viața de zi cu zi s-au schimbat 

profund. Schimbările au avut loc și pe piața muncii. Nici școala nu este un spațiu imun. 

Schimbările din societate trebuie să se reflecte și în educație. Este nevoie de o re- 

evaluare a conținuturilor pentru a răspunde noilor ne voi ale societății. Discipline precum 

matematica, economia, limba maternă și limbile străine, istoria, civica, geografia, fizica, 

chimia, biologia nu își pierd rolul lor esențial, dar apar conținuturi și abordări noi. Educația 

modernă merge mână în mână cu dezvoltarea conținuturilor cheie europene care includ și 

competențele digitale. Tehnologia ajută la dezvoltarea competențelor cheie. 

Competențele importante ale erei digitale includ: 

 creativitate și inovare 

 comunicare și colaborare 

 analiza științifică și abilitatea de a lucra cu informații 

 gândire critică, rezolvare de probleme și luare de decizii 

 cetățenie digitală și necesitatea de a învăța pe tot parcursul vieții 

 folosirea eficientă a noilor tehnologii. 

Pași în aplicarea metodei bulgărelui de zăpadă: 

 După lecturarea textului, elevii iau în considerare competențele menționate și 

încearcă să le așeze individual în ordinea importanței lor, de la cea mai importantă 

la cea mai puțin importantă. 

 Aceeași sarcina de lucru se face în pereche pe baza unor discuții argumentate 

 Se trece apoi la muncă în grup urmând aceleași reguli. 

 Fiecare grup își numește un reprezentant pentru a prezenta și explica alegerile 

făcute. 

 Profesorul împreună cu elevii compară rezultatele și discută diferențele. 
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b) Faza de expunere 

Exercițiul 2 

Elevii rămân în grupuri de câte patru. Fiecărui grup i se oferă un design grafic sub formă 

de cercuri. Fiecare cerc conține caracteristicile unei anumite competențe. Lucrând în grup, 

elevii identifică și numesc o competență pe baza caracteristicilor notând-o în mijlocul 

cercului. Aceste cercuri apar și pe tabla smart. Când fiecare grup termină sarcina de lucru, 

se compară rezultatele cu cele de pe tabla smart. 

Rezultatele finale spre exemplu pentru primul grafic: 

La sfârșitul exercițiului, profesorul explică de ce aceste competențe sunt parte a 

competențelor digitale, iar dezvoltarea lor este extrem de importantă în era digitală. 
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Faza de fixare 

Faza de fixare se realizează frontal prin întrebări și răspunsuri. 

Sarcini de lucru: 

1. Adaugă părțile lipsă în diagramă 

Soluție 

2. Adaugă următorii termeni: 

probleme, alegerea, a dezvolta, personal, critic, creativ, consecințe, eficient, a avea 

nevoie, informație, etica, analiza 

Competențele digitale sunt competențe complexe care cuprind: 

 folosirea instrumentelor digitale în funcție de nevoi, pentru exprimare și dezvoltare 

personală într-un mod creativ 

 rezolvarea unor sarcini și probleme într-un mod eficient 

 alegerea și folosirea tehnologiei digitale pentru a găsi, elabora, folosi, crea sau 

distribui informație 

 evaluare critică și analiza cunoștințelor obținute 

 înțelegerea consecințelor sociale, incluzând siguranța și etica 

 nevoia de a dezvolta aceste abilități. 
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3. Ce rol au materii precum matematica, economia, limba maternă și limbile străine, 

istoria, civica, geografia, fizica, chimia, biologia în cadrul unei educații moderne? 

4. Ce fel de abilități sau activități consideri că sunt importante în zilele noastre și de ce ? 

5. Accesează internetul și caută câți oameni din țara ta lucrează în domeniul IT. 

 Faza de diagnoza 

Cea mai importantă activitate în acest modul este munca cu textul dat. Cu ajutorul metodei 

bulgărelui de zăpadă, sarcinile de lucru trec de la m unca individuală, la cea în perechi și 

apoi la munca în grup. Elevii își folosesc cunoștințele anterioare și propria experiență 

referitoare la competențele digitale. Au loc discuții referitoare la acuratețea faptelor și 

evaluarea propriilor competențe. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce înseamnă digital? 

2. Ce înseamnă competența? 

3. Cum putem defini competența digitală? 

4. Care sunt câteva dintre componentele acestor competențe? 

5. Ce este media literacy? 
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CAPITOLUL 3. GÂNDIREA CRITICĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. COMPETENȚE MEDIA. FAPTE VS.PĂRERI. LIBERTATE A DE 

EXPRIMARE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 înțelegi importanța verificării surselor de informație; 

 conștientizezi importanța competențelor media; 

 devii un creator de informație responsabil; 

 înțelegi ce este și ce nu este libertatea de expresie. 

A. Verificarea surselor 

Datorită accesului extins la informație trebuie să existe o selecție atentă a ceea ce citim 

sau reproducem. Internetul este un spațiu enorm de stocare a informației și practic oricine 

poate crea un material și încărca pe internet. Dar această avalanșă de informații trebuie 

evaluată critic. Partea cea mai dificilă este verificarea informației, dacă aceasta este validă 

sau nu. 

 Primul pas este identificarea autorilor și a acurateței informației oferite 

 Apoi, alegerea unor site-uri de încredere pentru a putea verifica data publicării 

informației și acreditarea autorului 

 Se poate verifica de asemenea domeniul și TDL- ul 

 Se recomandă citirea unor articole diferite pentru a avea o imagine de ansamblu 

 Ultimul pas, dar nu cel mai puțin important este faptul că informația obținută de pe 

internet se poate verifica oricând într-o bibliotecă - o sursă de informare tradițională 

și de încredere. 

Parcurgând acești pași se poate stabili dacă sursa este credibilă sau nu. Trebuie însă să 

ținem cont și de alte aspecte cum ar fi: 

 internetul este accesibil oricui, deci sursele și informația poate fi incorectă sau chiar 

poate avea scopuri ascunse 

 dacă nu ești sigur verifică informația și pe alte site-uri sau întreabă un profesionist 
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B. PUNE ÎNTREBĂRI 

Pentru a-ți ușura munca de evaluare a surselor puneți următoarele întrebări: 

 Cine este autorul? Cine a încărcat informația? Ce expertiză are în domeniu? 

 De ce a fost publicată informația? 

 Când a fost ultima data actualizată informația? 

O alta etapă importantă este diferențierea dintre o sursa primară și una secundară. 

Sursele primare sunt mult mai relevante și mai precise. Ele includ datele unei cercetări 

sau interpretări originale, documente istorice, documente legale, rezultatele unor 

experimente, statistici, înregistrări video sau audio, discursuri etc. Interviurile, 

chestionarele, email-urile, blog-urile sunt de asemenea surse primare. 

Sursele secundare interpretează sursele primare (articole, cărți, documentare). Ele 

descriu, dezbat, interpretează, analizează, evaluează, procesează sursele primare. Ele 

pot fi spre exemplu un articol despre un eveniment, o recenzie a unei cărți sau film etc. 

Evaluarea unei informații necesită gândirea critică în ceea ce privește validitatea, 

corectitudinea, exactitatea informației. 
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Ce este un test CRAAP? 

Currency /valabilitatea: cât timp este valabilă informația 

Reliability /exactitatea: importanța și precizia informației 

Authority: sursa autorizată 

Accuracy/acuratețe: acuratețea și corectitudinea informației 

Purpose/scop: motivul pentru care a fost publicată informația. 

FII UN CREATOR DE INFORMAȚIE RESPONSABIL 

Responsabilitatea morală face referire la acțiunile umane, la intenții și consecințe (Fisher, 

1999, Eshleman, 2016). Pentru a putea caracteriza o persoană ca fiind morală, acțiunile 

sale trebuie să fie morale. La fel trebuie analizat și un text scris sau orice fel de material 

publicat. 

Principii de urmat: 

 asigura-te că spui cititorilor că ceea ce prezinți este o opinie 

 reprodu o informație doar după ce ai verificat-o 

 spune adevărul 

 oferă sursele de informare 

 fii responsabil pentru ceea ce publici 

 fii corect și imparțial. 

Un creator responsabil de conținut digital este o persoană care are intenții corecte și 

scopuri onorabile, atât pentru el cât și pentru cei pe care îi implică. Gândurile și intențiile 

tale pot genera energii și pot avea impact. Nu este ușor să respecți toți pașii încă de la 

început, dar în timp poți deveni un creator de conținut digital responsabil și original. 
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LIBERTATEA DE EXPRESIE 

Libertatea de expresie este unul dintre cele mai importante drepturi ale omului. Orice 

persoana este liberă să-și exprime opinia, să aducă idei noi sau propuneri fără frica de a fi 

pedepsită pentru cele spuse sau scrise. Dar, totuși libertatea de exprimare are unele 

limitări. Libertatea de exprimare nu trebuie să încalce celelalte drepturi. 

Cea mai cunoscută limitare este instigarea la ură - acel discurs care instigă la ură pentru 

alți oameni, grupuri, minorități, comunități, antisemitism, xenofobie. Nicio libertate nu este 

absolută, libertatea ta nu trebuie să afecteze libertatea celuilalt. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Cum poți verifica sursele de pe internet? 

2. Numește un loc unde informațiile sunt întotdeauna sigure. 

3. Motivează de ce Wikipedia nu este o sursa sigură. 

4. Ce este un test Crapp și cum te poate ajuta el? 

5. Compară sursele primare și cele secundare. Cum te pot ajuta ele în 

evaluarea informației? 

6. De ce este important să evaluam sursele de informație? 

7. De ce trebuie să ținem cont de moralitate atunci când creăm un conținut 

digital? 

8. Menționează 3 principii ale creatorilor morali. 

9. Ce este instigarea la ură? 
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CAPITOLUL 3. GÂNDIREA CRITICĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. CONCEPTUL DE SINE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești conceptul de sine 

 numești componentele acestui termen 

 înțelegi ce este supraestimarea reacțiilor celorlalți. 

PROCESAREA INFORMAȚIEI și CONCEPTUL DE SINE 

Identitatea digitală este modul în care identificăm rolul cuiva în lumea digitală. Totuși, în 

lumea vastă a vieții digitale, se pare că este un fenomen obișnuit ca cineva să prezinte și 

să utilizeze mai mult de o identitate digitală, și chiar să creeze identități false. 

Zonele problematice sunt securitatea și intimitatea. 

Putem vorbi despre trei tipuri de identitate: 

 identitatea fizică - trăsăturile noastre fizice care ne diferențiază de toți ceilalți; 

 trăsăturile de personalitate - o altă parte importantă a identității noastre; 

hobbiuri, preferințe,atitudini, etc.; ele se pot schimba de-a lungul anilor, dar sunt 

cele care ne caracterizează și ne fac unici. 

 identitatea digitală - o identitate relativ nouă, care include reprezentări ale celor 

două: nume de utilizator, parole, istoric căutări, reclame accesate, identificare 

facială, postări pe social-media, fotografii digitale, imagini scanate etc. Din 

păcate, identitatea digitală este ușor de manipulat sau de atacat. Există de 

asemenea o întreagă industrie care se ocupă de aceste aspecte pe care noi le 

lăsăm în urma noastră atunci când suntem conectați la internet. 

Ce este conceptul de sine? 

Conceptul de sine este totalitatea percepțiilor, părerilor pe care le avem noi despre noi 

înșine. Este o imagine de sine formată din păreri, credințe care ne modelează 

personalitatea, care ne formează ca indivizi diferiți. 
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Psihologul umanist Carl Rogers susține că sunt trei componente diferite ale conceptului de 

sine: 

 imaginea de sine - modul în care ne percepem noi înșine - fiecare imagine de sine 

este un amestec de diferite atribute ce includ trăsături fizice, trăsături de 

personalitate, roluri sociale. Imaginea de sine nu este întotdeauna cea care 

corespunde realității. Unii oameni au o imagine de sine exagerată, iar alții una în 

care pun accent doar pe defecte și puncte slabe. 

 stima de sine și câtă valoare ne acordăm nouă înșine - un număr de factori poate 

influența stima de sine inclusiv comparația cu ceilalți și feed-back-ul oferit de ei. 

Când oamenii răspund pozitiv la comportamentul nostru, ne vom crea o stimă de 

sine pozitivă. Dacă ne vom compara mereu cu alte persoane, aparent mai 

„valoroase” , riscăm să creăm o stimă de sine scăzută cu un impact negativ. 

 sinele ideal-cum ne-am dori să fim; în multe cazuri modul în care ne-am dori să fim 

nu corespunde modului în care suntem în realitate. 

Conform autorului de mai sus, gradul în care conceptul de sine corespunde realității are 

legătură cu termenii congruență și incongruență. Congruența apare atunci când cele două 

(conceptul și realitatea) coincid, iar incongruenta când cele două nu coincid. 

Supraestimarea modului în care ne văd ceilalți 

Cât de realiste sunt îngrijorările noastre în legătură cu ceea ce cred ceilalți despre noi? 

Poate exagerăm în ceea ce privește modul în care ceilalți ne consideră comportamentul 

sau apariția fizică? Mulți oameni cred că sunt în lumina reflectoarelor mereu - un termen 

consacrat în literatura de specialitate (Gilovich, Kruger, Medvec, Savitsky). Din cauza 

acestui fenomen avem tendința să supraestimăm acțiunile noastre în ochii celorlalți. 
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Alte concepte importante sunt: 

 ancorare și ajustare - sentimentele de anxietate sunt folosite drept ancoră în relația 

cu ceilalți și imaginea de sine 

 efectul unui fals-consens - tendința de a supraestima opiniile, atitudinile, 

comportamentele celorlalți ducând la concluzia că ele sunt identice cu cele 

personale; 

 efectul de persoana țintă - unele persoane consideră că sunt țintele tuturor 

evenimentelor ce au loc în jurul lor. 

 iluzia de transparență - supraestimarea nivelului de cunoaștere a stării interioare 

de către ceilalți. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este identitatea digitală? 

2. Care sunt tipurile de identitate? 

3. Ce este conceptul de sine? 

4. Cum influențează tehnologia conceptul de sine? 

5. De ce au oamenii tendința de a crede că acțiunile lor au un efect mai mare decât în 

realitate? 

6. Cum sunt caracterizați cei care se cred permanent sub lumina reflectoarelor? 
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CAPITOLUL 3. GÂNDIREA CRITICĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. ÎNȚELEGEREA CRITICĂ A LUMII 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 faci diferența între a acționa și a reacționa 

 faci diferența între reacție și răspuns 

 înțelegi cum se formează convingerile. 

CUM ACȚIONĂM ȘI CUM REACȚIONĂM ÎN LUME 

Gândirea și înțelegerea critică sunt foarte importante în era digitală și nu numai. 

Sunt un mod de a fi și ajută la participarea activă în procesul democratic al comunității din 

care facem parte. Sunt rezultatul examinării ideilor, problemelor sau surselor. 

Pot ele să influențeze modul în care acționăm și reacționăm? 

„Nimic nu poate opri omul cu o atitudine mentală corectă să își îndeplinească scopul. 

Nimic din lumea aceasta nu îl poate ajuta pe omul care are o atitudine greșită” Thomas 

Jefferson 

Cu toții reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. De multe ori reacționăm în loc să 

acționăm datorită unor conflicte sau situații dificile. Mai clar, acțiunea este de obicei urmată 

de o atitudine pozitivă, în timp ce reacția poate fi de multe ori negativă. Se spune că 

înțelegem mai bine un om dacă analizăm modul în care el reacționează la un conflict. O 

abordare negativă va agrava conflictul, în timp ce o abordare pozitivă ar putea duce la 

soluționarea sa. În plus, mulți oameni au tendința de a-și consuma energia găsind vinovați 

pentru problema apărută. Astfel, în loc să găsească soluții dau vina pe ceilalți când poate 

chiar ei însuși au făcut compromisuri pentru a obține ceva mai ușor sau mai repede. 

40 
 
 

  



 

 

Este foarte important să învățăm să răspundem calm și să nu reacționăm emoțional. 

Astfel, ne îmbunătățim viața și economisim timp. 

Care este diferența dintre a reacționa și a răspunde? 

Diferența este una semnificativă. O reacție este rapidă, fără prea mult timp de gândire, 

tensionată și de multe ori agresivă. Un răspuns este de obicei calm, neamenințător, gândit. 

O reacție provoacă la alte reacții perpetuând problemele apărute. 

Viața depinde de calea pe care o alegem și deciziile pe care le facem. Ea este plină de 

provocări și problemele apar zi de zi. A răspunde în loc de a reacționa face viața plăcută și 

pașnică; ajută, de asemenea, să înțelegi problemele celor din jurul tău. 

Iată câteva sfaturi: 

1. Controlează-te să răspunzi calm 

2. Fii atent la propriul comportament 

3. Fii atent și concentrat la ceea ce se întâmplă chiar atunci 

4. Conștientizează faptul că reacționând nu te ajută să rezolvi o problema 

5. Conștientizează efectele negative pe care reacția ta le poate avea 

6. Nu fi prea strict cu propria ta persoana. Și tu poți face greșeli 

7. Adu-ți aminte de reacțiile tale din trecut și încearcă să nu le repeți 

8. Dedică timp pentru a te concentra pe viitor 

CUM NE FORMĂM CONVINGERILE 

Fiecare individ are un set de convingeri care-i determina viața și modelează modul de 

gândire având astfel impact asupra sentimentelor și acțiunilor sale. De aceea convingerile 

sunt foarte importante și merită studiate și înțelese. 

41 
 

 
  



 

 

Oamenii de știință studiază constant creierul uman pentru a clarifica diferitele moduri în 

care acesta funcționează. În plus, psihologii studiază acțiunile oamenilor, interacțiunile 

dintre ei și tendința de a forma credințe și convingeri. 

Care sunt factorii care le determină? Cum afectează ele sufletul și mintea unei persoane? 

Mai rămâne mult de studiat pe aceasta temă. Antropologii au contribuit și ei mult la aceste 

studii. Dar iată ce știm deja! 

Convingerea este ceva considerat ca fiind un fapt adevărat de către un individ. Ea dă 

oamenilor un sentiment de siguranță. Convingerea este o 'valoare' pe parcursul vieții 

noastre pe care o protejăm cu atenție. 

Convingerile noastre funcționează asemenea unui pilot automat. Ele se impregnează în 

sufletul nostru. Odată formate le considerăm la fel de adevărate ca orice alt fapt dovedit 

științific. Datorită convingerilor noastre putem spune despre cineva că este rău sau bun, 

corect sau fals, frumos sau nu, atractiv sau nu, acceptabil sau nu etc. 

Când se formează convingerile? 

Pentru majoritatea dintre noi, ele se formează în copilărie. Când suntem copii nu suntem 

siguri cum să recunoaștem schimbările și falsitatea; ne luăm informația din mediul 

înconjurător. General vorbind, formăm convingerile în două feluri: 

- prin propriile experiențe, presupuneri și conjunctură 

- luând în considerare ceea ce au trăit și simțit alții că fiind adevărat. 

Ambele modalități se impregnează în subconștient. Motorul formării convingerilor 

colectează informații, alege și verifică surse, compatibilități cu convingeri deja formate, 

analizează și generează noi convingeri menținând sau schimbând pe cele vechi. 

Majoritatea acestor acțiuni au loc în subconștient. 

Cum ne influențează convingerile? 

Cu toții căutăm un loc al nostru în această lume. Formarea convingerilor este un aspect 

normal și natural. O convingere anume poate determina o persoană să facă lucruri 

incredibile. Dar multe convingeri pot fi adevărate, și multe pot fi greșite. Ele stabilesc 

preferințe și duc la stabilirea unor relații interumane. Pe de altă parte ele pot fi prejudecați 

sau pot duce la efecte total negative asupra vieții unei persoane (m ai ales convingerile 

extremiste). 
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GÂNDIREA ȘI SPIRITUL CRITIC 

Gândirea critică este abilitatea de a gândi clar și rațional, înțelegerea conexiunilor logice 

dintre idei. Cu alte cuvinte, se poate descrie ca abilitatea de a te angaja într-o gândire 

independentă și reflexivă. 

Gândirea critică cere folosirea rațiunii. Modul rațional de gândire poate apărea doar atunci 

când te implici activ în propriul proces de învățare. Nu trebuie doar să absorbim informația 

pe care o primim; trebuie să punem întrebări și să ne asigurăm că facem și o evaluare a 

acesteia. Este o abilitate intelectuală, dar implică și o parte afectivă legată de atitudini și 

tendințe. Chiar dacă ai un spirit creativ, nu de fiecare dată vrei să-l folosești! 

Care sunt abilitățile intelectuale implicate în gândirea critică? 

 observația 

 analiza 

 interpretarea 

 reflecția 

 evaluarea 

 deducția 

 argumentarea 

 identificarea și rezolvarea de probleme. 

Toate acestea sunt foarte importante și valoroase în viața de zi cu zi. 

Odată ce ai obținut capacitatea de a: 

 înțelege și realiza conexiuni între idei 

 lega argumentele de idei 

 recunoaște și construi alte argumente 

 scoate în evidență unele erori 

 găsi cele mai bune soluții pentru problemele ce apar 
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trebuie să: 

 gândești critic 

 identifici diferențe de argumentare 

 evaluezi puncte de vedere 

 fii capabil să faci raționamente și să găsești exemple pentru a le susține. 

În concluzie, gândirea și spiritul critic sunt elemente de bază pentru dezvoltarea 

personală. O proprie evaluare a punctelor tari și a punctelor slabe poate, de asemenea, 

ajuta. 

Trăim într-o era digitală și suntem martorii globalizării. De aceea, tot ceea ce se întâmplă 

în jurul nostru ne poate afecta într-un mod sau altul. Lumea din jurul nostru nu mai este o 

mică comunitate, un sat sau un oraș. Este de fapt tot globul pământesc, iar gândirea 

critică și înțelegerea critică se aplică pentru tot ceea ce ne înconjoară. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este mai bine: să reacționăm sau să acționăm? 

2. Putem să învățăm să oferim un răspuns și nu o reacție? 

3. De ce este importantă formarea convingerilor? 

4. Cum se formează convingerile? 

5. Ne influențează ele? Cum? 

6. Ce este gândirea critică? 

7. Care sunt abilitățile specifice? 

8. Cum ne influențează gândirea critică viața de zi cu zi? 
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CAPITOLUL 4. LUAREA DECIZIILOR ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR ÎN ERA 

DIGITALĂ 

MODULUL A.LUAREA DECIZIILOR, REZOLVAREA DE PROBLEME 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești decizia; 

 înțelegi care este procesul de luare a deciziilor; 

 deosebești problemele ce pot apărea și să stabilești pașii pentru rezolvarea 

lor; 

 înțelegi influența erei digitale asupra acestor procese. 

DECIZIILE 

Viața noastră este un șir neîntrerupt de decizii: la ce oră să ne trezim, cu ce să 

mergem, ce să facem, etc. În principiu avem a face cu decizii numeroase pentru acțiuni 

diferite. Este foarte greu să nu decizi. A nu decide este, până la urmă, tot o decizie. Lăsăm 

decizia pe seama altora, sau amânăm decizia. 

Un aspect important este faptul că trebuie să avem mai multe variante pentru a putea lua 

o decizie. Dacă există doar o singură opțiune, atunci nu este nevoie de o decizie. 
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PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR 

Un prim pas este definirea situației prezente: unde te afli, ce ai de făcut, cu cine etc. 

Pare un lucru simplu de îndeplinit, dar de multe ori nu este așa: conștientizarea situației 

reale este de multe ori dificilă sau interpretabilă. Evaluarea situației prezente este, de 

asemenea, făcută automat, în subconștient. Astfel, primul pas în procesul de luare a 

deciziilor este evaluarea corectă, obiectivă a situației prezente. 

Evaluarea are câteva condiții și criterii - ea se face întotdeauna dintr-un anumit 

punct de vedere. Pot fi numeroase puncte de vedere, dar cel mai important este că 

evaluarea să se facă raportat la scopul final al activității. Astfel, al doilea pas în procesul de 

luare a deciziilor este formularea scopului final. 

Al treilea pas în luarea deciziilor este planificarea. Luarea în considerare a 

instrumentelor, resurselor necesare pentru îndeplinirea scopului, stabilirea unor obiective 

intermediare. De multe ori există mai multe posibilități de a obține ceea ce ne dorim. Astfel, 

este nevoie de o analiză a variantelor posibile. În această etapă putem menționa și cele 

două categorii de oameni puși față în față cu stabilirea unui obiectiv: cei care sunt orientați 

spre succes - cei care sunt optimiști și care își asumă riscuri obiectiv și cei care evită 

problemele și caută soluții sigure, dar mai puțin spectaculoase. 

Bazându-ne pe evaluarea situației de fapt, pe definirea obiectivelor și planificarea 

acțiunilor, ajungem la ultima etapă, aceea de luare a deciziei. Se poate vorbi însă de 

încă două procese: implementare și monitorizare. Acestea sunt foarte importante pentru 

că nu putem fi niciodată foarte siguri că evaluarea inițială a fost corectă, că planul ales 

este cel mai bun etc. 
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PROBLEMELE 

Problema înseamnă un obstacol în calea atingerii unui o biectiv. Problemele pot face 

procesul dificil sau chiar irealizabil. Procesul de luare a deciziilor și procesul de rezolvare a 

problemelor sunt procese similare. Un prim pas este definirea problemei. Apoi planificarea 

procesului de rezolvare, acționarea, evaluarea și monitorizarea. 

Una dintre cele mai folosite metode de rezolvare a problemelor este ciclul PDCA : 

Plan/planifică - Do/fă-Check/verifică-Act/acționează. 

INFLUENȚA EREI D IGITALE 

Era digitală a transformat luarea deciziilor și rezolvarea de probleme într-o activitate 

complexă, dar în același timp a ușurat unele aspecte. Pentru că avem acces la mult mai 

multă informație și date, realitatea devine complexă și evaluarea situației prezente și mai 

complexă. În plus, apar noi soluții de rezolvare a problemelor și luarea deciziilor se face 

mai greu. 

În același timp, computerul poate transforma luarea deciziilor într-un proces 

automat, oferind soluții computerizate la probleme grele din trecut. Procesul computerizat 

urmărește aceiași pași descriși mai sus: bazându-se pe datele introduse, computerul 

evaluează situația prezentă, calculează și stabilește ținte, modalități de acționare și 

resurse. De exemplu, pilotul automat al unui avion face asta în mod constant în timpul 

zborului pentru a alege traseul optim până la destinație. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este decizia? 

2. Ce înțelegem prin procesul de luare a deciziilor? 

3. Care sunt pașii necesari? 

4. Ce este o problemă? 

5. Care sunt pașii pentru rezolvarea unei probleme? 

6. Este mai ușor sau mai greu să iei o decizie în era digitală? 
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CAPITOLUL 4. LUAREA DECIZIILOR ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR ÎN ERA 

DIGITALĂ 

MODULUL B. ABILITATEA DE A GESTIONA ȘI RE ZOLVA CONFLICTE ÎN ERA 

DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești conflictul; 

 enumeri tipuri de conflicte; 

 deosebești termenii de rezolvare a conflictului și de management al 

conflictului; 

 înveți pașii necesari pentru rezolvarea unui conflict 

 deosebești conflictele care se pot rezolva de cele care nu se pot rezolva. 

Conflictul este o neînțelegere între oameni grupuri de oameni care au opinii sau principii 

diferite. Putem vorbi de conflicte ascunse, când neînțelegerea este acolo, este cunoscută, 

dar nu sunt semne de conflict direct. Când motivele ies la suprafață și semnele apar, 

conflictul este unul deschis. Există și cazuri în care conflictul este doar imaginat, opiniile 

nu sunt neapărat diferite, dar conflictul pare să existe în percepția celor două părți. 
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În funcție de natura opiniilor și principiilor, putem vorbi de următoarele tipuri de conflicte: 

 conflicte de relații - aici sunt implicate foarte mult emoțiile și de multe ori apar 

neînțelegeri a comportamentului celeilalte părți; 

 conflicte de valori-motivul principal al conflictului este sistemul de valori diferit; 

 conflicte structurale-nu există suficiente resurse și părțile luptă pentru acapararea 

lor; 

 conflicte informaționale - lupta este de data aceasta pentru obținerea rapidă a 

informației; părțile implicate consideră că informațiile nu sunt distribuite egal și 

echitabil; 

 conflicte de interese - motivul conflictului este diferența dintre obiective, scopuri și 

instrumentele necesare obținerii lor. 

Putem vorbi despre următoarele faze ale conflictului: 

a. faza inițială - conflictul nu este vizibil. Este asemenea liniștii de dinaintea furtunii. Părțile 

nici nu realizează că urmează un conflict; 

b. conflictul iese la suprafață-ambele părți conștientizează faptul că există un conflict chiar 

dacă poate nu știu încă motivele și intensitatea sa; 

c. lupta-părțile încep lupta; sunt cazuri în care se dorește o înțelegere amiabilă și dacă 

aceasta nu reușește începe lupta; 

d. faza de distrugere - este faza disperată a conflictului; părțile sunt influențate de emoții și 

nu de logică, principalul scop este cauzarea de pagube opozantului, chiar dacă ambele 

părți ies în pierdere; 

e. calmarea conflictului - ultima fază a conflictului; părțile rămân fără resurse sau victoria 

uneia dintre părți este clară. 

Conflictele creează tensiune și folosesc multă energie. 
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REZOLVAREA CONFLICTELOR ȘI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 

Cele mai importante instrumente în rezolvarea conflictelor sunt comunicarea și înțelegerea 

celeilalte părți. Există multă neînțelegere și interpretarea greșită a intențiilor în majoritatea 

conflictelor. Cel mai simplu mod de a le rezolva este comunicarea. Ea trebuie 

implementată cel târziu în faza de luptă. Pentru că în faza de distrugere argumentele 

logice nu mai contează. Comunicarea în conflictele imaginare este foarte importantă de 

asemenea. Ea nu ajută în conflictele de valori. Aici importantă este înțelegerea reciprocă. 

Părțile trebuie să accepte că au valori diferite. 

Comunicare poate clarifica cei mai importanți itemi în rezolvarea conflictului: 

1. Unde există conflict și unde nu există un conflict 

2. Care sunt motivele conflictului și care este situația sa 

3. Există o soluție de câștig - câștig? 

4. Cum să nu se ajungă la faza de distrugere? Cum se poate menține comunicarea? 

Înțelegerea reciprocă și stima pentru ceilalți sunt ingrediente obligatorii în orice încercare 

de rezolvare a conflictului. Înțelegerea intereselor celeilalte părți și acceptarea faptului că 

ceilalți pot avea o părere diferită, mențin conflictul într-o stare acceptabilă. 

Managementul conflictului nu înseamnă neapărat rezolvarea conflictului. În timp ce 

rezolvarea conflictului înseamnă că între părți nu mai există conflict, în managementul 

conflictului discutăm de conflicte care există și sunt ținute sub control. Aici comunicarea 

este din nou esențială. Un exemplu de management al conflictului este tratatul sovietico- 

american pentru limitarea folosirii armelor. Părțile erau conștiente de existența unui conflict 

de interese și nici una nu dorea să renunțe, dar totuși au hotărât să nu ajungă la faza de 

luptă păstrând o comunicare permanentă. 

ERA DIGITALĂ ȘI REZOLVAREA CONFLICTELOR 

Era digitală se caracterizează printr-o creștere a comunicării și crearea unor comunități 

virtuale. Comunicarea doar prin intermediul dispozitivelor electronice este mai dificilă 

deoarece lipsește o componentă esențială a comunicării: metacomunicarea sau limbajul 
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corpului. Acest lucru poate duce la mai multe neînțelegeri. Hărțuirea, bullying-ul apar mult 

mai des în comunicarea virtuală. În concluzie, era digitală a creat mult mai multe 

oportunități pentru apariția conflictelor. 

Pe de altă parte, era digitală înseamnă mai multă comunicare și astfel conflictele 

pot fi discutate și rezolvate mai ușor. Pentru a evita orice conflict este foarte important 

pentru utilizatori să conștientizeze și să urmeze regulile de etichetă digitală - netiquette. 

Mai mult, competențele media sunt foarte necesare mai ales pentru generațiile tinere 

pentru a se proteja de eventualele pericole ale unei societăți digitale. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL: 

1. Ce este conflictul? 

2. Care sunt cauzele conflictului? 

3. Ce tipuri de conflict poți menționa? 

4. Ce este conflictul de valori și cum poate fi rezolvat? 

5. Care sunt fazele unui conflict? 

6. Care este cel mai important instrument pentru rezolvarea conflictelor? 

7. Cum a schimbat era digitală situația conflictelor? 
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CAPITOLUL 4. LUAREA DECIZIILOR ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR ÎN ERA 

DIGITALĂ 

MODULUL C. REZOLVAREA PROBLEMELOR ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 numești cel mai important factor al rezolvării conflictelor 

 definești dezvoltarea personală 

 înțelegi de ce rezolvarea de conflicte poate ajuta în dezvoltarea personală. 

DEZVOLAREA PERSONALĂ 

Oamenii sunt creaturi complexe și tocmai de aceea dezvoltarea personală este un proces 

complex. Ea cuprinde aspecte fizice, mentale, emoționale, spirituale și sociale. Dacă 

oricare dintre aceste aspecte este îmbunătățit persoana respectivă evoluează. 

Orice schimbare poate fi considerată o dezvoltare, o evoluție, iar oamenii se 

schimbă permanent. Totuși, dezvoltarea personală înseamnă o dezvoltare pozitivă, o 

evoluție în a deveni mai bun, un progres al sistemului de valori. 

Procesul de dezvoltare personală se face pe două direcții: conștient, o dezvoltare 

conștientă asumată și inconștient, o dezvoltare naturală ce rezultă din experiențele trăite și 

exemplele observate. Dezvoltarea conștientă este considerată de cercetători ca fiind mai 
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valoroasă și eficientă. 

Un proces conștient de învățare presupune o evaluare sistematică a diferitelor 

situații în care se află o persoană. În acest caz, învățarea inconștientă devine conștientă și 

mult mai eficientă; de asemenea, învățarea prin experiență este poate cea mai valoroasă 

și trebuie exersată ori de câte ori este posibil. Viața omului este un flux continuu de decizii 

și rezolvare de probleme; de aceea cel mai ușor mod este să folosim aceste procese 

pentru a ne dezvolta, pentru a evolua. 

REZOLVAREA CONFLICTELOR 

Așa cum a fost menționat în modulul precedent, conflictul este o neînțelegere în 

ceea ce privește valorile sau instrumentele folosite pentru atingerea unui scop. Conflictele 

au câteva faze pe măsură ce progresează și consumă o cantitate enormă de energie 

producând de multe ori daune considerabile. Astfel, orice conflict rezolvat este un succes, 

pentru că reduce stresul și economisește energie. 

Oameni diferiți (cooperanți, necooperanți, asertivi, ezitanți etc.) se manifestă diferit 

în situații de conflict. 

Rezolvarea cu succes a unui conflict presupune: 

1. Comunicare - cea mai importantă acțiune în procesul de rezolvare a conflictelor 

pentru că aduce plus valoare. 

2. Fiecare conflict rezolvat este un succes - astfel se dezvoltă încrederea de sine, 

orientarea spre acțiuni pozitive, conștientizarea propriilor valori și puncte tari. 

Acestea sunt ingrediente importante pentru o viață de succes. 

3. Rezolvarea de conflicte poate dezvolta abilitatea de a înțelege pe ceilalți, de a 

vedea și accepta păreri și motive diferite - o abilitate absolut necesară unui 

cetățean al erei digitale. 

4. Conflictele și încercarea de a le rezolva presupun negocieri. Negocierea ajută la 

dezvoltarea personală și cele învățate se pot ulterior folosi în varii situații. 

5. Conflictele înseamnă și managementul emoțiilor: înțelegerea propriilor emoții și 

înțelegerea emoțiilor celorlalți; este dezvoltată astfel inteligența emoțională. 

6. Rezolvarea conflictelor dezvoltă și un sistem de prevenție care poate ajuta în cazul 

unui alt conflict. 

7. Abilitățile de rezolvare a conflictului au legătură cu ideea lui Darwin “supraviețuirea 

celui mai bun”- cu cât știm să rezolvăm mai multe conflicte, cu atât mai abili 

devenim. 
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8. Rezolvarea conflictelor ne învață despre folosirea eficientă a energiei și despre 

prevenirea pierderilor. 

9. Rezolvarea conflictelor înseamnă și stabilirea unei punți de legătură între emoții și 

gândirea rațională. Dacă reușim să facem asta, avem un instrument puternic care 

ne poate ajuta în multe alte aspecte ale vieții. 

Desigur că nu vom căuta intenționat conflicte pentru a le rezolva. Totuși dacă ele apar, 

putem să folosim experiența câștigată în scop personal. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este dezvoltarea personală? 

2. Ce este sistemul de valori? 

3. Cum putem folosi experiența câștigată din rezolvarea conflictelor? 

4. Cum ne poate ajuta ea în a preveni alte conflicte? 

5. De ce rezolvarea de conflicte poate dezvolta abilitățile de comunicare? 
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CAPITOLUL 5. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești emoțiile 

 înțelegi de ce emoțiile sunt importante 

 enumeri tipuri de inteligență 

 înțelegi cum a schimbat era digitală inteligența emoțională. 

EMOȚIILE 

Toate ființele sunt foarte complexe, dar cele mai complexe ființe sunt oamenii. Chiar 

dacă luăm în considerare doar componentele de bază (fizice, sociale, spirituale, mentale, 

emoționale și raționale) acestea devin complexe prin ele însele. Gradul de complexitate 

este și mai crescut deoarece fiecare componentă le influențează pe celelalte și depinde de 

cel puțin câteva dintre ele. Datorită acestei interdependențe și influențe reciproce, nu 

putem stabili care componentă este mai importantă și care este mai puțin importantă. 
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Emoția este o reacție afectivă asociată cu sentimente, gânduri, comportamente, 

oglindind atitudinea individului față de realitate. Chiar dacă cercetătorii au studiat emoțiile 

mai bine de mii de ani, nu putem spune că există un consens în definirea lor. Emoțiile sunt 

complexe și tocmai de aceea sunt greu de definit. 

Ele sunt o parte indispensabilă a vieții; este imposibil să nu ai emoții. Ele însoțesc 

comunicarea și motivația. 

INTELIGENȚA EMOTIONALĂ 

Emoțiile sunt foarte importante în procesul motivațional. Este foarte important să 

putem citi emoțiile celuilalt, pentru că ele sunt feed-back-ul care ne motivează sau nu. 

Capacitatea noastră de a citi emoțiile celeilalte persoane și de a recunoaște propriile 

emoții, de a discerne între diferite sentimente, de a gestiona relațiile interpersonale într-un 

mod eficient este numită inteligență emoțională. 

Pentru a caracteriza o persoană se folosesc instrumente de măsurare a inteligenței 

cum sunt coeficientul IQ, coeficientul EQ. Cele două sunt total diferite. În timp ce IQ 

măsoară logica și cunoștințele, EQ măsoară abilitatea de a înțelege și gestiona propriile 

emoții și emoțiile celorlalți. 

Deoarece în context social succesul nostru depinde de cât de bine putem motiva pe 
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ceilalți, s-a dovedit științific că EQ este mult mai important decât IQ. Coeficientul emoțional 

depinde de mulți factori. Ei sunt împărțiți în două grupe: cum înțeleg și cum pot stăpâni 

propriile emoții și cum înțeleg și pot influența emoțiile celorlalți. Abilitățile de leadership 

înseamnă ghidarea și ajutarea altor persoane, iar inteligența emoțională este extrem de 

importantă pentru lideri și pentru formatorii de opinie. De multe ori denumirea ei completă 

este inteligenta emoțională și socială. 

INFLUENȚA EREI D IGITALE 

Pentru a înțelege emoțiile celorlalte persoane, este nevoie de contact direct. De 

obicei, metacomunicarea este principalul instrument pentru a citi emoțiile și reacțiile 

celorlalte persoane. Metacomunicarea nu poate fi realizată în comunicarea prin 

intermediul dispozitivelor digitale. Astfel, era digitală reduce efectele și eficiența inteligenței 

emoționale. Inteligența emoțională este influențată de comunicarea ne-personală, indirectă 

și virtuală. Mult din partea emoțională se pierde într-un email, spre exemplu. Tocmai de 

aceea au fost inventate emoji - o bună oportunitate de a arata un zâmbet sau o stare de 

nervozitate. În același timp este foarte ușor să mințim în comunicarea virtuală; poate 

afișăm un zâmbet, chiar dacă nu zâmbim. 

Metacomunicarea este un instrument indispensabil în evaluarea veridicității 

comunicării. Dacă ea dispare, comunicarea virtuală poate fi ușor manipulată, 

transmițându-se informații false, manipulatoare. Astfel, era digitală a adus numeroase 

beneficii, dar și amenințări și chiar capcane ale comunicării. 

Manipularea, fake- news -urile, informațiile contradictorii - toate sunt prezente în 

viața de zi cu zi și sunt rezultatul unei eliminări a inteligenței emoționale, o orientare 

naturală, un sistem de auto-apărare ce a funcționat de mii de ani de zile. Este un element 

esențial în a recunoaște pericolul și de a lupta contra manipulărilor. 

ÎNTREBARI DE CONTROL: 

1. Ce este emoția? 

2. De ce sunt emoțiile importante? 

3. Care sunt aspectele importante ale ființei umane? 

4. Ce este inteligența emoțională? 

5. Care este diferența între IQ și EQ? 

6. Cum a influențat era digitală inteligența emoțională și care sunt noile 

amenințări? 
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CAPITOLUL 5. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. COMUNICARE PERSONALĂ, COMUNICARE DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești informația, comunicarea și metacomunicarea; 

 faci diferența dintre comunicarea personală și comunicarea digitală; 

 înțelegi caracteristicile erei digitale în ceea ce privește comunicarea; 

 enumeri consecințe ale comunicării non-personale. 

Trăim într-o familie, într-o societate, într-o țară. Petrecem de multe ori timp în natură 

și ne bucurăm de frumusețile oferite sau ne adaptăm intemperiilor. La fel este și în 

societate. Pentru a supraviețui, trebuie să avem cunoștințe despre ceea ce se întâmplă în 

jurul nostru, altfel nu ne putem proteja. Dobândim cunoștințe cu ajutorul informației. 

Informația poate fi orice în jurul nostru ce ne poate ajuta. De multe ori primim mai multă 

informație decât avem nevoie. Chiar și animalele sau chiar plantele ne oferă informație. 

Cum să selectăm informația de care avem nevoie din avalanșa de informații care ne 

înconjoară? 

Există cel puțin două criterii de selecție: 

 Informația trebuie să fie relevantă și folositoare. Tem peratura într-un oraș îndepărtat 

nu mă interesează, de aceea aceste date nu sunt informație pentru mine, sau cel 

mult sunt informații neutre. Situația se schimbă dacă am vrea să vizitam acel oraș. 

Atunci informația devine relevantă. 

 Informația trebuie să aducă ceva nou. Ceva ce știm deja nu mai este o informație. 

Nu ne ajuta. Singurul plus este acela că reconfirmă ceva ce știam deja. 

Semnalele din lumea înconjurătoare pot fi peste tot, un lătrat de câine care 

avertizează, norii care se adună pe cer, o plantă care se usucă etc. Asemenea apei, 

informația curge de la sursă spre cei care au nevoie. Atunci când cineva oferă o 

informație, celălalt are o reacție. Este așadar o transmitere și un schimb de la punctul A - 

emițător, la punctul B-receptor, și invers, dacă punctul B oferă o reacție spre punctul A. 

Acest schimb de informație se numește comunicare. Emițătorul informației este acea 
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parte care știe ceva, iar recipientul nu știe. Procesul se mai numește codare și decodare. 

Pozițiile se pot schimba constant și, de aceea, nu sunt neapărat relevante. 

În teorie, comunicarea poate fi foarte variată. O floare care s-a ofilit ne oferă o 

informație - trebuie să o udăm. Comunicarea umană este însă foarte complexă și folosește 

canale diferite. Există numeroase moduri de comunicare, în afara cuvintelor: o îmbrățișare, 

un ridicat din umeri etc. Conștient sau inconștient ne folosim organele de simț pentru a 

primi semnale de la cei din jurul nostru, iar cele mai importante par să fie urechea(ceea ce 

auzim) și ochii (ceea ce vedem). 

Metacomunicarea este foarte importantă. Este un fel de comunicare secundară, o 

comunicare despre cum comunicăm. Ea poate întări ceea ce spunem dând mai mult sens 

cuvintelor noastre, și poate dezvălui adevăratele sentimente ale celui care vorbește. 

Spre deosebire de comunicare - unde transmitem ceea ce dorim, metacomunicarea 

este inconștientă și de aceea nu poate fi manipulată. În comunicare putem încerca să 

mințim, dar metacomunicarea este greu de ascuns, ea dezvăluie gândurile noastre, cele 

reale, adevărata opinie despre ceea ce spunem. Este așadar o comunicare despre ceea 

ce comunicăm. 

Cel mai important canal al meta comunicării sunt ochii noștri - vedem expresii 

faciale, gesturi, poziția corpului, chiar și aspecte legate de modul în care o persoană se 

îmbracă etc. Comunicarea și mai ales feedback-ul obținut prin meta-comunicare sunt 

necesare pentru cel care comunică ceva să dovedească veridicitatea celor spuse, să fie 

cât mai bine înțeles în ciuda unor posibile obstacole ale procesului de codare și decodare 

a mesajului (zgomotul spre exemplu). 
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Comunicarea electronică/digitală 

Acest tip de comunicare este un proces obișnuit în era digitală : telefoanele mobile, 

sms-urile, chat-ul on line, e-mail-urile și alte moduri de a comunica prin intermediul 

dispozitivelor digitale. Tânăra generație petrece foarte mult timp comunicând prin 

intermediul acestor dispozitive, timp mult mai mult decât cel petrecut pentru o comunicare 

personală, directă, față în față. 

Pe de o parte, putem vorbi de câteva beneficii: 

1. O astfel de comunicare este rapidă - compară rapiditatea unui mail cu cea a 

trimiterii unei scrisori. 

2. Lumea devine mai mică. Cercurile de prieteni sunt mai largi, în spatii geografice ce 

în trecut păreau inaccesibile, bazate pe interese și hobbyuri comune. Se spune că 

trăim într-un „global village” - un sat global în care informația comasează spațiile și 

șterge distanțele. 

3. Și dacă lumea a devenit mai mică, este mult mai ușor să găsești parteneri pentru 

afacerea ta, să donezi pentru cineva care are nevoie etc. Implicarea socială este 

mai ușoară. 

4. S-a dovedit matematic că oricine din această lume poate stabili un contact cu o altă 

persoană de oriunde în lume prin maximum 6 puncte de legătură. 

În același timp, comunicarea prin intermediul dispozitivelor digitale poate avea și efecte 

negative: 

1. Este o nevoie naturală de a avea o limbă comună. Până acum această limbă 

comună a fost limba engleză. Folosirea ei pe dispozitivele digitale ajută tinerii în 

perfecționarea limbii engleze, dar duce și la scăderea influenței și interesului pentru 

alte limbi. 

2. Există un limbaj specific al celor care comunică digital. Multe abrevieri și simplificări, 

și de multe ori gramatica are de pierdut. 

3. Mult mai periculos decât cele două idei de mai sus, este faptul că mulți oameni cred 

că se pot ascunde în spatele unui profil anonim, și de aceea dau frâu liber unor 

opinii ce instigă la ură, de exemplu. Tot din acest motiv cresc și agresiunile verbale 

pe internet, bullying, cyberbylling, umilirea celorlalți etc. 

4. În principiu, emoțiile se pot exprima în scris. Dar nu oricine poate face asta. Există 

numeroase exemple de scriitori celebri care au reușit, dar din păcate marea 

majoritate a celor care scriu pe internet nu se pot numi artiști. Astfel, emoțiile lipsesc 

61 
 

 
  



 

 

de multe ori în comunicarea digitală. Pentru a ușura lucrurile au fost inventate 

emoticoanele / emoji - deși sunt un mod simplist de arăta emoțiile. 

5. Cea mai mare problemă a comunicării electronice este lipsa meta-comunicării. 

Astfel este foarte greu să controlăm credibilitatea, veridicitatea celor scrise. Astăzi 

mass-media este plină de dezinformări și manipulări, fake news și reinterpretări. 

Pentru a deveni cetățeni responsabili, generația tânără trebuie să dețină arme 

potrivite pentru a lupta cu aceasta problemă. 

6. Tim pul mult petrecut pe dispozitivele electronice, înseamnă că tinerii din ziua de zi 

trăiesc mai mult într-o lume virtuală, cu prieteni virtuali, în comunități virtuale. Ei 

riscă să își piardă din abilitățile de a comunica direct, de a dezbate sau argumenta - 

abilități esențiale pentru implicarea activă în societate. 

7. Datorită caracteristicilor erei digitale, a apărut un abis între generațiile tinere și 

părinții lor. Tânăra generație folosește ușor orice dispozitiv digital, dar nu are 

experiența de a se lupta cu posibilele pericole, în timp ce generațiile mai vechi au 

experiență, dar nu știu foarte bine folosi dispozitivele. Este o situație nou apărută. 

Așadar, a recunoaște și rezolva provocările aduse de noua eră digitală este poate 

cel mai important aspect în educarea tinerei generații. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este informația? 

2. Ce este comunicarea? 

3. Care este relația dintre partenerii de comunicare? 

4. Ce este comunicarea directă, personală? 

5. Care sunt beneficiile comunicării digitale? 

6. Care sunt amenințările comunicării în era digitală? 
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CAPITOLUL 5. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MOTIVARE ȘI MANIPULARE ÎN ERA DIGITALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești motivarea și manipularea; 

 numești cel mai important factor în motivare 

 afli cum poți fi manipulat, dar și cum să lupți contra manipulării. 

INFORMAȚIE ȘI MOTIVAȚIE 

Am văzut în capitolele precedente că oamenii „înoată” într-un ocean de informație 

provenită de la ceilalți oameni sau de la tot ce ne înconjoară. Dar de ce există atât de 

multă informație în jurul nostru? Știm de la marii filozofi, că majoritatea lucrurilor care se 

întâmplă au loc cu un scop. Noi nu recunoaștem poate acest scop încă de la început. 

Fiecare dintre noi comunică cu un scop. Acest scop plus dorința noastră de a obține ceva 

de la ceilalți, de a argumenta în favoarea unei acțiuni, de a îndreptăți un gest, se numește 

motivare. Informația merge mână în mână cu motivarea. Informația plus motivarea 

celuilalt sunt percepute și apoi li se oferă o reacție din partea celuilalt. Motivarea este de 

multe ori ascunsă, inconștientă. Dacă pur și simplu spunem unei persoane să facă un 

anumit lucru, aceasta este o rugăminte sau un ordin. De multe ori ea poate fi înțeleasă 

greșit de cel de lângă noi. De aceea, este nevoie mereu de comunicare, de schimb 

permanent - cel care motivează trebuie să primească feed-back imediat. 

Motivarea este de obicei neutră pentru cel care vrea să motiveze, este obiectivă și 

desigur trebuie să reflecte interesele persoanei care va fi motivată. Pe măsura ce 

acumulăm mai multă experiență de viață, fiecare dintre noi va ști să motiveze mai bine, să 

înțeleagă nevoile celui de lângă noi. 

Cel mai bun canal pentru a oferi motivare este desigur metacomunicarea. Gesturile 

noastre exprimă sentimentele noastre reale. Este imposibil să motivezi pe cineva dacă tu 

însuți nu crezi în acea motivare/acțiune/dorință. Este un aspect deosebit de important 

pentru lideri. Dacă ei însuși nu sunt suficienți de motivați, nu vor reuși să-și motiveze 
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subordonații. Motivarea ține foarte mult de latura emoțională, de sentimente. Este mult mai 

mult decât o simplă explicație a ceea ce am dori ca alții să facă. Dacă se apelează doar la 

partea rațională, motivarea devine o simplă explicație, un argument logic sau chiar un 

ordin. 

MOTIVARE ȘI MANIPULARE 

Caracteristicile motivării nu s-au schimbat în era digitală. Doar instrumentele sunt 

mai puține în cazul comunicării electronice - datorită lipsei meta comunicării. Totuși, era 

digitală a lăsat loc pentru ceva mult mai periculos: manipularea. 

Ele par asemănătoare pentru că în esența doresc același lucru: vrem că cel de 

lângă noi să acționeze într-un anumit fel. Diferența esențială este cea legată de etică: 

motivarea este etică, manipularea nu este etică. Gândiți-vă la un exemplu simplu: un 

baston poate să te ajute să mergi sau un baston poate fi un instrument pentru a lovi. 

Există două motive principale pentru enorma manipulare ce are loc în jurul nostru: 

1. Cantitatea enormă de informație; comunicarea în masă; creierul nostru poate opera 

o anumită cantitate de informație, și dacă această cantitate devine din ce în ce mai 

mare, eficacitatea creierului scade, de multe ori până la acel nivel în care nici nu am 

primit informație deloc. 

2. Comunicarea digitală nu este și o meta comunicare. Metacomunicarea este un bun 

instrument în comunicarea personală în a verifica credibilitatea motivatorului. Acest 

instrument de verificare nu se poate folosi în comunicarea ce are loc doar prin 

intermediul dispozitivelor electronice. 
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Manipularea diferă de motivare prin diferite aspecte: 

1. Motivarea este de multe ori inconștientă, manipularea este de fiecare dată 

conștientă. 

2. Motivarea este pozitivă sau neutră, manipularea este egoistă. 

3. Motivarea folosește metode „blânde”, manipularea este brutală. 

4. Motivarea așteaptă feed-back și lasă cealaltă parte să decidă; manipularea „obligă” 

cealaltă parte, păcălește că este doar o singură soluție posibilă. 

Manipularea este așadar o acțiune deliberată, egoistă, lipsită de etică pentru face 

pe celălalt să acționeze așa cum dorește manipulatorul. Ea apare de foarte multe ori în 

politică, de multe ori în comerț și chiar în viața personală. 

Manipularea folosește câteva instrumente: privarea de la accesul de informații, 

alegerea doar a anumitor informații, pozitive pentru manipulator și negative pentru ceilalți 

etc. - un exemplu ar fi presa. Ideal ar fi ca aceasta să fie mereu neutră, onestă. Acest lucru 

nu se întâmplă de fiecare dată. Un alt exemplu din comerț este atunci când se exagerează 

caracteristicile unui produs pentru a fi cumpărat. Cea mai brutală formă de manipulare 

este “spălarea creierului”. Folosește astfel de metode încât întreaga personalitate a unui 

subiect este schimbată și înlocuită cu una favorabilă manipulatorului. Este o metodă des 

folosită de dictatori și teroriști. 

În zilele de astăzi este foarte greu să nu fim manipulați sub o formă sau alta. Era 

digitală este o eră nouă - acest tip de societate nu a mai existat până acum pentru a avea 
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metode sigure. A te apăra de manipulare presupune o muncă în plus - căutarea mai multor 

surse de informație, evaluarea lor, găsirea adevărului etc. Toate aceste sunt caracteristicile 

unui utilizator cu competențe media, competențe la fel de importante în era digitală ca și 

cele legate de citit, scris, calculat etc. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este motivarea? 

2. Care sunt principale caracteristici ale motivării? 

3. Cum motivăm? 

4. Ce este manipularea? 

5. De ce este manipularea lipsită de etică? 

6. Cum ne putem apăra să nu fim manipulați? 
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CAPITOLUL 6. CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE ÎN 

ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. LUMEA DIN TRECUT, LUMEA DE ZI 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești globalizarea; 

 justifici de ce acest fenomen este important; 

 enumeri consecințele globalizării; 

 afli cum sunt interconectate globalizarea și comunicarea. 

Tehnologia comunicării și a informației, resursele informaționale, competențele 

mass-media sunt instrumente absolut necesare cetățenilor erei digitale. Ele trebuie 

înțelese și folosite mai ales din cauza avalanșei de informații care ne înconjoară 

schimbând lumea din jurul nostru. Pentru a înțelege mai bine era digitală este necesar să 

cunoaștem și să înțelegem factorii care ne-au adus aici. Acest modul examinează așadar 

dinamica comunicare-informație și prezintă aspecte legate de globalizare din punct de 

vedere istoric. 

GLOBALIZARE ȘI COMUINCARE 

Globalizarea este un fenomen curent ce poate fi definit ca o intensificare a relațiilor 

sociale globale prin care locuri aflate la mare distanță unele de altele ajung să se 

interconecteze astfel încât evenimentele dintr-un loc sunt marcate de procese desfășurate 

la mulți kilometri depărtare și vice-versa. (Giddens, 1994, p.70) 

Dacă la început, globalizarea a fost predominant un fenomen economic, astăzi ea 

influențează toate aspectele vieții, fie ele sociale, culturale, politice sau tehnologice. 

Globalizarea este fără îndoială rezultatul comunicării. Conceptul de „global village”- sat 

global a fost introdus de Marshall McLuhan în 1962 și sugerează tocmai definiția 

globalizării operând pe mai multe nivele, de la cele geopolitice până la cele economice, de 

la cele sociale până la cele culturale. 
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Teoria lui McLuhan poate fi sintetizată în faimosul lui citat „mediul este mesajul” : 

radio, telegraf, telefon, televizor, computer – toate sunt, după opinia lui, purtătoare ale 

aceluiași mesaj. 

Din anii '80 până în '90, conceptul de sat global, definit ca o contaminare a culturilor 

din diferite zone ale lumii, a fost des folosit; telefonul mobil, cablul și televiziunile prin 

satelit, computerul, email-ul și internetul au devenit obiecte familiare schimbând percepția 

asupra distanțelor și asupra lumii în general. 

La sfârșitul anilor 1960, militarii americani au plănuit un sistem de comunicare nou 

și datorită integrării lui în toate computerele putem vorbi despre nașterea World Wide Web. 

La începutul anilor '90, informația disponibilă pe internet devenea accesibilă unui 

număr din ce în ce mai mare de utilizatori. 

La sfârșitul secolului 20, internetul era locul ideal pentru comunicarea virtuală, 

pentru a obține informație la locul de muncă, pentru timpul liber: așadar World Wide Web a 

făcut posibilă funcționarea satului global din punct de vedere tehnic. 

McLuhan a împărțit istoria în trei faze care corespund diferitelor etape ale 

progresului comunicării: 

1. Era tribală - urechea era principalul organ de simț; comunicarea era orală. 

2. Era mecanică - caracterizată de spirit științific și analitic ce a dus la invenția presei 

de tipar; sunetele sunt transformate în obiecte vizibile; ochiul devine mai important 

decât urechea. 
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3. Era electronică - era comunicării instant; toate simțurile sunt folosite sau refolosite. 

În zilele de zi, într-o societate post-industrială, trecem de la o societate 

informațională în care mass-media trimite mesaje către recipient - la o societate a 

comunicării - în care subiectul este în același timp și emițător și receptor al mesajelor. 

EVOLUȚIA INFORMAȚIEI ȘI A REȚELELOR DE COMUNICARE 

Rețelele de informare și comunicarea nu au avut în trecut o bază de date ca în 

prezent. În ceea ce privește multitudinea de instrumente de comunicare accesibile 

aproape oricui (deși există încă multe inegalități sociale între cei „m ai bogați” și cei „mai 

puțin privilegiați”), este încă foarte dificil să distingem între informația utilă și cea care 

distrage sau aduce confuzie (G. Livraghi, 2004). 

Într-o astfel de lume complexă, este folositor a vedea câteva etape care au dus la 

situația curentă, analizând evoluția rapidă a unor tendințe comparat cu dezvoltarea redusă 

a altor tendințe, dar mai ales detașarea totală față de trecut. 

Tradiția orală 

Cultura umană nu poate exista fără comunicare și una dintre trăsăturile 

fundamentale ale omenirii este bogăția și complexitatea limbilor, limbilor vorbite. 

Dialogul personal continuu și nelimitat este încă pilonul fundamental al sistemului de 

comunicare și nu am putea neglija eficacitatea și puterea lui. 

Comunicarea în epoca preistorică care inițial era formată din gesturi, a evoluat 

gradual spre limba vorbită, care este responsabilă pentru evoluția omului în general. 

69 
 

 
  



 

 

Gravurile, sculpturile și imaginile din acea perioadă au deschis calea spre inventarea 

scrisului. 

Cultura manuscrisului sau cultura chirografică 

Meritul inventării scrisului trebuie atribuit sumerienilor (aprox. 3500 Î.H), deși s -a 

dovedit că înainte de apariția scrisului, oamenii făceau unele notițe ale schimburilor 

comerciale pe cărămizi de teracotă asemenea ideogramelor. 

Primul sistem de scriere a apărut în Mesoponaia în jurul anului 3500 ÎH și se baza 

pe ideograme. Simbolurile reprezentau idei, obiecte, acțiuni și nu sunete. Mai târziu, în 

Egiptul antic și Babilon, scrisul a dezvoltat o dimensiune acustică - hieroglifele nu 

reprezentau numai obiectul, dar și sunetul folosit pentru a exprima cuvântul pentru obiectul 

în sine. 

În jurul anului 1500 ÎH, Fenicienii au dezvoltat un alfabet alcătuit din 22 de 

caractere. Sistemul de scriere era unul silabic în care apăreau consoane. Când Fenicienii 

au întâlnit Grecii din Asia Minor, au adaptat anumite simboluri consonantice pentru a 

reprezenta vocalele. Acest nou mod de scriere și citire a devenit în curând strămoșul 

tuturor sistemelor de scriere din lumea vestică. 

Dacă cultura orală era concentrată pe memorie, cultura chirografică nu poate exista 

fără ea. De fapt, cartea este considerată o memorie artificială, o extensie a minții. Cărțile 

din perioadele străvechi erau sub formă de sul. Primele cărți au fost obținute prin rotirea 

unui papirus în jurul unui băț. Acest procedeu a dus la apariția „editorilor”care se bazau pe 

scribi pentru producerea scrierilor. Au apărut apoi primele biblioteci, dintre care cele mai 

mari erau cele din Pergamum și Alexandria. 

Din păcate, în timpul Evului Mediu tradiția literară din Rom a și Grecia antică nu a 

70 
 
 

  



 

 

fost continuată. În Europa scrierile erau apanajul exclusiv al bisericii, mănăstirile devenind 

cele mai importante centre culturale, iar documentele erau scrise în latină pe foi de 

pergament. 

Primele documente scrise în limba maternă apar în secolul 13 datorită inventării 

hârtiei, care era mai ieftină decât pergamentul. În timpul Evului Mediu deși au apărut multe 

texte scrise, tradiția orală încă avea un rol fundamental în transmiterea informației și 

cunoștințelor, lucru care se va schimba odată cu inventarea tipar mobil. 

Cultura tipografică 
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Unii cercetători cred că inventarea tiparului a fost cea mai mare transformare 

tehnico-culturală din istoria Europei. Această invenție, care a marcat sfârșitul evului mediu 

și începutul erei moderne influențând apariția tehnologilor mass-media. Europa modernă a 

avut toate aspectele necesare pentru o rapidă dezvoltare: folosirea limbii materne pe 

lângă limba latină, introducerea hârtiei, adoptarea cifrelor arabe care înlocuiau sistemul 

Roman. 

Cultura mediilor mecanică și electronică 

Informația din cărțile tipărite putea trece rapid din mână în mână, dar sosirea 

telegrafului a revoluționat și mai mult. Comunicarea în zone îndepărtate nu mai depindea 

de mijloacele de transport. Pe scurt, telegraful și telefonul au reprezentat o altă revoluție în 

sistemul de comunicare. Telegraful presupune transmisia de date (litere, numere și semne 

de punctuație) folosind anumite coduri. Cuvintele sunt formate din impulsuri electrice 

(codul morse) și pot călători printr-o rețea de cabluri. Înainte de sfârșitul secolului 19 

Guglielmo Marconi a transmis cu succes mesaje în codul morse fără folosirea cablului. 

A urmat invenția telefonului în a doua jumătate a sec 19 care transmitea vocea și nu 

se limita la documente scrise. 

În anii 1920 oamenii au fost martorii nașterii primei stații radio care transmitea 

regulat programe și ascultarea radio-ului a devenit un mod de a petrece timpul liber. 

Odată cu apariția televiziunii, influența radio-ului a scăzut. Prima transmisie TV a 

avut loc în 1939, dar numai după finalizarea celui de-al doilea război mondial televiziunea 

a început să exercite o influență considerabilă. 
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În cele din urmă, evoluția computerului datorită tehnologiei cu microprocesoare din 

anii '70, construirea unor dispozitive și a unui soft ușor de folosit, apariția și răspândirea 

internetului în anii '90 au influențat enorm comunicarea și au transformat computerul într- 

un obiect accesibil tuturor ducând la ceea ce este acum mass -media în secolului 21. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care este definiția globalizării? 

2. Care sunt caracteristicile tradiției orale? 

3. Care sunt caracteristicile culturii manuscrisului și culturii chirografice? 

4. Ce este cultura tipografică? 

5. Cum se caracterizează cultura mecanică și cea electronică? 
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CAPITOLUL 6.CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE ÎN ERA 

DIGITALĂ 

MODULUL B. O SOCIETATE DIGITALĂ GLOBALIZATĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești societatea globalizată; 

 înțelegi de ce social media îți influențează viața; 

 enumeri caracteristicile comunicării digitale și influențele ei asupra creierului 

uman; 

 afli cum educația și comunicarea se influențează una pe alta. 

INTRODUCERE 

Dezvoltarea tehnologiei a adus multiple schimbări în viața umană și multe altele vor 

urma. Acest modul analizează această influență, mai ales în domeniul educației. Noile 

forme de comunicare, e-mail, mesaje text, chat, social media care au înlocuit scrisorile 

tradiționale sau vederile, au atras desigur tinerii. Dar, deși sunt des folosite, ele sunt și des 

criticate: mulți consideră că tinerii riscă să-și compromită relațiile cu colegii folosindu-le 

intensiv. Pe de altă parte, dezvoltarea tehnologiei a permis intrarea în contact cu 

numeroase culturi, depășind problemele legate de transport, accesând lumi îndepărtate, 

formând relații cu oameni din țări diferite. Din acest punct de vedere comunicarea a 

devenit fără limite, fără bariere. 

Imaginea unui tânăr care stă aparent izolat cu un telefon în față nu trebuie rapid 

judecată;poate că îi scrie mamei, poate că organizează un eveniment cu prietenii sau 

accesează site-ul universității etc. Nu trebuie să presupunem că tehnologia oprește 

comunicarea sau relațiile dintre oameni, ci mai degrabă favorizează dezvoltarea sa. 
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SOCIAL MEDIA ȘI RELAȚIILE UMANE 

Social media are o influență din ce în ce ai mare în dezvoltarea relațiilor umane. 

Multe cupluri declară că social media a avut un impact pozitiv datorită schimbului de 

mesaje. Totuși, sunt mulți și cei care spun că partenerul este distras de folosirea 

telefonului mobil atunci când sunt împreună. 

Astfel, pe de o parte, este folositoare în a antrena persoane mai în vârstă în 

folosirea tehnologiei, pe de altă parte este nevoie ca și tânăra generație să privească 

tehnologia ca pe o oportunitate, ca pe un instrument în îmbunătățirea relațiilor. Fără 

îndoială ,nu putem nici ignora efectele dezvoltării tehnologice, nici subestima consecințele 

ei. 

COMUNICAREA ȘI EDUCAȚIA 

Revoluția în comunicare la care suntem martori în fiecare zi aduce provocări și în 
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educație, iar analiza lor este mai urgentă ca niciodată. Dinamica comunicării este astăzi 

inversată. Spectatorul tradițional era în perioada televiziunii unul pasiv în fața celor 

comunicate; astăzi comunicarea înseamnă interacțiune - spectatorii devin utilizatori și 

producători de servicii. 

Educația pentru o folosire critică și adecvată a mesajelor media, parte în prezent a 

educației de bază; trebuie astfel să fie însoțită și de o educare asupra unei producții 

responsabile de mesaje/ de conținut media. Toate aceste implică o bună înțelegere a 

mass-media și deschide noi orizonturi atât pentru elevi, cât și pentru profesori. 

TRĂSĂTURILE COMUNICĂRII DIGITALE 

Vom începe cu o analiză a caracteristicilor comunicării digitale, conform unei 

sinteze oferite de autorul italian și profesorul universitar Teresa Doni. 

Primul lucru care este evident este adâncimea fenomenului precum și rapiditatea 

sa. Folosirea continuă și oarecum necontrolată a computerului, tabletelor și telefoanelor 

mobile modifică constant relațiile cu lumea înconjurătoare și cu noi înșine. Modul ușor de 

accesare și noutățile apărute necesită o permanentă actualizare a gândului, o rapiditate și 

abilitate de a accesa mai multe dispozitive în același timp. 

Acesta este așa numitul fenomen multi-tasking, care constă în a face simultan mai 

multe activități folosind diferite instrumente. Pier Cesare Rivoltella, un cercetător italian 

renumit, scoate în evidență că, deși abilitatea de a face mai multe lucruri în același timp 

poate fi privită ca un lucru pozitiv, ea implică pe de altă parte pericolul pierderii concentrării 

și atenției, datorită schimbului de la un obiect la altul. Această abordare este similară și 

pentru neurologul Daniel J Levetin, autorul cărții The organized mind: Thinking Straight in 

the age of information overload, care consideră că multi-tasking-ul face oamenii mai puțin 

eficienți și chiar coboară nivelul IQ cu 10 puncte. 
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O altă caracteristică a digital media este mobilitatea. Dispozitivele foarte mici pot 

permite diferite activități, de exemplu telefonul mobil. Evident, o astfel de folosire oferă 

intimitate, dar mai puțin control în ceea ce-i privește pe copii. 

Noua mass-media este de asemenea caracterizată prin interacțiune și participare 

activă. Schema comunicativă tradițională (sursa-mesaj-receptor pasiv) este înlocuită de o 

nouă schemă în care receptorul devine la rândul lui un producător de conținut mass- 

media, cu interacțiuni nelimitate, rezultând într-o explozie de creativitate individuală de 

oferit lumii întregi. 

La fel este și caracteristica globală a mass-media ale cărei conținuturi depășesc 

granițele unei țări. Totuși, acest potențial nu este valabil pentru cei care nu sunt conectați. 

Este astfel adâncită discrepanța dintre cei conectați la mass-media și cei care nu sunt 

conectați, dintre cei care sunt competenți digital și cei care nu au nici măcar un nivel de 
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începător. Astfel, educarea tinerilor, dar și a adulților, pentru o folosire critică și 

responsabilă a mass-media devine o chestiune urgentă. 

O ALTĂ PERSPECTIVĂ: ADAPTABIL ITATEA CREIERULUI 

Creierul uman are o extraordinară abilitate de a stabili legături între părțile sale 

fizice și să se modifice în funcție de experiența acumulată. Pornind de la această 

convingere, neurologul Maryanne Wolf consideră că omul nu a fost născut să citească și 

invenția scrisului-cititului a avut un rol decisiv în reorganizarea creierului uman, lărgind 

granițele modului de gândire și schimbând evoluția intelectuală a speciei. 

De-a lungul anilor creierul a suferit numeroase transformări care continuă chiar și în 

aceasta etapă digitală. Mulți oameni se tem de pericolele aduse de noile tehnologii și 

folosirea lor; ei cred că folosirea internetului va înlocui cărțile tradiționale și cititul, riscând 

astfel asimilarea cunoștințelor. 

Ceea ce experimentăm noi acum este o tranziție de la o cultură a scrisului la o 

cultura digitală, vizuală, cu generații diferite față în față, într-o folosire mai mult sau mai 

puțin obligatorie a noilor forme de citit și activare a creierului pentru achiziția, organizarea 

și stocarea noilor cunoștințe. 

Percepția generală este că situația a scăpat de sub control și că nu putem 

monitoriza ce și cum vor învăța noile generații. Acest lucru se datorează dificultății de a 

înțelege acest fenomen, dar și faptului că nu avem destulă obiectivitate în a-l analiza. 

Ce este atunci de făcut? 

Să învățăm despre trecut pentru a ne prevedea viitorul. Evoluția scrisului a creat o 

platformă cognitivă capabilă de abilități importante - documentare, codificare, clasificare, 

organizare, internalizarea limbii, conștiința de sine etc. Așa cum nașterea scrisului a 

reprezentat o revoluție psihologică și pedagogică, astăzi suntem în situația în care credem 

că revoluția digitală poate elibera forțe fără precedent în producerea unor noi idei și în 

construirea viitorului nostru creier. Copiilor nu ar trebui să li se dea să aleagă între cărți și 

ecranul monitorului, între hârtia printată și un alt dispozitiv. Noi adulții ar trebui să folosim 

capacitatea critică a creierului, rezultatul unei culturi a cititului, pentru a elabora o reflecție 

folositoare și pentru a-i pregăti pentru ceea ce va urma. 

Pentru a face asta, trebuie să ne asigurăm că vom depune tot efortul astfel încât 

resursele digitale să nu afecteze negativ abilitatea copiilor de a evalua, analiza, prioritiza și 
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pune în balans ceea ce este ascuns în orice informație pe care ei o primesc (M. Wolf, 

Proust and the Squid: The story and science of the Reading Brain). Așa cum este o bună 

idee să obișnuim copii să folosească două limbi străine în același timp, tot așa copiii 

trebuie să fie învățați să fie bi-textuali sau multi-textuali. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Din punctul de vedere al relațiilor interpersonale, reprezintă noile tehnologii 

bariere sau le vom putea depăși? 

2. Care este rolul educației astăzi? 

3. În trecut mediul de transmitere al informației a fost în centrul dinamicii 

comunicării. Ce s-a schimbat? 

4. Care sunt principalele caracteristici ale mass-mediei actuale? 

5. Care poate fi o altă perspectivă a revoluției comunicării? 
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CAPITOLUL 6. CUNOAȘTEREA ȘI ÎNȚELEGEREA PROBLEMELOR GLOBALE ÎN 

ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. MENTALITATE GLOBALĂ, CETĂȚENIE GLOBALĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești mentalitatea globală și cetățenia globală. 

 înțelegi diferența dintre informația falsă și informația nocivă; 

 înveți cum să verifici sursele informaționale. 

Termenul de mentalitate globală se referă la abilitatea indivizilor de a înțelege lumea 

în care trăiesc și care este rolul lor individual, precum și la dorința de a participa la acțiuni 

și probleme globale. Cetățenia globală este un mod de a gândi și de a te comporta ca un 

membru activ al unei comunități globale cu mentalitate și competențe globale. 

Cetățenia globală este des dezbătută și multe organizații internaționale și guverne 

au adoptat-o ca pe o țintă strategică în programele lor politice. Ideea a apărut la sfârșitul 

celui de-al doilea război mondial ca o reacție la atrocitățile conflictului: pentru ca lumea să 

nu treacă printr-o astfel de experiența niciodată. În consecință, pacea este un ideal global, 

oamenilor le trebuie garantate și respectate drepturile fără discriminări rasiale sau etnice, 

iar acele drepturi se numesc Drepturile omului. 

Nașterea cetățeniei globale este legată de protejarea drepturilor omului: o persoană 

are anumite drepturi, nu pentru că aparține unui stat anume, ci pur și simplu pentru că 

aparține rasei umane. Astfel termenul de cetățenie și-a lărgit orizonturile. 

Sensul cetățeniei globale și programul său este acela de a permite bărbaților și 

femeilor din toată lumea să-și împlinească potențialul uman, nevoile fundamentale și să li 

se garanteze drepturi nealienabile în timp ce-și duc la bun sfârșit responsabilitățile globale. 

Conținuturile și obiectivele cetățeniei globale se schimbă pe măsură ce lumea 

istorică, economică, politică evoluează: astăzi este posibil să anticipăm provocările 

viitorului apropiat și una dintre ele va fi creșterea influenței și rolului internetului și a 

dispozitivelor digitale. 
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Internetul schimbă atitudini și comportamente: câteva operațiuni din lumea off-line 

se fac acum doar prin intermediul internetului, dar asta creează un decalaj între cei 

capabili să-l acceseze și cei care nu pot, datorită unor motive economice, sociale, 

geografice sau pur și simplu pentru că nu au oportunitatea de a face acest lucru. Nu toți 

oamenii au aceleași resurse pentru a accesa internetul, informația și mijloacele de 

comunicare legate de el. Acest decalaj poate fi și global între țări dezvoltate și 

subdezvoltate, dar și local- datorită, spre exemplu, vârstei. În contextul în care societatea 

globală va fi una din ce în ce mai bazată pe tehnologie, informația și comunicarea 

împreună cu relațiile dintre cetățeni și autoritățile publice au loc pe internet: cei care sunt 

în afara lui vor avea mai puține șanse să-și exercite propriile drepturi constituționale și 

acest aspect este foarte important. 

Identitatea digitală este ansamblul de informații și date referitoare la o persoană 
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care comunică ceva personal, date încărcate personal sau de către alții. Pe de altă parte, 

fiecare persoană are dreptul de a ști ce informații sunt deținute de către stat sau companii 

private, și în același timp noi înșine suntem responsabili de ceea ce publicăm online. 

Trebuie să respectăm identitatea digitală a altor persoane și mai ales intimitatea lor. 

Intimitatea este dreptul de a avea o viață personală privată și un control asupra datelor 

personale, iar procesarea datelor trebuie să respecte drepturile omului. Primul pas în a fi 

un cetățean responsabil este acela de a respecta și proteja intimitatea. Tot ceea ce 

încărcăm în mediul virtual duce la crearea unei idei despre noi înșine numită reputație 

digitală: toate informațiile și datele referitoare la o singură persoană, companie sau produs 

găsit pe internet, informații conștiente sau nu. Pozele sau comentariile ar putea fi jenante 

după o anumită perioadă de timp sau ar putea fi greșit interpretate de un posibil angajator. 

Este deja cunoscut faptul că mulți angajatori caută profilul /reputația digitală a unei 

persoane înainte de a o angaja sau înainte de interviu. 

Informația și internetul 

În ceea ce privește informația, cetățenii cu o mentalitate globală sunt conștienți de o 

serie de riscuri legate atât de conținutul găsit pe internet cât și de modalitatea în care 

acesta funcționează. Când căutăm de la un site la altul, algoritmi special creați pentru a 

memora profilul unui utilizator lucrează fără să observăm; date referitoare la bunurile 

cumpărate, idei, preferințe culturale, posibili utilizatori care împărtășesc aceleași preferințe 

- toate numite Filter Bubble. În acest „balon” găsim oameni care gândesc ca noi. Un astfel 

de sistem are și dezavantaje pentru că întărește ceea ce am căutat deja, filtrează restul 

informațiilor și prezintă doar ce este asemănător. Un exem plu ar fi un utilizator care 

accesează doar „hate speech”- mesaje instigatoare; el este trimis doar la acest tip de 

utilizatori fără a vedea astfel că în realitate există mult mai multe moduri de abordare. 

Utilizatorii din ziua de azi creează conținut media cu ajutorul telefonului mobil spre 

exemplu - un video încărcat pe o platformă social-media este un conținut generat de 

utilizator și este diferit de conținutul realizat de jurnaliștii profesioniști. Este de apreciat 

faptul că oamenii colaborează și diseminează informație fără ajutorului vreunui ziar sau 

companii. Dar există din nou un dezavantaj: dacă nu există un profesionist care să filtreze 

conținutul cum e posibil să fim siguri că ceea ce s -a postat este real sau adevărat? 

Această întrebare scoate în evidență o problematică reală a mass-media din zilele de azi - 

fake news-urile. Știrile false sau manipulatoare sunt un fenomen complex; reportaje 
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inventate, descoperiri științifice care nu există, fapte prezentate pentru a manipula sau 

care doresc o anumită reacție. Manipulările se pot clasifica în dezinformare, informare 

greșită, neinformare. Prima dintre ele presupune o informație creată deliberat pentru a 

produce sentimente puternice cititorilor/auditoriului și pentru a fi distribuite pe rețele de 

socializare și aduce beneficii financiare companiilor de publicitate. A doua se referă la 

manipularea informațiilor legate de un anumit eveniment pentru a face rău unei persoane 

sau grup de persoane. A treia este transmiterea unor informații greșite intenționat sau nu; 

acest lucru se poate întâmpla oricărei persoane care nu este atentă în a verifica 

veridicitatea unei afirmații sau declarații. 

Cum distingem o sursă de încredere de una lipsită de încredere? Se presupune că 

cea mai buna metodă este folosirea canalelor de știri oficiale, profitându-se astfel de 

expertiza lor critică în verificarea, publicarea ș i distribuirea unor informații. Un prim 

instrument ar fi verificarea faptelor: conținutul trebuie descompus și fiecare afirmație 

trebuie analizată și verificată cu alte surse disponibile. 

Fiecare utilizator poate însă să verifice singur punându-și următoarele întrebări: 

1. De unde vine informația? 

2. Este autentică sau o copie? 

3. Cine a încărcat-o? 

4. Când a fost creată? 

5. Unde a fost creată? 

Un instrument foarte eficient pentru a verifica încrederea surselor este testul CRAAP, creat 

de Sarah Blakeslee, Universitatea California și este alcătuit dintr-o serie de întrebări ale 

căror răspunsuri duc la stabilirea sursei ca fiind de încredere sau nu. CRAAP reprezintă un 

acronim pentru Currency/valabilitatea, Reliability/exactitatea, Authority/competența, 

Accuracy/acuratețea, Purpose/scopul. 

Currency: cât timp este valabilă informația 

 Când a fost informația publicată sau postată? 

 A fost revizuită informația sau actualizată? 

 Este informația actuală sau depășită? 

 Sunt link-urile funcționale? 

Reliability: importanța și precizia informației pentru propriile nevoi 
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 Are legătură informația ce ceea ce cauți sau îți răspunde ea la vreo întrebare? 

 Care este auditoriul țintă? 

 Este informația de nivel accesibil (nici prea elementara, nici prea complexă)? 

 Te-ai uitat la o varietate de surse înainte de a hotărî că vei folosi această sursă? 

 Ai putea folosi această sursă pentru o cercetare/referat? 

Authority: sursa autorizată 

 Cine este autorul/editorul/sursa/sponsorul? 

 Există o acreditare a autorului sau afiliatului? 

 Care sunt calificările autorului? 

 Este vizibil contactul editorului sau jurnalistului? 

 URL-ul spune ceva despre autor sau sursă? 

.com-comercial, .Edu-educațional, .gov-guvernamental, .org -organizatie non 

profit, .net - rețea 

Accuracy: acuratețea și corectitudinea informației 

 De unde provine informația? 

 Este informația însoțită de dovezi? 

 A fost informația revizuită sau apar referințe? 

 Poți verifica părți ale informației cu o altă sursă sau cunoștințe personale? 

 Tonul sau limbajul par neutre? 

 Există greșeli de scriere sau alte probleme? 

Purpose: scopul pentru care a fost publicată informația. 

 Care este scopul informației ? Să educe? Să vândă? Să convingă? 

 Își fac autorii intenția clară? 

 Este informația un fapt? O opinie sau propagandă? 

 Punctul de vedere este obiectiv sau imparțial? 

 Sunt unele aspecte părtinitoare din punct de vedere politic, ideologic, cultural, 

religios, instituțional sau personal? 
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Sunt propuse 25 de întrebări împărțite în funcție de fiecare dintre cei cinci itemi, iar fiecare 

primește un anumit punctaj. Rezultatul se află pe următoarea scală: 

0- nu este informație,o informație complet greșită, neactualizată 

1- informație incompletă, moderat relevantă 

2- informație relevantă, actualizată. 

Scorul total oferă o idee despre acuratețea sursei: 

50-cu siguranță este o sursă de încredere 

45-50- excelent 

40-44- bună 

35-39-acceptabilă 

30-34- suficientă 

sub 30- neacceptabilă 

Pentru a putea face pașii de mai sus trebuie să avem competențe media. 
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Concluzii 

Cetățenia globală, după cum s-a spus, înseamnă a gândi și a te comporta ca un 

membru activ al unei comunități globale și deci este nevoie de o mentalitate globală care 

să poată face față provocărilor unei noi lumi digitale ce a revoluționat și transformat totul. 

Pentru a putea fi activi, cetățenii trebuie să fie și inovativi în modul în care interacționează 

și învață a folosi gândirea creativă eficient; ei nu trebuie să rămână pasivi la schimbările 

din jurul lor, ci trebuie să fie „jucători” ai timpului în care trăiesc! 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

 Ce este mentalitatea globală? 

 Cum ne creăm propria identitate digitală? 

 Cum are loc manipularea? Ce tipuri de manipulare există? 

 Ce înseamnă verificarea faptelor? 

 Ce este testul CRAAP? 
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CAPITOLUL 7. DEMNITATE A UMANĂ ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL A. RESPECT PENTRU DIVERSITATE;TOLERANȚĂ 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești toleranța și diversitatea; 

 înțelegi ce este legea pozitivă; 

 diferențiezi între legea pozitivă și legea naturală. 

Societatea reprezintă un grup de persoane între care se manifestă relații 

permanente, interese comune, valori și scopuri. Valorile se schimbă de la o societate la 

alta și de multe ori determină diferențe greu de înțeles pentru cei care nu aparțin aceluiași 

grup: respectul și toleranța este baza relațiilor. 

Toleranța, unul dintre principalele concepte în studiile politice, își are originea în 

latinescul tolerare și are conotații negative, dar și pozitive: prima interpretare ar fi legată de 

ideea că în relațiile interumane ideile și acțiunile trebuie să fie acceptate chiar dacă sunt 

false sau dăunătoare; a doua se referă la acceptarea opiniilor și comportamentelor 

indiferent de orice judecată penalizatoare. 

Primul înțeles face referire la religie și la o coexistenta în pace a credințelor 

religioase și a devenit un element cheie în civică și un termen mult dezbătut de marii 

filozofi. 

În Franța, un grup de filozofi numiți politiques au susținut ideea că sfera politică 

trebuie să fie separată de cea religioasă pentru a lega părerile religioase diferite de o 
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existență pașnică protejată de autorități. Michel de Montaigne a considerat toleranța un 

instrument politic atât pentru a menține pacea, cât și pentru a evita impunerea unei ideii 

greșite. Jean Bodin a adăugat faptul că aceste credințe religioase pozitive pot evita 

conflicte. 

În 1685, John Locke, unul dintre cei mai citați autori și filozofi ai secolului XVII, a 

scris A letter concerning toleration (O scrisoare referitoare la toleranță) considerând că 

legile civile nu pot impune anumite credințe religioase și statul trebuie să ofere apărare și 

toleranța pentru fiecare religie. De asemenea, Voltaire un filozof important din Iluminism, a 

publicat Tratat despre toleranță (1763) unde afirmă că toleranța derivă din condiția umană: 

cu toții facem greșeli și trebuie să ne iertăm unul pe altul pentru a trăi în armonie. Încă din 

acea perioadă, ideea de toleranță a fost adesea legată de ideea de libertate găsindu-și 

continuarea în crearea drepturilor omului și legea pozitivă. 

Diversitatea 

Toți oamenii sunt diferiți, chiar și cei dintr-o singură comunitate - chiar și membrii 

familiei. Aceste diferențe ne fac unici și diverși. Diversitatea este o caracteristica pozitivă a 

oricărui grup uman, mic sau mare. Este o caracteristică a tuturor ființelor vii; o premisă a 

menținerii vieții pe pământ - fiindcă nu suntem structuri perfecte, un grup de orice creaturi 

vii ce au aceeași problemă în același loc ar însemna vulnerabilitate, slăbiciune. Diferențele 

duc la formarea unei structuri mai rezistente, baza supraviețuirii. Acceptarea și tolerarea 

diversității este unul dintre principiile democrației și societății moderne. 

Valori și legi 

Faptul că omul nu ar putea fi capabil să trăiască într-o societate fără reguli, explică 

rolul pe care legile le ocupă în viața de zi cu zi și valoarea lor. Relația lege-valoare este 

considerată o relație de identitate. Totuși, nu puteam spune că orice valoare este și lege. 

În plus legea nu este o valoare în sine, dar ea permite autorităților să identifice valorile 

sociale în formă legală. 

Legea este un sistem de reguli care reflectă sistemul de valori ale societății. O 

valoare care nu este exprimată sub forma unei legi nu are eficiență în comunitate, așa 

cum o lege care nu este asociată cu valorile sociale nu poate fi decât o impunere brutală a 

unei idei. Legea, astfel, este supusă dorinței politice care o creează și valorilor sociale 

care urmează voința politică. 
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Sistemul legal și legea pozitivă 

Fiecare grup are nevoie de reguli pentru a guverna relațiile dintre membrii 

comunității. Seturi de reguli și strategii cu ajutorul cărora se organizează o comunitate se 

numește sistem legal și scopul lui este de a 'reglementa' comunitatea. Niciun sistem legal 

nu este considerat fix, dar este rezultatul comportamentului membrilor comunității în sine, 

al convingerilor sale, al interpretărilor clasei conducătoare. 

Sistemul legal al comunității este alcătuit din legi, seturi de reguli și reglementări, 

percepte, urmărind să reglementeze viața organizată a comunității. Seturi de reguli din 

care este constituit fiecare sistem legal reprezintă legea pozitivă a acelei comunități. 

Legile nu trebuie să fie confundate cu norma morală: norma morală este de fapt 

absolută și autonomă, putând fi respectată numai dacă conștiința individului o acceptă ca 

normă. Legea este emisă de o autoritate și impusă a fi respectată. 
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Legea naturală 

De-a lungul istoriei a existat întotdeauna idea de lege naturală, interpretată ca o 

forță conducătoare a diferite legi pozitive și principii universale. Spre deosebire de legea 

pozitivă, legea naturală este comună oricui fiind legată de un set de valori universale. Ea 

reiese din chiar natura umană care-i permite omului să recunoască prin intelect ceea ce 

este bine, valid sau obligatoriu. 

Legea naturală apare înaintea legii pozitive realizate de autorități politice care nu o 

pot nega pe cea dintâi creând legi opuse. Drepturile omului aparțin întregii omeniri și sunt 

pași cruciali în menținerea păcii. Ele sunt bazate pe natura umană și de aceea sunt 

definite ca drepturi naturale; ele sunt de drept numite universale fiindcă aparțin fiecărui 

individ și merg dincolo de orice barieră culturală, ideologică sau politică. 

Libertatea și demnitatea umană sunt considerate valori fundamentale în societățile 

civile și toate țările trebuie să le respecte și să le protejeze. Din acest motiv, drepturile sunt 

inviolabile și sunt stipulate în Declarația Universală a drepturilor omului și în Carta 

drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
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Legea și etica 

Etica este o ramură a filozofiei care studiază comportamentul ființelor umane și 

criteriile de evaluare ale comportamentului și alegerilor. Constituțiile sunt bazate pe 

principii fundamentale cum ar fi liberate, egalitate și solidaritate. Ființa umană trebuie 

respectată și de aceea relațiile dintre lege și etică sunt foarte puternice. Atunci când 

interpretăm anumite principii etice, legea este puternic legată de următoarea judecată 

comună: există un comportament etic individual pe care toată lumea ar trebui să-l urmeze. 

Principiile etice și morale sunt surse de inspirație pentru numeroase sisteme 

legislative. De asemenea, multe principii sunt absorbite în legislație. Un sistem legal bazat 

pe sancțiuni și penalizări în eventualitatea nerespectării legii trebuie să respecte 

demnitatea umană, drepturile civile și drepturile omului. 

Uniunea Europeană: etica digitală 

Într-o perioadă caracterizată de o creștere importantă a identităților digitale, ce limite 

pot asigura faptul că valorile fundamentale sunt respectate? Protecția datelor personale a 

avut recent un rol crucial, atât în dezbaterile globale asupra drepturilor civile, cât și în 

Uniunea Europeană. 

Fiecare individ este liber să-și ducă viața așa cum preferă, poate alege ce 

informație să urmeze sau nu. Fiecare are o viață personală, diferită de cea socială sau 

publică, care trebuie respectată de către ceilalți și păzită de către stat - dreptul la intimitate. 

91 
 

 
  



 

 

Este evident faptul că o gândire etică în era digitală este obligatorie! Europa a stabilit 

tendințele pentru protecția datelor personale pentru toate celelalte țări. 

Europa și dreptul la protecția datelor 

Protecția datelor personale este de o importanță crucială în societatea de zi și 

trebuie bine reglementată pentru a asigura siguranța cetățenilor. Conform legislației care 

asigură acest drept, fiecare individ poate cere ca datele lui personale să fie colectate și 

procesate de terțe părți doar conform regulilor și principiilor stabilite de Uniunea 

Europeană și țara de origine. Protecția datelor personale este stipulată în diferite 

regulamente internaționale ale Uniunii Europene și individual de fiecare stat membru. 

Articolul 8 din Carta fundamentală a drepturilor Uniunii Europene recunoaște dreptul 

la protecția datelor: 

 Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

 Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza 

consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut 

de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, 

precum și dreptul de a obține rectificarea acestora. 

 Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități independente. 

Noile regulamente europene cu referire la procesarea datelor și la circularea lor, au fost 

emise în 2016 și au intrat în vigoare pentru statele membre în mai 2018. 
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce înseamnă toleranța? 

2. Ce înseamnă politiques? 

3. Definiți sistemul legal. 

4. Specificați diferențele dintre legea pozitivă și legea naturală. 

5. Cum acționează Uniunea Europeană pentru protejarea datelor personale? 
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CAPITOLUL 7. DEMNITATE A UMANĂ ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL B. VALORI PERSONALE, VALORI NAȚIONALE SAU DE GRUP 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești valoarea și sistemul de valori 

 dai exemple de drepturi fundamentale 

 numești generațiile de drepturi umane. 

Valorile 

Valorile sunt un set de principii, acțiuni, elemente comportamentale și reguli pe care 

o persoană sau un grup le respectă și le consideră foarte importante. De obicei, valorile 

sunt elemente pozitive, dar în general, întregul set de valori poate conține și componente 

cu negație (nu ucide, nu fura etc). Valorile diferă de la o persoană la alta, de la un grup la 

altul și se schimbă de-a lungul timpului. Doar valorile de bază - regulile de bază, rămân 

constante pe o durată mai mare de timp - de exemplu cele 10 porunci. 

Valorile sunt un element unificator ce ține un grup apropiat, indiferent de mărimea 

lui. Există valori comune în familie, în comunitate, într-o țară, în toată Europa. Astfel de 

valori sunt de exemplu democrația, respectarea legii sau a drepturilor omului. Să ne uitam 

cu atenție la principiile drepturilor omului! 

Este important de menționat că nu numai drepturile omului aparțin valorilor comune, 

dar și obligațiile și responsabilitățile. Obligațiile, îndatoririle sunt stabilite de lege, 

responsabilitățile sunt cerute de ideea de moralitate a unei comunități. 

În februarie 2019, secretarul general UN Antonio Guterres a ținut un discurs la 

Geneva în deschiderea Consiliului Drepturilor Omului, ediția a 40-a. El a subliniat că în 

ciuda faptului că în multe părți ale lumii drepturile omului nu sunt respectate, nu își pierde 

speranța mai ales atunci când analizează progresul făcut în lupta pentru justiția socială. 

Îngrijorarea va a vea legătură cu situația actuală a drepturilor omului, părerile pentru sau 

împotriva protejării drepturilor omului. 
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Drepturile omului 

Drepturile omului sunt acele drepturi de bază și libertăți care aparțin fiecărei 

persoane; ele sunt o realitate istorică, deși ele nu au fost întotdeauna recunoscute în 

trecut și se schimbă pe măsura trecerii timpului. După cum spunea și filozoful italian 

Norberto Bobbio, drepturile umane sunt drepturi istorice; legi naturale dar și legi 

recunoscute de autoritate, drepturi care aparțin tuturor, dar care nu au fost pe deplin 

atribuite tuturor de-a lungul istoriei. De obicei, drepturile omului se nasc în urma unei 

probleme cu o autoritate care le neagă, în ciuda faptului că ele trebuie apărate de stat și 

garantate pentru toți. 

Câteva din documentele de bază în stabilirea drepturilor omului sunt: Magna Carta- 

semnată în 1215 de Regele John al Angliei, acesta acceptând limitări ale puterii sale, 

Declarația de Independență a Americii din 1776, Declarația Franceză a drepturilor omului 

și cetățeanului-1789. 
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Conceptul modern de cetățenie poate rezulta din asemenea documente, precum și 

legătura dintre o persoană și statul în care trăiește – cu drepturi și responsabilități. Până 

la cel de-al doilea război mondial, oamenii au fost recunoscuți ca cetățeni ai statului și 

astfel li s-au acordat drepturi; iar după acel eveniment îngrozitor s -a acceptat că un individ 

are drepturi pentru că este o ființă umană (nu cetățean al vreunei țări), așa cum apare 

stipulat și în Declarația universală a drepturilor omului adoptată de Adunarea generală a 

națiunilor unite în 1948. 

Eleanor Roosevelt cu versiunea în limba engleză a Declarației Universale a Drepturilor 

Omului 
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Cele patru generații ale drepturilor omului 

După Declarația Universală, au trecut 30 de ani și subiectul nu a mai fost discutat. 

Apoi, în anii 70 a apărut un nou interes pentru ele. În 1977 Karel Vasak, un jurist francez, a 

publicat un eseu în care a propus împărțirea drepturilor omului în trei generații conform 

revoluției franceze: Liberate (libertate civica și politică- prima generație), Egalitate 

(egalitate socio-economică- a doua generație) și Fraternitate (solidaritate - a treia 

generație de drepturi). 

Prima generație a drepturilor omului, drepturi civice și politice, are rădăcinile în sec. 

XVIII și XIX- în lupta pentru eliberarea de sub opresiunea burgheziei și în cererile 

muncitorilor pentru o mai mare implicare în guvernarea statului. Ele sunt considerate 

libertăți negative deoarece garantează o protecție de intervenția statului în viața privată a 

cetățenilor și stabilesc acțiunile pe care cetățenii le pot avea în organizarea statului. Printre 

alte drepturi, prima generație de drepturi include dreptul la viață, și la un proces corect, 

libertatea de exprimare și libertatea religioasă, egalitate în fața legii și dreptul de a vota. 

A doua generație de drepturi are a face cu sfera socio-economică a vieții 

cetățenilor-cum trăiesc și lucrează împreună și au devenit mai bine definite între sfârșitul 

primului război mondial și Marea Criză economică din 1929, pentru a ajuta un număr mai 

mare de oameni care sufereau din cauza inegalităților economice. Aceste drepturi necesită 

o implicare activă a statului pentru a garanta condiții și tratament egal pentru toți cetățenii. 

Exemple: dreptul la muncă, dreptul la hrană, locuință și sănătate, securitate socială și 

beneficii în caz de șomaj. 
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Adoptarea acestor drepturi a însemnat nașterea statului modern - în care minimul 

standard de viață trebuie garantat toți cetățenilor, incluzând sănătate, educație și servicii 

sociale. 

Sărăcia extremă din câteva țări ale lumii, războaiele, dezastrele ecologice sau 

naturale au atras atenția asupra unor probleme globale și au dus la o înțelegere mai bună 

a obstacolelor care apar în calea împlinirii primei și celei de-a doua generații, apărând 

astfel cea de-a treia generație a drepturilor omului. Ele se mai numesc drepturi de 

solidaritate și includ dreptul la dezvoltare, la pace, la un mediu sănătos. 

Din a doua jumătate a sec XXI, o nouă generație de drepturi a apărut, mult mai 

variată decât precedentele și legată de noile tehnologii - a patra generație de drepturi 

umane. Ele sunt legate de beneficiile aduse de inovare, dar și de riscurile din era digitală 

cum ar fi intimitatea, inteligența artificială, ingineria genetică. Exemple: dreptul la un mediu 

nepoluat, dreptul la intimitate, acces la internet în siguranță etc. 

Cetățenia globală 

Nu există o singură definiție pentru acest termen, dar el are legătură cu progresul 

ce a urmat în tehnologie; cetățenia globală nu este un tip nou de cetățenie, ci un mod 

diferit de a participa, comunica, interacționa și exercita drepturile cetățenilor în era digitală. 

Provocări 

Conținuturile cetățeniei globale și obiectivele sal e evoluează în funcție de contextul 

politic, economic; astfel apar noi provocări în viitorul apropiat cum ar fi dreptul la apă 

potabilă și mâncare adecvată, decalajul digital și accesul la web, dreptul la o dezvoltare 

sustenabilă. 
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În 2016, UN a promovat Agenta 2030 pentru o dezvoltare sustenabilă cu 17 ținte: 

Fără sărăcie– Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

Foamete „zero”– Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 

Sănătate și bunăstare– Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 

Educație de calitate– Garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

Egalitate de gen– Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și 

a fetelor. 

Apă curată și sanitaţie– Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 

apei și sanitaţie pentru toți. 

Energie curată și la prețuri accesibile– Asigurarea accesului tuturor la energie la 

prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

Muncă decentă și creștere economică– Promovarea unei creșteri economice 

susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de 

muncă și a unei munci decente pentru toți. 

99 
 
 

  



 

 

Industrie, inovație și infrastructură– Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. 

Inegalități reduse– Reducerea inegalităților în interiorul țarilor și de la o țară la alta. 

Orașe și comunități durabile– Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru 

ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 

Consum și producție responsabile– Asigurarea unor tipare de consum și 

producție durabile. 

Acțiune climatică– Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor. 

Viața acvatică– Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. 

Viața terestră– Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

Pace, justiție și instituții eficiente– Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 

pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi și crearea unor 

instituţii eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce sunt drepturile omului? 

2. Care este prima generație ale drepturilor omului? 

3. Care este a doua generație a drepturilor omului? 

4. Ce este caracteristica celei de-a treia generații? 

5. Care sunt principalele ținte pentru anul 2030? 
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CAPITOLUL 7. DEMNITATE A UMANĂ ȘI DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ 

MODULUL C. VALORI EUROPENE, VALORI GLOBALE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești valorile europene și valorile globale 

 diferențiezi cei doi termeni 

 înțelegi importanța Tratatului de la Roma, 1957. 

Ideea unui singur stat european a fost subiect de reflecție pentru filozofi, scriitori 

sau politicieni precum Kant, V. Hugo sau G. Mazzini. 

Totuși, este importanta înțelegerea perioadei de după război și a diferențelor dintre 

oameni și politicieni care au împiedicat realizarea unei uniuni europene mai devreme. 

Conflictele globale au aruncat în sărăcie atât țările câștigătoare cât și cele pierzante. 

Astfel, sfârșitul celui de-al doilea război mondial i-a făcut pe conducători să înțeleagă că 

Europa nu ar mai putea suporta tragedii similare și că era necesară formarea unei uniuni 

europene. 
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Din punct de vedere cultural, religios, social și politic, Europa de azi este rezultatul 

unul lanț complex de evenimente. În 9 mai 1950, Ministrul Afacerilor Externe Robert 

Schuman a ținut un discurs rămas în istorie sub numele de „Declarația Schuman”- 

prevestea rivalitățile dintre Franța și Germania, dar și nevoia de a uni resursele în zona 

industrială și minieră. Schuman considera că se va înlătura controlul exclusiv asupra 

acestor resurse și se vor diminua posibilele conflicte. 

Astfel s-a format ECSC (European Coal and Steel Comunity-Comunitatea 

europeana a cărbunelui și otelului) în 1951 la care s -au alăturat, pe lângă Franța și 

Germania, Italia și Benelux- Belgia, Olanda și Luxemburg. Una dintre cele mai importante 

măsuri a fost eliminarea taxelor vamale dintre țările partenere. 

Odată cu Tratatul de la Roma din 1957, s-a format Comunitatea Economică 

Europeană, o comunitate formată din aceleași țări membre a ECSC și având ca obiectiv 

principal dezvoltarea economică a țărilor membre, îmbunătățirea nivelului de trai și a 

relațiilor dintre statele membre, precum și o libertate mai mare de tranzit, servicii și capital. 

Semnarea tratatului de la Roma 

Comunitatea s-a extins progresiv pentru a permite și altor țări să fie membre. Pentru 

cetățeni avantajele sunt multiple: ei își pot stabili reședința și locul de muncă în oricare 

dintre țările membre, calificările obținute într-o țară sunt recunoscute și în celelalte, au fost 

eliminate taxe pentru transferul de bunuri etc. Țările membre își doresc condiții de muncă 

standardizate, protejarea mediului și o bună colaborare în domeniile de cercetare. 
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Un alt pas important spre integrarea politică a fost semnarea Tratatului de la 

Maastricht în 1992, care este socotit actul de naștere a Uniunii Europene. Acordul prevede 

uniune economică și monetară, o politică externă comună, și, în perspectivă, o apărare 

comună, cooperare în domeniul justiției și introducerea cetățeniei europene pentru toți 

locuitorii uniunii. O parte importantă a tratatului de la Maastricht este acordul Schengen 

care prevede eliminarea controlului de la frontieră pentru a facilita trecerea de la o țară la 

alta. 

Euro a fost stabilit ca monedă europeană unică în 1999, și în unele state aceasta a 

înlocuit complet moneda națională. Implementarea a întâlnit câteva obstacole legate de 

motive politice și economice. Nu era ușor pentru toate statele să renunțe la moneda 

oficială - simbol al suveranității propriului stat. 

În mai 2004, zece țări, majoritatea din Europa de Est au devenit membre ale UE. 

Pentru a putea fi membre, aceste țări trebuiau să demonstreze existența unei economii 

funcționale, a unei democrații stabile și faptul că statul garantează cetățenilor respectarea 

drepturilor omului și protejarea minorităților. 

CARTA DREPRUILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 

Odată cu mărirea uniunii, nevoia de a defini clar drepturile și îndatoririle cetățenilor 

europene se simțea tot mai mult. În Iunie 1999, Consiliul European reunit la Koln a 

considerat necesară întocmirea Cartei drepturilor fundamentale ce să fie recunoscută în 

întreaga uniune europeană. Pentru o mai buna vizibilitate, consiliul a inclus principiile 
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generale prevăzute la Convenția europeană din 1950 și cele rezultând din constituțiile 

țărilor membre. Carta a fost inițial proclamată în 7 decembrie 2000 la Nice. 

În decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cartei i 

s-au acordat aceleași efecte legale ca și tratatului în sine. Carta nu dă uniunii europene 

un drept general de a interveni în toate cazurile de violare a drepturilor fundamentale - ea 

se aplica doar statelor membre în implementarea legii uniunii. Statele membre au 

regulamente naționale legate de drepturile fundamentale ce sunt garantate de justiția țării 

respective. 

CONȚINUTUL CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE 

Carta drepturilor fundamentale reunește într-un singur text ansamblul drepturilor 

civice, politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni și ale tuturor celor care 

locuiesc pe teritoriul Uniunii. 

Aceste drepturi sunt descrise în 54 de articole grupate în șase capitole principale: 

Demnitatea, Libertățile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetățenia și Justiția: 

capitolul I: demnitatea (demnitate umană, dreptul la viață, dreptul la integritate al 

persoanei, interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 

degradante, interzicerea sclaviei și a muncii forțate); 

capitolul II: libertățile (dreptul la libertate și la siguranță, respectarea vieții private și 

de familie, protecția datelor, dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie, 

libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare și de 

informare, libertatea de întrunire și de asociere, libertatea artelor și științelor, dreptul 

la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a 

desfășura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecția în 

caz de strămutare, expulzare sau extrădare); 

capitolul III: egalitatea (egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea 

culturală, religioasă și lingvistică, egalitatea între bărbați și femei, drepturile 

copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap); 

capitolul IV: solidaritatea (dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul 

întreprinderii, dreptul de negociere și de acțiune colectivă, dreptul de acces la 

serviciile de plasament, protecția în cadrul concedierii nejustificate, condiții de 

muncă echitabile și corecte, interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul 

de muncă, viața de familie și viața profesională, securitatea socială și asistența 
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socială, protecția sănătății, accesul la serviciile de interes economic general, 

protecția mediului, protecția consumatorilor); 

capitolul V: drepturile cetățenilor (dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul 

European, dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale, dreptul la 

bună administrare, dreptul de acces la documente, Ombudsmanul European, 

dreptul de petiționare, libertatea de circulație și de ședere, protecția diplomatică și 

consulară); 

capitolul VI: justiția (dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, 

prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și 

proporționalității infracțiunilor și pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau 

condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune); 

Uniunea europeană a învățat enorm din evenimentele istorice nefericite ce au avut 

loc în trecut, a învățat să protejeze și să promoveze pacea, egalitatea, coexistența, 

toleranța. Sunt mulți cei care consideră că uniunea este formată din poduri și nu ziduri, 

pace și nu război, egalitate și incluziune socială într-o lume a drepturilor, bunăstării, culturii 

și inovării. 
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MOȘTERNIREA CULTURALĂ EUROPEANĂ 

Moștenirea nu este doar un termen care se referă la trecut pentru că ea devine 

valoroasă atunci când o raportăm la prezent. Moștenirea culturală este ansamblul ideilor, 

sugestiilor, obiectelor de art[, activităților care generează cultură și resurse. 

Moștenirea culturală a fiecărui stat membru are un rol important în construirea 

viitorului Europei. 

Protejând moștenirea culturală, putem descoperi propria diversitate și începe un 

dialog intercultural despre elementele în comun. 

Tratatul de la Lisabona pune cultura în prim plan: în preambul se fac referiri clare la 

dorința de a fi inspirați de moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei. Printre 

prioritățile uniunii este și promisiunea de a respecta bogăția și diversitatea culturală și 

lingvistică, de a monitoriza și proteja dezvoltarea culturală. 

Moștenirea culturală comună oferă un sentiment de apartenență care este dincolo 

de cel național și care poate duce la formarea unei identități și cetățenii europene. Este 

important de reamintit că în Carta drepturilor din 2000 se reafirmă faptul că dezvoltarea 

valorilor europene nu se face înlăturând cultura și tradițiile popoarelor Europei. 

Protejarea moștenirii culturale este o pre-condiție pentru păstrarea identității sociale 

a diferitelor popoare. Diversitatea culturală poate fi protejată și promovată doar dacă 

drepturile omului și libertățile fundamentale sunt garantate, de exemplu: libertatea de 

expresie, dreptul la informare și comunicare, demnitate și respect pentru toate culturile, 

inclusiv cele ale minorităților. 

Odată cu apariția cetățeniei globale, putem vorbi și de o problematică a valorilor 

globale. Interesele comune pe tot globul – probleme climatice, reguli de comunicare în era 

digitală, drepturi universale - au format valorile globale ce duc la rândul lor la formarea 

cetățeniei globale. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Care sunt punctele de referință în dezvoltarea Uniunii Europene? 

2. Ce efecte a avut Tratatul de la Maastricht? 

3. Ce este Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? 

4. Ce este moștenirea culturală? 

5. Cum poate fi ea protejată? 

106 
 
 

  



 

 

CAPITOLUL 8. DEMOCRAȚIE, JUSTIȚIE, CORECTITUDINE, EGALITATE, STATUL DE 

DREPT 

MODULUL A. DEMOCRAȚIA-CONTROL ȘI ECHILIBRU 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești termenul de Democrație; 

 înțelegi cum se realizează controlul și echilibrul în democrație; 

 înțelegi cum a apărut și cât de importantă este democrația. 

INTRODUCERE 

Facem parte cu toții dintr-o comunitate. Nimeni nu este complet singur. Totuși, 

pentru a putea funcționa ca o comunitate, oamenii au nevoie de reguli. Aceste reguli pot fi 

scrise sau nu. De-a lungul secolelor, societatea a funcționat în jurul unor valori care au 

ghidat toate activitățile, fie acasă, la școală sau în viața publică. Aceste valori ajută la 

participarea activă în viața publică, o trăsătură esențială a democrației. 

Astfel de valori includ libertate, egalitate, respect reciproc, toleranță, 

responsabilitate, statul de drept și principiile democrației. 

Acum, când suntem atât de conectați unii cu ceilalți, trebuie cu atât mai mult să 

respectăm și să promovăm astfel de valori. 

Activitate: încearcă să dai un exemplu din viața reală pentru fiecare valoare. 

DEMOCRAȚIA 

Democrația este o formă de guvernare în care toată puterea aparține oamenilor 

care, direct sau prin reprezentanți, participă la crearea și adoptarea legilor în societate. În 

prezent, acest sistem poate fi găsit în majoritatea țărilor dezvoltate din lume și în 

majoritatea țărilor europene. 

Winston Churchil spunea că democrația este departe de a fi perfectă și că are 

numeroase dezavantaje, dar din toate modalitățile de conducere pe care omenirea le-a 

inventat până acum ea este de departe cea mai bună. Într-adevăr, democrația nu este un 

sistem care să funcționeze automat și fără greșeli. Este nevoie mereu de oameni și f iecare 

dintre noi ar trebui să știe principiile pe care se bazează democrația. 
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Pentru că un stat să funcționeze bine, este nevoie, printre altele, și de putere. 

Probabil știi deja că puterea în stat este împărțită în trei: legislativă, executivă și judiciară. 

Activitate: potrivește componentele puterii statului cu termenii din dreapta: 

1. LEGISLAȚIE a)imparțialitate și independență 

b) mangamentul aparatului de stat 

c) protecție legală 

2. EXECUTIV d) sistemul instanțelor 

e)exercitată de parlamentul ales de cetățeni 

3. JUSTIȚIE f) administrarea statului 

g) șeful statului și al guvernului 

Fiecare dintre aceste trei componente are un anumit scop care trebuie clar definit și 

limitat . Este necesară prevenirea unei posibile situații în care una dintre componente 

câștigă o poziție privilegiată ca poate pune în pericol sistemul democratic. 

Activitate: Imaginează-ți acest sistem ca un pod cu trei picioare. Dacă unul dintre ele este 

mai înalt și celelalte mai joase, podul nu poate fi drept și se poate prăbuși. Explică 

această situație. 

Pentru a evita situațiile în care una dintre componentele puterii statului deține prea multă 

putere, a fost dezvoltat un mecanism numit „control și echilibru”. Astfel, spre exemplu, în 

momentul emiterii unei legi, ea trebuie să fie valabilă pentru toți cetățenii și să nu 

discrimineze în niciun fel. Un alt exemplu ar fi faptul că executivul asigură funcționarea 

instanțelor, dar nu influențează deciziile. 

Activitate: următoarele grafice arată controlul comun a componentelor individuale în stat. 

Potrivește propozițiile de mai jos în spațiile libere pentru a evidenția cum interferează cele 

trei componente. 
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Posibilități: 

Dreptul de clemență A 

Parlamentul adoptă acte de instanță constituțională B 

Președintele poate retrimite o lege în Parlament C 

Dreptul de a abroga regulamente și decrete D 

Parlamentul își exprimă încrederea în guvern E 

Curtea constituțională poate abroga o lege neconstituțională F 

Reflecție: Amintește-ți de lecția de istorie și dă exemple istorice de eșec a statului în a 

echilibra puterile ducând astfel la discriminarea unui anumit grup de oameni. Discută cu 

colegii câteva exemple. 

Activitate: Cunoști personalitatea din imaginea de mai jos? Acest filozof francez și scriitor 

este autorul ideii de a împărți puterea în stat în legislativă, executivă și judiciară. 

Încearcă să găsești numele lui pe internet. 
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Răspuns: Charles Louis Montesquieu (1689-1755), filozof francez și critic al absolutismului 

Un exemplu istoric în care statul a eșuat în a echilibra cele trei puteri este următorul: 

Undeva la mijlocul lunii septembrie 1935, în Germania, Adolf Hitler conducea țara 

de 2 ani adoptând două legi constituționale numite „Legile rasiale de la Nurnberg”. Cu 

ajutorul lor Naziștii au persecutat evreii care de la adoptarea acestor legi au încetat a fi 

cetățeni germani. Astfel li s-au redus drastic drepturile. De exemplu, nu li s-a mai permis 

să dețină funcții publice, să arboreze steagul, să se căsătorească cu ne-evrei etc. Este un 

exemplu clar de abuz al statului în beneficiul unui anumit grup de cetățeni. 

Prin intermediul afișelor, partidul nazist cheamă la boicotarea produselor și punctelor de 

vânzare evreiești 
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Elevii pot discuta despre prima reacție pe care o au privind la imaginea de sus, încercând 

să prezinte situația din mai multe puncte de vedere: evreu, membru NSDAP, cetățean 

german etc. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce sunt valorile? 

2. Ce este democrația? 

3. Ce este puterea legislativă? 

4. Ce este puterea executivă? 

5. Ce înseamnă expresia control și echilibru? 
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CAPITOLUL 8. DEMOCRAȚIE, JUSTIȚIE, CORECTITUDINE, EGALITATE, STATUL DE 

DREPT 

MODULUL B. CORECTITUDINE ȘI EGALITATE 

La finalul acestui modul vei putea să: 

 definești termenii de corectitudine și egalitate; 

 înțelegi de ce egalitatea este o valoare de bază 

 înțelegi importanța lor. 

La școală facem mai mult decât să asimilăm cunoștințe. Scopul educației este și 

formarea unor atitudini și valori pe care societatea le consideră importante. Acestea includ 

egalitatea și justiția. Imaginați-vă cum ar fi lumea fără justiție. Iar în ceea ce privește 

egalitatea, chiar dacă nu o percepem foarte des, ea este, de asemenea, foarte importantă. 

Fiecare dintre noi trebuie să avem aceleași drepturi, dar egalitatea, la fel ca și justiția, pot 

fi folosite într-o varietate de situații. 

Activitate: Descrie un om moral. 
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Nevoia de egalitate și justiție a apărut încă din antichitate. De exemplu, avocatul roman 

Ulpian a definit justiția ca un efort de a trăi corect, fără a face rău cuiva și de a da fiecăruia 

ceea ce-i aparține. Pentru Aristotel justiția era cea mai importantă dintre virtuți. Spre 

deosebire de alte valori, cum ar fi sănătatea, justiția este relativă deoarece ea trebuie să 

fie judecată în relație cu o altă valoare sau alte valori. Ea nu poate fi considerată de una 

singură, ea trebuie legată de ceva anume. Percepția a c eva ce nu este corect este 

intuitivă, imediată și complet individuală. 

Diferențele de percepție a ceea ce este corect pot fi ilustrate de așa numitul cod al 

lui Hammurabi, care datează din al doilea mileniu înainte de Hristos. Printre altele, codul 

respectiv susținea că dacă un constructor construiește o casă, și acea casă nu este bine 

făcută și cade ucigând fiul proprietarului, atunci fiul constructorului trebuie să moară și el. 

Activitate: Justifică dacă o astfel de pedeapsă este corectă, adecvată. 

De multe ori, stabilirea vinovăției sau nevinovăției unei persoane nu este ușoară. 

În 1946, filozoful german Karl Jaspers a scris cea mai importanta carte a sa – The 

question of German Guilt. El a împărțit vina în patru categorii: 

a) infracțională - violarea legilor - tribunalul decide dacă a avut loc o infracțiune 

b)politică - pentru că suntem cu toții cetățenii ai statului, suntem și noi responsabili 

pentru activitățile liderilor politici aleși 

c)morală - se referă la toate activitățile indivizilor. Nu putem să pretindem că am 

acționat conform voinței altcuiva deoarece avem întotdeauna o alegere de făcut. Măsura 

vinei este conștiința noastră. 

d)metafizică-autorul consideră că, fiind cu toții oameni pe această planetă, suntem 

cu toții responsabili de nedreptățile comise pentru că nu am reacționat, iar pentru această 

vină doar Dumnezeu ne poate pedepsi. 

Activitate: pentru fiecare fel de vină, gândește-te la un caz specific. Încearcă să 

deduci ce fel de tipuri vină apar după ororile din cel de-al doilea război mondial. 

114 
 

 
  



 

 

Activitate: Ai mai văzut o reprezentare similară a justiției? Cum ai descrie alegoria justiției? 

Statuia justiției are ochii acoperiți pentru a scoate în evidență principiul imparțialității. Dar 

este ea cu adevărat oarbă? Este vinovatul mereu pedepsit? Din păcate, apar probleme cu 

justiția, chiar și în secolul 21. 

Activitate: ce fel de infractori cunoști și nu au fost pedepsiți? 

Alegoria justiției, simbolul unui judecător imparțial, reprezintă principul egalității. 

Datorită faptului că este legată la ochi, ea nu știe cine stă în fața ei și de aceea ea poate 

evalua corect faptele, fără emoție, corect, obiectiv. 

Există însă o diferență mare între egalitate și echitate 

Activitate: Privește imaginea și încearcă să clarifică termenii 
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Egalitatea este esențială în democrație. Toți oamenii sunt diferiți - vârstă, culoarea pielii, 

statut etc. Din punct de vedere legal, putem distinge dintre egalitate în fața legii, egalitate 

socială, egalitate politică etc. Există o nevoie de oportunități egale în societate astfel încât 

cu toții să avem aceleași condiții de dezvoltare și împlinire personală. 

Activitate: Imaginează-ți că faci parte dintr-un comitet de transplant cu o singură inimă 

pentru 3 posibili pacienți. Pe cine alegi? Justifică decizia 
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Prin natură, oamenii sunt egali în libertate, în fața lui Dumnezeu, în fața legii, în 

deminate. În toate domeniile trebuie să învățăm să relaționăm cu oamenii fără prejudecăți 

și ca egali ai noștri. 

Activitate: Creează un citat despre egalitate. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este corectitudinea? 

2. De ce este corectitudinea importantă? 

3. Ce este egalitatea? 

4. Ce este echitatea? 
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CAPITOLUL 8. DEMOCRAȚIE, JUSTIȚIE, CORECTITUDINE, EGALITATE, STATUL DE 

DREPT 

MODULUL C. STATUL DE DREPT 

Regulile și legile sunt doi termeni similari dar în același timp diferiți. Regula este 

ceva ce trebuie urmat pentru a fi în siguranță, legea este o regula pe care toată lumea 

trebuie să o respecte. 

Activitate: Care este regulă și care este lege? 

R L 

Nu interveni când cineva vorbește. 

Nu lua ce nu este al tău. 

Dacă semaforul este roșu, oprește. 

Tratează-i pe ceilalți așa cum vrei să fii tratat. 

Nu limita libertățile celorlalți. 

În trecut, legile nescrise se bazau pe reguli obișnuite, cutumiare. Totuși, pentru a 

funcționa ca democrație, statul este condiționat de existența unui sistem de legi. Statul de 

drept este cel pe care oamenii se pot baza. Un stat de drept nu poate a vea alt scop decât 

să ordoneze viața omului, astfel încât fiecare membru al comunității să fie sprijinit și 

încurajat în direcția exercitării și utilizării tuturor capacităților sale. 
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Relația dintre cetățeni și stat trebuie să se bazeze pe idei precum: 

Cetățenii pot face orice atâta timp cât acel lucru nu le este interzis prin lege. 

Nimeni nu este mai presus de lege-nici chiar judecătorii sau președintele. 

Obligațiile pot fi impuse numai prin lege. 

Statul poate face doar ceea ce este stipulat în lege. 

Imaginează-ți legile ca o piramida din cuburi; în vârf este principiul esențial care 

este susținut de stâlpi. Principiul esențial este ideea că toți suntem egali în fața legii. 

Legea este cea mai importantă și toți trebuie să ne supunem legii. Pentru ca un principiu 

să funcționeze are nevoie de stâlpi. 

Activitate: Care sunt stâlpii care susțin vârful piramidei? 

Fiecare stat trebuie să lupte pentru o structură legislativă uniformă, corectă, ușor de 

înțeles bazată pe următoarele principii: separația puterilor în stat, legalitate, suveranitatea 

poporului, libertățile individuale. 
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Din păcate sunt numeroase țări fără sisteme legislative corespunzătoare, cu oficiali 

și guverne corupte sau limitări ale drepturilor oamenilor. 

Activitate: dați un exemplu de un astfel de stat. 

Absența unei legi clare poate fi observată și în lumea virtuală. Extinderea noilor 

tehnologii și social-media are nevoie de reguli clare pentru a funcționa corespunzător. 

Astăzi aproape fiecare utilizator de social-media este și creator de conținut media, și mulți 

dintre ei publică fără a respecta spre exemplu dreptul de copyright. Utilizatorii fac 

cumpărături online, urmăresc tutoriale, caută prieteni, viitori parteneri etc. și de multe ori 

uită de posibilele pericole ale acestei lumi virtuale: cyberbulying, furt de identitate, atacuri 

cibernetice etc. 
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Activitate: Bazându-te pe structura prezentată, creează o cartă a drepturilor fundamentale 

în lumea virtuală. 

Reguli și legi 

Am descris mai sus relația dintre reguli și legi. Statul de drept înseamnă că o 

societate este manageriată, controlată și condusă de către lege, nu de către decizii ale 

unor anumitor oameni. Cu toții suntem egali în fața legii de la muncitorul de pe stradă până 

la primul ministru. 

Statul de drept înseamnă că exercitarea puterii guvernamentale este constrânsă de 

lege; este un alt mod de a spune “Noi cetățenii suntem egali și avem responsabilități și 

obligații egale”. Puterea statului este limitată pentru a proteja cetățeanul de exercitarea 

arbitrară a autorității. Cetățenii împărtășesc libertăți civile și se pot adresa tribunalului. 

Este foarte important ca judecătorii să fie imparțiali și să nu depindă de organe 

legislative sau executive. Vezi modulul precedent. 

ÎNTREBĂRI DE CONTROL 

1. Ce este regula, regulamentul? 

2. Care este diferența dintre regulă și lege? 

3. Ce este statul de drept? 

4. De ce este important ca societatea să se bazeze pe lege? 
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