
ICDL Global 

icdl.org 

DIGITAL CITIZEN 

Modulul Digital Citizen prezintă abilitățile de bază 

necesare pentru utilizarea unui computer și a 

Internetului. Acest modul special învață candidații cum 

să îndeplinească cu încredere sarcinile de zi cu zi. 

   Digital Citizen este conceput pentru începători și este  

   disponibil tuturor, indiferent de statut, educație, vârstă sau abilități. 

   Există mulți oameni care nu au folosit niciodată un computer,  

   dar care au auzit de Internet și de posibilele sale utilizări.  

   Dacă doriți să aflați mai multe informații despre computere și  

   Internet, dar simțiți că deprinderea acestor noi abilități este prea  

   complicată, atunci programul Digital Citizen este pentru dvs. 

   Digital Citizen este conceput pentru a reprezenta primul pas  

   pentru candidații care intră în lumea digitală. Candidații care  

   finalizează cu succes modulul Digital Citizen pot dori să-și continue 

   învățarea, înregistrându-se în programul Digital Citizen Plus. 

Dezvoltă abilitățile 

de bază necesare 

pentru utilizarea 

unui computer și a 

Internetului 

pentru a finaliza 

sarcinile de zi cu zi 
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Modulul Digital Citizen face parte prin programul ICDL Digital Citizen, fiind 

conceput pentru persoanele care au puțină experiență sau chiar deloc în 

lucrul cu un computer și care doresc să-și dezvolte competențele digitale. 

Principalele obiective de învățare 
   Candidații care finalizează programul Digital Citizen 

vor dobândi abilitățile necesare pentru a avansa  

către Digital Citizen Plus sau alte module ECDL.  
La finalul modulului, candidații vor putea să: 

• înțeleagă modul corect de pornire și oprire a

unui computer

• înțeleagă modul de navigare printre fișierele de

pe Desktop și cum să stocheze fișiere

• înțeleagă cum să creeze, salveze și editeze un

document

• înteleagă cum să utilizeze un motor de căutare,

serviciile online și cum să evalueze informațiile

online

• comunice online prin email și mesagerie instant

De ce să aleg ECDL? 
• ECDL este liderul global în învățarea și

certificarea alfabetizării digitale

• Programele ECDL oferă căi de progres clare

pentru candidați

• Conținutul actualizat în mod regulat al

programei reflectă sarcinile și responsabilitățile

cotidiene tipice de la locul de muncă

• Modulele ECDL se concentrează pe dobândirea

abilităților, precum și pe înțelegerea

conceptelor

• Conținutul programului ECDL este independent

de furnizorul aplicațiilor software utilizate,

astfel încât abilitățile și cunoștințele să fie

transferabile

Prezentare modul 

Categorie Tematică 

Noțiuni de bază • Componentele
despre computer    

• Pornire computer
• Tastatură și mouse
• Închidere computer

Desktop • Pictograme
• Taskbar și butonul Start
• Ferestre
• Stocarea informației
• Tipuri de fișiere și aplicații

Documente • Creare document
• Salvare
• Modificare font
• Îngroșare, aplecare, subliniere

• Copiere/mutare text

• Tipărire

Internet • Evaluarea informatiilor
• Securitate online
• Conectarea la Internet
• Navigare și descărcare

• Motoare de căutare
• Servicii și formulare online

Comunicare • Adrese de email
• Creare email
• Raspuns si redirecționare 

email

• Comunități online
• Mesagerie instant
• Voice over Internet Protocol

• Tipuri de computere


