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DIGITAL CITIZEN 
PLUS 

   Tehnologia este un element cheie al vieții moderne și al locului de 

muncă; totuși mulți oameni au avut o expunere redusă la 

computere sau Internet și au nevoie să își dezolte abilitățile digitale 

necesare pentru sarcinile de zi cu zi. 

Digital Citizen Plus este conceput pentru începători și este 

disponibil tuturor, indiferent de statut, educație, vârstă sau 

abilități. Modulul ajută la eliminarea fricii de a utiliza un 

computer, utilizând o abordare bazată pe abilități pentru 

educarea persoanelor în elementele de bază ale utilizării unui 

computer, e-mail și Internet.  

Programul Digital Citizen nu necesită susținerea unui test și este 

conceput pentru a construi niveluri de încredere, înainte de a 

progresa pe calea către certificarea de alfabetizare digitală cu 

alte module ECDL. 

Dezvoltă abilitățile 

de bază necesare 

pentru utilizarea 

unui computer și a 

Internetului 

pentru a avansa 

către alte module 

ECDL 
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Modulul Digital Citizen Plus 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 

Plus  vor dobândi abilitățile necesare pentru a 

avansa  către alte module ECDL. La finalul 

modulului, candidații vor putea să: 

• înțeleagă elementele de bază ale utilizării

computerului și Internetului

• cunoască cum să creeze, editeze și salveze

un document

• înțeleagă cum să creeze, editeze și salveze un

registru de calcul tabelar

• gestioneze setări de bază ale ecranului de lucru (Desktop)

și să gestioneze fișiere

• caute informații și să comunice online

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 

Computere și 
dispozitive 

• Hardware

• Software

• Concepte de bază în î utilizării

lucrul cu calculatorul

Desktop și 
fișiere de 
lucru

• Primii pași

• Setări

• Lucrul cu fișiere și directoare

Documente • Creare și salvare documente

• Editare documente

• Formatare documente

• Tipărire

Calcul tabelar • Creare și salvare registre de
calcul

• Introducere și editare date
• Formatare

• Imprimare

Comunicare • Cautare informații

• Preferințe (Bookmarks)

• Rezultate

• Trimitere mesaje


