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Lecţia 17: Activităţi online
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Obiectivele lecţiei

• Descrie scopul blogurilor, a forumurilor şi a wiki-urilor

• Înţelege rolul reţelelor de social media şi cum acestea funcţionează

• Înţelege diferenţa dintre reţelele sociale deschise şi cele închise

• Descrie cum se utilizează LinkedIn

• Descrie ce este identitatea digitală

• Înţelege importanţa menţinerii unei bune identităţi digitale

• Explică cum evităm hărţuirea online

• Înţelege riscurile pentru sănătate cauzate de lucrul la computer timp 

îndelungat
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Suntem fiinţe Sociale

• Cum partajăm informaţii?

• Computer bulletin board systems (BBS) au fost pre-cursorii platformelor 

moderne de postări, care includ:

• Bloguri

• Forumuri

• Wiki-uri
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Reţele de social media 

• O reţea de  social media este un site web conceput să faciliteze comunicarea 

dintre utilizatori

• Utilizatorii au posibilitatea de a 

posta informaţii, de a face 

comentarii la postările altor 

personae, de a încărca imagini şi 

video-uri, de a juca jocuri, 

expedia mesaje de email sau de a 

se angaja în discuţii online 

cu alţi utilizatori

• Devii membru al unui site de social 

media pentru a te conecta cu alţi oameni

© CCI Learning Solutions 4



Reţele de social media 

• Crearea reţelei

• Odată ce ţi-ai creat un profil şi o pagină personală, încerci să inviţi alte 

persoane să se conecteze cu tine (pe pagina ta) 

• Aceste persoane pot fi denumite prieteni sau contacte

• O reţea socială este o reţea de persoane – persoane pe care le cunoşti 

şi persoane care cunosc persoanele pe care le cunoşti

• Beneficiul participării la reţele sociale este că prietenii tăi actuali te pot 

pune în legătură cu noi prieteni
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Reţele de social media 

• Prieteni şi cereri de prietenie

• Poţi invita persoanele pe care le cunoşti să-ţi fie “prieteni” pe site

• Tot ce postezi pe pagina ta poate fi vizualizat de către toţi prietenii tăi, 

în afară de cazurile când ai luat măsuri suplimentare ca anumite articole 

să fie partajate cu anumiţi prieteni 

• O cerere de prietenie este o invitaţie de a deveni prieteni online

• După ce accepţi cererea de prietenie, poţi vizita pagina prietenului tău

• De asemenea, poţi vedea toţi prietenii acestuia şi le poţi trimite cereri de prietenie 

• Pentru siguranţa personală, se recomandă să accepţi cererile de prietenie de la 

persoanele pe care le cunoşti
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Reţele de social media 

• De ce oamenii devin membrii ai reţelelor sociale?

• Pentru a-şi extinde lista contactelor în afaceri

• Pentru a se promova şi pentru a face cunoscute propriile calificări

• Pentru a căuta locuri de muncă sau pentru a găsi oameni care să ocupe 

posturile deschise

• Pentru a face publicitate evenimentelor care urmează să se desfăşoare

• Pentru a anunţa posturile vacante

• Pentru a promova propriile mărci
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•Reţele de social media

• Cele mai cunoscute reţele de 

social media

• Facebook

• LinkedIn

• Twitter 

• Instagram 

• Snapchat 

• YouTube 

• Vine
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Reţele de social media deschise vs 
Închise

• Reţelele de social media deschise sunt accesibile publicului larg

• Reţelele de social media închise sunt private şi de uz intern 

pentru o companie, organizaţie, sau şcoală

• Pentru a participa la o reţea închisă, trebuie să ai un cont asociat 

organizaţiei şi, de regulă, să foloseşti adresa ta de email de lucru 

pentru a te conecta 

• Serviciile oferite de reţelele sociale închise pot fi folosite pentru 

conversaţii şi colaborări private 
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Reţelele de social media deschise vs 
închise

• Avantajele reţelelor închise 

• Permit companiilor să valorifice şi să influenţeze impactul reţelelor sociale 

• Acestea includ panouri pentru mesaje, fluxuri de ştiri, locaţii de partajare a fişierelor, 

funcţii de căutare

• Acestea oferă o locaţie centrală pentru discuţii, anunţuri, wiki-uri şi stocare de fişiere

• Oferă oportunitatea ca toţi angajaţii să participe la activităţile şi conversaţiile din 

cadrul companiei pe o platformă

• Exemple de reţele sociale închise:

• Neo

• Yammer

• Slack
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Să examinăm LinkedIn

• Este o reţea socială dedicată conexiunilor dintre profesionişti

• Obiectivul LinkedIn este de a fi vizibil, uşor de căutat şi de găsit

• Ierarhia contactelor:

• Gradul 1 – sunt persoanele cu care eşti direct conectat 

• Gradul 2 – sunt persoanele conectate cu persoanele de gradul 1; 

acestor persoane le poţi trimite invitaţie de conectare.

• Gradul 3 – sunt persoanele conectate cu persoanele de gradul 2 
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Să examinăm LinkedIn

• Crearea profilului LinkedIn 
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Gestionarea identităţii digitale

• Identitatea ta digitală este ansamblul de date despre tine, 

disponibile online

• De regulă, reprezintă o combinaţie dintre profilul tău online şi 

toate postările, toate fişierele încărcate, toate imaginile tale, 

toate articolele la care ai făcut “like”,” şi toate persoanele pe care 

le urmăreşti

• Aceasta cuprinde istoricul întregii tale activităţi digitale
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Gestionarea identităţii digitale

• Amprente digitale

• De fiecare dată când faci o acţiune online, laşi o urmă de informaţii 

despre caracterul tău

• Aceste urme de informaţii sunt denumite amprente digitale 

• Deoarece acestea sunt online, pot fi căutate
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Gestionarea identităţii digitale

• Ce se află pe online, este pentru totdeauna

• Odată ce ai postat ceva pe online, nu mai poţi controla respectiva 

informaţie

• Orice persoană care vede postarea, imaginea sau videoul tău, le poate 

descărca (păstra) sau partaja

• Aceasta determină puterea social media– informaţiile sunt partajate iar 

numărul persoanelor care le pot vedea, creşte exponenţial

• De asemenea, puterea social media conferă permanenţă postărilor–

atât celor de care eşti mândru, cât şi celor de care ai prefera să uiţi 
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Gestionarea identităţii digitale

• De ce este importantă identitatea 

digitală?

• Identificatorul tău digital este marca ta personală

• Marca personală te diferenţiază de ceilalţi şi, în 

mintea altor persoane, crează impresii despre 

tine
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Gestionarea identităţii digitale

• Crearea identităţii pozitive online 

• Creează şi gestionează un cont de LinkedIn – ia-ţi suficient timp pentru 

a-ţi crea un profil profesional bine scris 

• Gestionează-ţi profilul de Facebook şi elimină orice poze care nu te 

prezintă într-o lumină profesională

• Creează-ţi un cont de Twitter şi foloseşte-l pentru a partaja informaţii 

pe care alţii le pot considera valoroase

• Creează un blog şi postează idei pozitive şi profesionale

• Niciodată nu face postări (sau expedia mesaje) fiind furios
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Gestionarea identităţii digitale

• Identitate personală şi identitate profesională
• Unele persoane preferă să menţină mai multe identităţi online 

• Una pentru scopuri personale 

• Alta pentru scopuri profesionale

• Alias
• Un alias este un nume asumat

• Unele persoane folosesc numele lor real şi un alias pentru a-şi crea şi menţine 
mai multe identităţi online 

• Pentru unele profile, eşti încurajat sau chiar ţi se poate solicita să foloseşti un 
alias 

• De asemenea, persoanele care au nume identice sunt forţate să folosească 
alias-uri
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Gestionarea identităţii digitale

• Gestionarea identităţii digitale 

• Abordează rol proactiv în crearea şi menţinerea identităţii pozitive  online 

• Partajează informaţii cu prudenţă

• Alocă timp pentru a crea şi distribui informaţii care demonstrează că eşti 

intelligent, atent, responsabil 

• Găseşte articole despre problemele care te interesează, comentează-le şi 

partajează-le cu ceilalţi

• Încearcă să elimini orice postare care te arată într-o lumină nefavorabilă

• În caz de necesitate, solicită ajutor companiei care furnizează servicii de 

identitate
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Comportamentul pe online

• Reţine, nu fiecare este ceea ce spune că este

• Anonimitatea din online îi face pe oameni să se simtă liberi să 

abordeze comportamente pe care nu le-ar avea în discuţiile faţă 

în faţă. 

• Unii sunt pe online mai puţin timizi

• Unii exprimă furie 

• Noi toţi avem obligaţia morală şi etică să-i tratăm pe toţi ceilalţi 

cu respect
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Comportamentul pe online

• Hărţuirea online

• Hărţuirea nu este o acţiune electronică inofensivă, ne-orientată 

pe cineva anume

• Hărţuirea (bullying) ţinteşte persoane reale, şi poate cauza 

adevărate prejudicii

• Victimele hărţuirii online sunt mai predispuse 

să sufere din cauza nivelului scăzut al stimei 

de sine şi să se gândească la suicid

• Hărţuirea online poate avea consecinţe grave 
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Computerele şi sănătatea ta

• Copiere şi schimbare

• Dacă refuzi să te adaptezi, rişti să fii lăsat în urmă 

• Încearcă să tratezi noile tehnologii ca noi oportunităţi şi nu ca 

obstacole

• Posedarea cunoştinţelor digitale este importantă pentru fiecare
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Computerele şi sănătatea ta

• Deconectarea

• Câte ore în fiecare zi eşti “conectat” şi angajat în discuţii online cu alţii?

• Tu primeşti şi analizezi notificări pe parcursul întregii zile?

• Îţi aloci timp să fii singur?

• Fiinţele umane au nevoie de timp în care să se decupleze de la stimulii 

externi
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Computerele şi sănătatea ta

• Dependenţa de Internet 

• Semnalele de alarmă: 

• Faptul de a te gândi în continuu la activităţi online

• Pierderea interesului faţă de alte hobbi-uri sau distracţii

• Petrecerea timpului din ce în ce mai mult pe online

• Resimţirea oboselei sau modificarea somnului

• Riscul de a pierde importante relaţii, a job-ului, a oportunităţilor educaţionale sau 

profesionale din cauza utilizării Internetului

• Faptul de a minţi membrii familiei, terapeuţii sau alte persoane despre cât de mult 

timp petreci în Internet
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Computerele şi sănătatea ta

• Bune practici de ergonomie

• Şezi în scaun cu spătar jos, cu cotiere şi cu înălţime ajustabilă

• Utilizează o tastatură ergonomică şi poziţionează corect monitorul 

• Niciodată nu lucra la computer fără să faci pauze periodice

• Ţine picioarele pe podea, iar coapsele şi antebraţele – paralel cu 

podeaua
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Sumarul lecţiei

• Descrie scoppul blogurilor, a forumurilor şi a wiki-urilor

• Înţelege rolul reţelelor de social media şi cum acestea funcţionează

• Înţelege diferenţa dintre reţelele sociale deschise şi cele închise

• Descrie cum se utilizează LinkedIn

• Descrie ce este identitatea digitală

• Înţelege importanţa menţinerii unei bune identităţi digitale

• Explică cum evităm hărţuirea online

• Înţelege riscurile pentru sănătate cauzate de lucrul la computer timp 

îndelungat
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Întrebări recapitulative

1. Shaun periodic scrie articole despre teoria bazelor de date şi instrucţiuni despre utilizarea 

serverului Microsoft SQL. Unde ar fi cel mai preferabil să le publice?

a. Pe blogul lui. c.   Pe Vine.

b. Pe Snapchat. d.   Pe YouTube.

2. În care reţea socială imaginile şi videoclipurile dispar după ce au fost vizualizate?

a. Vine c.   YouTube

b. Snapchat d.   Facebook

3. Care dintre următoarele este un exemplu de reţea de social media închisă?

a. Facebook c.   Yammer

b. LinkedIn d.   Twitter
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Întrebări recapitulative

4. Care dintre următoarele reţele sociale a fost creată anume pentru realizarea şi menţinerea 

conexiunilor profesionale de afaceri?

a. Facebook c.   Instagram

b. LinkedIn d.   Twitter

5. Ansamblul de date despre tine, disponibile online reprezintă:

a. Profilul tău c.   Blogul tău

b. Identitatea ta digitală d.   Istoricul postărilor tale pe Facebook 
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Întrebări recapitulative

6. Helen a postat o poză pe Facebook iar o săptămână mai târziu a dorit să o şteargă. Cum se poate 

asigura că poza a fost ştearsă din Internet?

a. Este suficient să şteargă postarea; orice imagine postată poate fi eliminată din Internet oricând.

b. Dacă şterge poza în decursul unei luni de la postare, aceasta va fi ştearsă definitiv.

c. Nu se poate asigura nicicum, deoarece repostările şi partajările pozei pot face ca aceasta să rămână 

online pentru totdeauna.

d. Poate apela la ISP său, căruia să-I solicite ştergerea pozei.

7. Care ar fi un motiv rezonabil pentru a utiliza un alias online?

a. Pentru a separa identitatea online personală de cea profesională.

b. Pentru a rămâne anonim când faci comentarii răutăcioase la postările unui coleg.

c. Pentru a intimida pe cineva şi a-l face să ghicească cine e.

d. Pentru a participa la competiţii de mai multe ori.
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Întrebări recapitulative

8. Care este o bună metodă de a-ţi crea o identitate digitală pozitivă?

a. Partajează istorii sau articole despre oportunităţi de voluntariat pe reţelele de social media.

b. Comentează în mod inteligent şi cu atenţie postările altor persoane.

c. Creează un blog şi postează articole pozitive care reflectă caracterul tău.

d. Toate acestea sunt metode bune de creare a identităţii online pozitive.

9. Care dintre următoarele este un exemplu de hărţuire online?

a. Trimiterea unui email derogatoriu unei persoane.

b. Postarea pe Facebook a unei poze compromiţătoare aparţinând altei persoane.

c. Efectuarea de comentarii nepoliticoase despre cineva pe social media.

d. Toate acestea.
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Întrebări recapitulative

10. Marissa a postat anunţuri pe Twitter timp de o săptămână despre un proiect de mentorat la 

biblioteca publică, în care persoanele în vârstă au fost încurajate să instruiască tinerii în anumite 

competenţe profesionale precum ar fi contabilitate, ţinerea şi completarea registrelor. De 

asemenea, ea a pus această informaţie şi pe pagina de Facebook a bibliotecii. Deşi în zona 

bibliotecii numărul de persoane în vârstă este mare, participarea a fost dezamăgitoare. Care ar fi 

un probabil motiv al participării scăzute?

a. Persoanelor în vârstă nu le pasă de tinerii din comunitatea lor.

b. Probabil, persoanelor în vârstă nu li s-a oferit transport spre bibliotecă.

c. Vârstnicii nu sunt foarte activi pe Twitter şi Facebook.

d. Toate acestea.
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Întrebări recapitulative

11. Care dintre următoarele reprezintă un semnal al dependenţei de Internet?

a. Faptul de a minţi despre cât de mult timp petreci pe online.

b. Deţinerea conturilor pe Facebook, Twitter, Instagram şi Vine.

c. Utilizarea unui alias în unul sau mai multe dintre conturile tale online.

d. Configurarea telefonului astfel încât să fii anunţat când cineva îţi scrie în Facebook.
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