
                                                                                  

 

 

Atunci când vine vorba de abilitățile tale digitale, e important să știi 
unde te amplasezi. Te poți evalua, folosind întrebările de mai jos, la care 
vei răspunde cu Da sau Nu. În funcție de numărul răspunsurilor pentru o 
anumită categorie – pozitivă sau negative – îți poți da seama cât de optimist, 
pregătit sau incomod te simți când utilizezi tehnologia.  

 
 

1. Oferă tehnologia mai mult control oamenilor asupra vieții lor? 

2. Oferă tehnologia oamenilor mai multă libertate de mișcare? 

3. Crezi că tehnologia stimulează mental? 

4. Îți este rușine să ceri ajutorul când nu îți dai seama cum se folosește un produs 

sau un serviciu? 

5. Te bucuri când folosești pentru prima data o aparatură nouă și înveți cum să 

depășești provocările legate de utilizarea ei? 

6. Te simți copleșit de cât de multe trebuie să știi ca să accesezi informații online? 

7. Realizezi câteva activități din rutina ta zilnică cu ajutorul mediului online? 

8. Simți că pierzi oportunități dacă nu accesezi resurse online? 

9. Consideri că instrumentele din mediul online sunt prea complicate? 

10.  Crezi că tehnologia îți permite să adaptezi lucrurile la nevoile tale? 

Ia-ți un minut să analizezi întrebările la care ai răspuns negative și dacă ai răspuns 

pozitiv la întrebările 4, 6 sau 9. 

 

De ce crezi că ai dat aceste răspunsuri? 

• Este ceva care are legătură cu valorile tale, cu lipsa de cunoștințe? Sau este 

vorba mai mult de experiențe anterioare neplăcute cu tehnologia? 

• Este cineva cu care te poți consulta, pentru a-ți clarifica temerile și disconfortul? 

 

Dacă ești un utilizator avid al internetului, telefonului sau laptopului, cu siguranță te vei 

descurca cu organziarea tehnologică a unui Cerc de Învățare în Biblioteci. Iar, dacă 

întâmpini dificultăți, nu uita că mereu poți consulta un prieten bibliotecar. În ceea ce 

privește beneficiile internetului și a educației online, dă-i o șansă și vezi cum 

funcționează! Nu ezita nici să combini învățarea online cu cea tradițională - adică, 

împrumută o carte de la bibliotecă și citește mai multe despre lumea digitală! 

 



                                                                                  

 

 


