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 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

ȘI CERCETĂRII 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE 

CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în 

carieră 

Public ţintă vizat 
 

Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice identificate 

de ISMB şi CCD, în domeniul educației vizuale.  Programul de 

formare continuă vine în sprijinul personalului didactic şi a 

personalului didactic auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în 

învăţământul preuniversitar, şi urmăreşte abilitarea acestora pentru a 

fi capabili la rândul lor să ofere elevilor şi personalului din 

învăţământ servicii educaţionale la distanţă prin intermediul 

aplicaţiilor digitale. Abordarea educaţiei vizuale la distanţă devine 

astfel, nu doar o modalitate de a stimula dezvoltarea creativităţii, ci 

şi de a îmbogăţi competenţele digitale. 

 

Durata  24 ore 

Tip de formare Blended learning 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Formarea/ dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor 

didactice. 

Crearea de lecţii atractive online, ca alternativă la formele didactice 

tradiţionale sau în completarea acestora. 

Competenţe vizate 
 

● abilitarea cadrele didactice și a personalului didactic auxiliar cu 

metode şi tehnici de utilizare a mijloacelor  vizuale pentru lucru 

cu elevii la distanţă în proiectele didactice, la disciplinele 

școlare și pentru ridicarea calității serviciilor educaționale;  

● utilizarea instrumentelor online de comunicare la distanţă în 

activitatea didactică; 

● dezvoltarea competenţelor digitale transferabile în procesul de 

învăţământ prin utilizarea unor aplicaţii de editare foto-video și 

design grafic. 

Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

 

 

● Modul I: Introducere în fotografia digitală. Aplicaţii practice 

(8 ore) 

● Modul II: Utilizarea materialelor video în scop didactic. 

Aplicaţii practice (8 ore) 

● Modulul III: Realizarea unei resurse RED cu utilizarea 

aplicațiilor foto-video (8 ore) 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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 MINISTERUL EDUCAŢIEI 

ȘI CERCETĂRII 
 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face/  

Webinar sincron 

Online Total  

8 16 

 

24 

33% 67% 100% 
 

Modalităţi de evaluare 

a cursanților 

evaluare de parcurs, evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare 

a activităţilor de curs 

şi a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  

 

1. RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi 

prenume 

Specializarea Nivel de pregătire Module/Ev*

*  

Iuliana 

Stana 

Informatică Postuniversita

r 

M1, M2, 

M3, Ev 

Claudia 

Ciocan 

Fotografie, 

Cinematografi

e 

Master M1, M2, M3, 

Ev 

Ioana 

Cosma 

Informatică Universitar  M3, Ev 

profesor metodist CCDB/formator 

*M1/M2/.../E 

Coordonator CCDB Profesor metodist: Iuliana Stana 

Email: iuliana.stana@ccdbucuresti.org  

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / 

activitate / cursant 

120 lei 

Inscriere Completați online Formularul de înscriere. 

https://forms.gle/qjxWfu5rR33wn8AS6  
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