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Către Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

În atenţia Personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Vă informăm că, în perioada 01 – 5 martie 2021, vă puteți înscrie la cursul UTILIZAREA 

INSTRUMENTELOR VIZUALE ÎN MEDIUL ONLINE, curs AVIZAT MEC  cf. Adresei MEC 

1067/DGIP/19.02.2021 desfășurat în format ONLINE, adresat personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar. 

Competențele vor fi dezvoltate prin parcurgerea următoarelor module tematice:  

Titlul modulului Nr. ore 

Modul I: Introducere în fotografia digitală. Aplicaţii practice;  

8 

Modul II: Utilizarea materialelor video în scop didactic. Aplicaţii 

practice 

 

8 

Modulul III: Realizarea unei resurse RED cu utilizarea aplicațiilor 

foto-video 

6 

Evaluare finală                                                                                              2 

 

Evaluarea finală a acestui program constă în întocmirea portofoliului de curs, cu piesele anunțate încă de la 

început, urmată de analiza produselor activității.  

Durata: 24 de ore; 8 ore se desfășoară sub formă de webinar. 

Estimăm să începem cursurile joi, 11 martie. Durata cursurilor este cuprinsă în intervalul 11 – 25 martie 

2021, în funcție de disponibilitatea formatorilor, după următorul program:  

 Zile lucrătoare – de la ora 14.00-16.00; 

 Sâmbăta – de la ora 10 

ÎNSCRIERE: 

Modalități de plată: 

-       prin transfer bancar (pentru cei care au cont de internet banking) – la observații veți trece numele si 

prenumele dvs si curs UIVMO (acronim curs) 

-       prin Mandat poștal la Poșta Română– la observații veți trece numele si prenumele Dvs. si curs 

UIVMO(acronim curs) 

-       prin Ordin de plată de către unitatea școlară. În cazul acesta vă rugăm sa ne transmiteți o solicitare pentru 

emiterea facturii, pe adresa de mail: marilena.huiu@ccdbucuresti.org, în care să treceți datele de facturare 

(unitate școlară, adresă, cod fiscal) 

 Cost curs 120RON 

Completaţi online Formularul de înscriere la adresa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6rIv9vuOQYHE9eJ9yV8k4acOZ_6d_qntOOyMJRhpNOm8Y-

A/viewform 

 

 După confirmarea efectuării plății prin mail- termen 5.03.2021, veți primi detalii privind grupa din care faceți parte, 

perioada desfășurării cursului și datele de accesare a platformei eLearning. 

Responsabil  program, 

 prof. Iuliana Stana 

e-mail: iuliana.stana@ccdbucuresti.org 

Director CCD București 

Prof. Nicoleta Briciu 

Splaiul Independenței  Nr. 315A 

Sector 6, București, România 

Tel    0040213134901 

Fax   0040213134927 

www.ccd-bucuresti.org   

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 

CERCETĂRII 
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