
Movie Maker 

Deschidem programul Movie Maker, apare fereastra dată 

 
Facem click pe Faceți click aici pentru a răsfoi după videoclipuri și fotografii. 

Se va deschide fereastra Adăugare videoclipuri și fotografii 

 
Selectăm locul unde se află imaginile sau videoclipurile noastre, apoi imaginile, videoclipurile. 

 



 
Exemplu: fac click pe stick-ul GAJA (D), apoi pe mapa românia 

 
Se va deschide mapa și vom selecta imaginile și videoclipurile pe care dorim să le folosim în felul următor: 

1. Dacă dorim să selectăm toate imaginile și videoclipurile, facem click pe prima imagine sau videoclip 

apoi ținem apăsată tasta Ctrl și apoi facem un click pe litera A și se vor evidenția toate imaginile și 

videoclipurile din mapa dată. 

2. Dacă dorim o parte din imagini și videoclipuri atunci facem click pe prima imagine pe care o dorim, 

apoi când dorim să selectăm altă imagine ținem apăsată tasta Ctrl și apoi următoarea imagine sau 

videoclip, lăsăm tastele căutăm altă imagine sau videoclip și repetăm acțiunile Ctrl și imaginea sau 

videoclipul etc. 



3. Dacă avem vreo 2 sau mai multe imagini sau video în șir una după alta, atunci făcând click pe prima 

imagine din șir facem click și ținem apăsata tasta Shift (săgeata în sus) și ultima imagine din șir și se 

vor selecta toate imaginile din șirul ales de noi. 

După ce am selectat toate imaginile/videoclipurile dorite facem click pe Deschidere. 

Va apărea următoarea imagine 

 
Privim colțul de jos din stânga ne arată procesul deschiderii videoclipului și trebuie să așteptăm până se va 

încărca și va dispărea inscripția dată. 

 
Facem click pe prima imagine sau videoclip, apoi facem click pe meniul Pornire. 



 
Din meniul Pornire facem click pe opțiunea Titlu și se va deschide un pătrat negru cu o casetă text în centru 

Filmul meu. Evidențiem textul dat și-l ștergem scriind în loc denumirea filmului nostru, în cazul dat primul 

cuvânt nu se începe cu literă mare și va trebui să-l scriem singuri cu literă mare. 

 
Am numit filmulețul Vizita de studiu în România și i-am scris data vizitei 23-26 mai 2015. Caseta dată o 

putem mișca în orice parte exact așa ca în Publisher, punând cursorul pe marginea casetei și când apare un 

plus cu săgeți pe margini          facem click pe partea stângă a mausului și ținând apăsat mișcăm caseta text în 

orice loc dorit. La fel putem lărgi și mări caseta text punând mausul pe mijlocul laturilor și când apare cursorul 

sub forma unei linii cu două săgeți opuse vertical      sau orizontal.          Ținând apăsată partea stângă a 

cursorului lărgim sau micșorăm caseta text. 

Fonul titlului nostru este negru pentru a-l schimba facem click pe Culoare fundal din meniul Instrumente 

text de sus de culoare violetă și se va deschide o gamă de culori din care selectăm culoarea preferată și facem 

click pe ea. 



 
Imaginea noastră își va schimba culoarea și tot odată va dispărea textul. Facem click pe titlu și va apărea textul 

înapoi, rămâne să-l evidențiem pentru al modifica după doleanțele noastre (culoare știft, mărime, poziție în 

centru sau stânga/dreapta) 

 
Priviți pagina următoare. 



 
Mergem mai departe. Tot în meniul Instrumente text avem și opțiunea Efecte, cu care putem programa 

apariția titlului nostru, selectăm cea care ne place mai mult. Eu am selectat următoarea. 

Ca să privim ce s-a primit facem click pe triunghiul de sub ecran. 

 
Făcând click pe fiecare imagine aflându-ne în meniul Instrumente video, programăm timpul/rapiditatea miș-

cării imaginii noastre în filmuleț cu ajutorul opțiunii Durată, facem click pe triunghiul de alături și facem click 

pe durata dorită de la 1 secundă până la 30 secunde. Eu am ales 3 secunde și am făcut click așa pe fiecare 

imagine. 



 
Tot așa procedăm cu videoclipurile care se vor rula fără voce pentru a le mișca mai rapid sau mai lent, selec-

tând din opțiunea Viteză. 

Când dorim să tăiem o porțiune dintr-un videoclip e nevoie mai întâi să-l împărțim pe porțiuni. Să zicem că 

avem următorul videoclip, pentru a-l împărți pe porțiuni vom face următoarea procedură.  

 
 

Punem mausul nostru pe linia verticală și când apare cursorul nostru sub formă de mână, facem click și ținând 

apăsat o mișcăm și privim cum se mișcă cadrele pentru a selecta porțiunea, apoi facem click pe imaginea din 

videoclipul nostru în partea dreaptă sau stângă de la locul selecta și facem click pe partea dreaptă a mausului 

și apoi pe Scindare (se folosește pentru a tăia un filmuleț sau o muzică) 



  
După această acțiune videoclipul nostru se va tăia și va arăta în felul următor. Pentru comparație această 

porțiune arăta în felul următor. 

 
Mai scindăm și alte porțiuni din videoclip, dacă avem nevoie ca în cazul de mai sus. 

 



Acum putem elimina porțiunile de videoclip care sunt de prisos, făcând click stânga pe maus pe porțiunea 

dorită apoi tot aici click pe dreapta a mausului și apoi facem click pe Eliminare. 

 
Vom primi următoarea imagine, fără cadrele de sus eliminate. 

 
Punem cursorul pe ultima imagine sau cadru și facem click, apoi ne ducem sus la meniul Pornire și facem 

click pe el.  

 

 

 

 

 

 



apoi ne ducem la opțiunea Generic și facem click pe triunghiul de lângă el se va deschide un șir de opțiuni: 

Generic, Regizor, Distribuție, Locație, Soundtrack. 

 
Facem click pe rând pe fiecare din opțiunile de la Generic și apoi completăm casetele text apărute cu datele 

noastre, nu uităm de fundal și modelarea textului (după modelul Titlului). 

 

 

Regizor  



Distribuție  

 
Locație 

 
Soundtrack (vom scrie muzica înserată) 

 
 

Facem click pe titlul filmului nostru pentru a adăuga o melodie, 

 



 apoi facem click pe meniul Pornire și apoi Adăugare muzică, se va deschide un meniu de unde facem click 

pe Adăugare muzică… 

 
Se va deschide fereastra Adăugare muzică, unde vom selecta locul unde se află melodia noastră și apoi me-

lodia, iar la sfârșit vom face click pe Deschidere. 

 
 

După ce am înserat muzica ne vom întoarce la ultimul cadru din filmuleț cu Soundtreck și vom scrie E. 

Morricone Chi mai. Vezi pagina următoare. 



 
Dacă vom face click pe rând fiecare imagine din film și vom reveni la meniul Pornire, apoi vom face click 

pe Legendă (se află între Titlu și Generic), se va deschide o casetă text pe imaginea dată unde vom putea scrie 

o explicație a imaginii (ce este reprezentat, unde, data, evenimentul tot ce dorim) 

 

 



Să zicem că vom scrie Lidia Kulikovski ghidul trainerilor Novateca 

 

 
 

Tot în așa mod putem scrie Legenda videoclipurilor înserate 

 



 
Acum revenim la muzică, pe parcursul videoclipului noi n-avem nevoie de melodie, fiindcă dorim să auzim 

cele spuse în videoclip. Aducem linia noastră de despărțire între imagine și videoclip și apoi punem cursorul 

pe linia cea verde de sub imagini, care reprezintă muzica și facem click pe partea dreaptă a mausului și din 

meniul apărut facem click pe Scindare. Fix așa procedăm și la sfârșitul videoclipului și începutul imaginii, 

ducem linia de despărțire și facem click pe linia verde a muzicii, apoi click dreapta și Scindare. 

 
După tăierea muzicii din videoclip, punem cursorul pe linia muzicii de la începutul videoclipului și ținând 

apăsată partea stângă a mausului o mutăm la finele videoclipului pe imaginea ce urmează. 



 
Și vom avea următoarea imagine, după cum se vede din videoclip va dispărea muzica. 

 
Mai avem un videoclip, aici vom încerca să eliminăm vocea videoclipului iar muzica s-o lăsăm. 



Vom proceda în felul următor, vom pune cursorul la începutul videoclipului doi, apoi vom face click sus pe 

meniul Instrumente video și mai apoi pe difuzorul Volum video, și vom duce linia de la centru spre stânga 

până la margine (închidem vocea) 

  
Mai avem și posibilitatea de a face apariția muzicii și vocii videoclipului și dispariția Lentă, Medie, Rapid.  

Pentru aceasta punem cursorul pe fiecare porțiune a muzicii, apoi intrăm în meniul Instrumente Muzică, apoi 

 


