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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 

DEZVOLTATOR DE ELEARNING, ÎN PLATFORMA MOODLE 

Autorizat ANC, cod COR 235905 

Dezvoltat de 

SC eLearning & Software SRL 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1.  Grup ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar și toți cei care doresc o 

certificare în domeniul elearning 

2.  Scop Construirea de cursuri eLearning, folosind platforma Moodle, pentru a 

diversifica metodele de predare de la clasă. Noi oportunități de lărgire a ariei 

de resurse și activități ce pot fi folosite de cadrele didactice: imagini, 

videoclipuri, prezentări, fișe, teste, sarcini de lucru, forum, chat etc. 

3.  Nr. ore de formare 40 

4.  Tip formare  Formare directă (face to face) 

5.  Competenţe vizate   Implementarea standardelor de calitate specific domeniului; 

 Integrarea TIC în educație și formare; 

 Analiza nevoilor de e-learning; 

 Implementarea politicilor de e-learning; 

 Managementul programelor de educație/formare prin e-learning la nivelul 

organizației; 

 Dezvoltarea continuturilor si materialelor suport pentru sistemele de 

educatie/formare prin e-learning (LMS – Learning Management System ) – 

Moodle; 

 Evaluarea programelor de educatie/formare prin e-learning. 

6.  Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

 Nr. ore 

Modul 1: Dezvoltarea cursurilor online 40 ore  

- teorie - 12 ore  

- practică 25 ore  

- evaluare pe 

parcurs – 3 ore 

Modul 2: Primul contact cu un curs Moodle 

Modul 3: Configurarea unui curs în Moodle 

Modul 4:  Comunicarea în Moodle 

Modul 5: Resursele în Moodle 

Modul 6: Activitățile în Moodle 

Modul 7: Gestionarea unui curs Moodle 

7.  Evaluare finală  evaluarea pe parcurs va avea loc la finalizarea fiecărui modul, prin teste de 

evaluare în platformă și prin analiza răspunsurilor; 

 evaluarea finală va avea loc la terminarea etapei de practică individuală 

8.  Sustenabilitate / Impact  Formular tip de angajament privind susţinerea unor activităţi care asigură 

sustenabilitatea/ impactul 

9.  Formatori MUSTEA Anca, prof. COSMA Ioana, HERMAN Cosmin 

10.  Cost program/participant 650 lei/ cursant 

11.  Înscriere Înscriere online - https://training.elearningsoftware.ro/ 

12.  Coordonatori program Nume 

Cosmin HERMAN 

Prof. Ioana COSMA 

E-mail: 

contact@elearningsoftware.ro 

ioana.cosma@ccd-bucuresti.org 

Director CCD- Bucureşti, 

Gabriel VRÎNCEANU 
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