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INVITATIE  la  CURS 

Dezvoltator de eLearning, 
cod COR  235905 

      
 
eLearning & Software SRL în colaborare cu Asociatia "Pro Arta, Dezvoltare si 
Cunoastere" si Casa Corpului Didactic Bucuresti, membrii organizatori ai 
Conferinței Naționale eLearning MoodleMoot România 2017, 
 
Vă invită să participați la cursul autorizat ANC, Dezvoltator de eLearning, ce 
se va derula în perioada 21 – 25 August 2017 în București. 
 
Programul se adresează tuturor specialiștilor în formare și educație, precum și 
altor persoane interesate de crearea și gestionarea programelor de învățare 
online. 
 
La finalul cursului, absolvenţii vor deveni Dezvoltatori de eLearning 
certificaţi conform COR – 235905. 
 
Înscrierea la curs se face online, până cel târziu la data de 11 August 2017, 
prin intermediul paginii web a evenimentului moot2017.moodle.ro. Înscrierea 
se va face în limita locurilor disponibile, în ordinea lor cronologică. 
 
Pași pentru înscrierea la curs: 

1. Înregistrarea pe pagina evenimentului moot2017.moodle.ro 
2. Accesarea paginii aferente cursului (CURS DEV)I din meniul principal 
3. Introducerea datelor pentru plată în modulul ePayment 
4. Selectarea opțiunii dorite: 

a. Plata cu card de credit sau card de debit – se va genera factura 
fiscală după acceptarea plății ce va fi transmisă pe e-mail 

b. Plata prin transfer bancar – se va genera factura proformă ce va 
fi transmisă pe e-mail 

5. Efectuarea plății 
6. Transmiterea documentelor de înscriere în format scanat la adresa 

elena.dochie@elearningsoftware.ro 
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Documente necesare pentru înscriere: 

• copie buletin/ carte de identitate 
• copie certificat de naștere 
• copie diplomă de licență sau adeverință 
• documentul doveditor al schimbării numelui (dacă este cazul) 

 
Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi următorele 
competente/ abilitati specifice: 

• Implementarea standardelor de calitate specifice 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. 
 
Calendarul cursului:  
Cursul dureaza 5 zile și se va finaliza cu examen de absolvire 

 
Perioada: 21 – 25 August 2017 

 
Data limita de înscriere: 11 August 2017 

 
Taxa de participare: 800 lei, inclusiv taxa de examinare. 
 
Pentru informații suplimentare: 
 
Elena DOCHIE, Director General, e-mail elena.dochie@elearningsoftware.ro 
Cosmin HERMAN, CTO, e-mail cosmin.herman@elearningsoftware.ro  


