
INSTRUCTIONAL VIDEO DESIGN

Un program online internațional dezvoltat și susținut de The Learning Distillery dedicat echipelor de
L&D care doresc să își dezvolte competențe de producție a filmelor educaționale. Aplicațiile
conținutului video sunt multiple, acesta fiind un element central al experiențelor virtuale de învățare de
astăzi. De la debutul local în 2013, această experiență de învățare a implicat peste 600 de profesioniști
L&D din 14 țări și a stat la baza unor proiecte relevante de transformare digitală a funcțiunilor de
instruire din organizații.

Obiective - focusul programului este pe două dimensiuni esențiale ale dezvoltării de conținut video 
dedicat instruirii, un mix rar regăsibil în alte programe. Am proiectat experiența astfel încât 
participanții să deprindă următoarele:

§ competențe de a produce filme educaționale aliniate diferitelor obiective
§ competențele operaționale de a gestiona volume mari de conținut, nivele de complexitate și de 

diversitate ridicate, de a organiza mentenanța și acutalizarea constantă a programelor dezvoltate.

12 micromodule | 1 proiect generic | 1 companion virtual | 1 proiect real 
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Kick Off 
Meeting

Sesiuni
instruire

Suport
individual

Sesiune de acomodare 
și planificare. Ne vom 

regla împreună 
așteptările și vom 

detalia proiectele la 
care veți lucra fiecare.

(1,5 ore)

Calendar desfășurare:

Iată cum arată arhitectura tipică a derulării acestui program, personalizabilă fiecărui client și fiecărei 
grupe de cursanți în parte:

Prezentare
proiecte

Înțelegerea activității 
IVD. Deprinderea prin 

exercițiu a principalelor 
competențe de lucru. 
Zoom cu screen share 

și breakout rooms.
6 ore (3 x 2h)

Feedback în fiecare 
etapă a producției oferit 
în platforma colaborativă 
și în sistemele dedicate 
de review. Sesiuni de 

videocall scurte 1 la 1. 
1,5 săptămâni

Sesiune concluzivă cu 
toată echipa -

prezentare proiecte, 
feedback, analiză 

parcurs de dezvoltare, 
pașii următori.

1,5 ore

Acest program nu este unul de instruire clasică în care învățarea se termină la finalizarea unor exerciții 
sau studii de caz din cadrul sesiunilor ci livrează competențe reale de lucru și programe proprii gata de 
folosit în organizație. Cu alte cuvinte, și formare și rezultate operaționale. Prin urmare, va trebui să îi 
alocați timp, energie și focus mental: minim 14 ore în interval de 3 săptămâni.
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Conținut program:

MINDSET

SKILLSET

TOOLSET
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Trainerul programului:
Petre Bica
The Learning Distillery
Luxemburg

Pasionat de tehnologie și de neuroștiința 
învățării. Experiență internațională extinsă de 
consultanță pe sisteme și procese de instruire. 
Expert în transformarea digitală a funcțiunii L&D. 

Practică pe proiecte - generice și reale:

Pentru a vă însuși competențele, veți avea ocazia să exersați 
mai întâi pe un proiect generic atent construit și apoi, în 
perioada de practică asistată, pe un proiect real ales în 
funcție de contextul organizațional sau al echipei.

Programul vă oferă 1 companion virtual pentru proiectul 
generic constând într-o serie de conținuturi video cu 
instrucțiuni extinse, la care puteți reveni ori de câte ori 
simțiți nevoia să vă reamintiți ceva.

Ritm de echipă, suport individual

Etapa de practică pe proiect real se desfășoară pe parcursul 
unei săptămâni și jumătate. Participanții vor realiza un film 
educațional care include diferitele tehnici învățate în curs. 
Fiecare dintre ei are la dispoziție suport și feedback 
individual. Derularea și gestionarea proiectelor se face în 
platforma Learn@E-Campus prin:

ü Forumuri și grupuri de discuție
ü Module de gestionare a proiectelor
ü Canale private de discuție
ü Spații de feedback și idei
ü Funcționalități de videocall integrate

Echipamente și aplicații necesare

Pentru o bună desfășurare a programului veți 
avea nevoie de pregătirea următoarelor 
specificații hardware și de instalarea 
următoarelor aplicații software. Pentru 
activitatea ulterioară putem discuta 
necesarul mai în detaliu în funcție de 
proiectele, volumele și specificațiile echipei.

ü un procesor Intel de generație mai nou (ultimii 3-4 ani), 
minim 4 GB RAM (de dorit > 8GB), minim 2GB VRAM, 
un ecran principal sau secundar de minim 15 inch (de 
dorit > 19 inch).

ü Camtasia (30 days demo version)
ü Audacity (free app, editare audio)
ü GIMP (free app, editare foto)
ü kit pentru filmare: echipamente audio-video, lumini și 

fundaluri, etc. Lista completă de recomandări, adaptată 
obiectivelor companiei, va fi pusă la dispoziție după 
înscrierea în programul de instruire.

https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.audacityteam.org/
https://www.gimp.org/

