
LEARNING CONTENT CURATOR

Un program online de instruire și suport care adresează unul dintre cele mai solicitate roluri ale
momentului - curator de conținut dedicat învățării. În demersul lor de transformare digitală a funcțiunii
de L&D, companiile au nevoie să pună la dispoziția angajaților conținut și experiențe de calitate.
Diversitatea surselor și volumul materialelor avute astăzi la dispoziție sunt copleșitoare.

De aceea, provocarea căutării, analizării, selectării și indexării lor pentru a fi ușor de folosit de către
colegi face ca instruirea în acest domeniu să fie un demers de impact și cu o întoarcere imediată a
investiției.

Obiective - programul oferă 2 categorii de livrabile, adaptabile la nivel de detaliu contextului curent
al companiei client și nevoilor sale de conținut digital:

• competențe - capacitatea de a căuta, analiza, selecta și indexa conținut dedicat învățării relevant 
obiectivelor organizației

• kit de instrumente - un set continuu actualizat de resurse, aplicații recomandate, quizz-uri, care să 
faciliteze activitatea curatorilor de conținut

10 module | 1 proiect generic | 1 instrument | 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

Deprinderea lucrului cu 
procesele și strategiile 

de curatoriat al 
conținutului. Zoom cu 

screen share și 
breakout rooms.

4 ore (2 x 2h)

Asistență în realizarea 
unui plan de curatoriat 

și răspunsuri la 
provocările specifice 

întâmpinate în 
implementare.
1 săptămână

Sesiune concluzivă cu 
toată echipa - prezentare 

proiecte, feedback, 
analiză parcurs de 
dezvoltare, pașii 

următori ai echipei.
1,5 ore
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Conținut program:

Veți avea ocazia să exersați practicile de lucru selectând și indexând 
conținut de învățare în cadrul unui studiu de caz. Veți primi un set 
de obiective și o descriere a contextului pentru care veți acționa ca 
un Learning Curator aplicând tehnicile propuse de program. În 
perioada de practică veți transfera cele învățate în propria voastră 
activitate configurând o hartă și un plan de implementare.

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 12 de ore în interval de 2 săptămâni.

Transferul cunoștințelor în practică
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Implementarea asistată a planului

Etapa de practică se desfășoară pe parcursul unei 
săptămâni. Participanții au la dispoziție suport și 
feedback individual din partea trainerului.

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


