
RAPID LMS/LXS DESIGN
Un program online de suport dedicat companiilor care fie nu au încă, fie își doresc o soluție
suplimentară de LMS (Learning Management System) - platformă de distribuție a programelor de E-
learning și de administrare a metricii și activității de instruire. Investiția într-un astfel de sistem
indispensabil instruirii moderne poate fi una foarte ridicată, de aceea acest program vă oferă un proces
clar și realist de configurare în intern a unui sistem accesibil și flexibil.

Modalități eficiente ca și cost de a adăuga unui LMS funcționalități de LXS (Learning Experience System)
care asigură un nivel superior de implicare a cursanților - gamification, social learning, informal
learning, ș.a.m.d.

Obiective - atât scenariile tehnice propuse cât și sesiunile suport se concentrează pe următoarele:

• analiza nevoilor tehnice - funcționalitățile necesare și contextele lor de utilizare.
• configurare platformă - instrucțiuni clare, pas cu pas, de instalare și punere în funcțiune a unui LMS

bazat pe tehnologii WordPress.

10 module + sesiuni de suport în configurarea unui LMS/LXS pe WordPress
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Kick Off 
Meeting

Acomodare 
generală

Sesiuni
instruire

Identificarea nevoilor 
tehnice privind 

platforma. Evaluarea 
necesarului de 

aplicații și a bugetului 
aferent.
(2 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 principiilor și 
a lucrului cu WordPress, 
teme și module. Studiu 

individual pe baza setului 
de tutoriale puse la 

dispoziție.
1 săptămână

Sesiuni live de parcurgere 
împreună a configurărilor 

platformei LMS/LXS: 
hosting, instalare WP, 

teme și module, 
personalizare funcții.

6 ore (2 x 3 ore)

Sprijin punctual 
specific pe provocările 

întâlnite în 
configurarea 

platformei/elor LMS 
LXS. Video Call + email.

1,5 ore

Acest program de suport vizează atât acomodarea cu competențele de lucru cât și livrarea unei
platforme LMS funcționale care să corespundă nevoilor de bază ale instruirii din organizația client. Este
important, de aceea, să i se aloce resursa de timp necesară și resursele financiare rezultat din bugetul
estimat la KickOff (licențe software): minim 10 ore în interval de 2,5 săptămâni.
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Conținut program:

Etapa de practică se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. Participanții vor finaliza configurarea
propriei lor platforme pe tehnologiile propuse de program, activând funcțiile specifice de care au
nevoie. Fiecare dintre ei are la dispoziție suport și feedback individual din partea trainerului - pe email,
forumurile de discuție și în video call.
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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. 

LMS / LXS pe WordPress? De ce?

WordPress este un mediu online asociat în general cu construcția
siteurilor de prezentare sau a blogurilor. În ultimul deceniu însă și-a
demonstrat utilitatea pentru o plajă foarte largă de obiective de business,
de la nevoia de a configura rapid un CRM pentru a administra relațiile cu
clienții la cea de Project Management, facturare sau instruire online.

Iată aplicate pe instruirea digitală beneficiile utilizării WordPress: cost 
accesibil, flexibilitate, control, decizie ușoară, comunitate.

Aplicații necesare:

În funcție de nevoile și 
funcționalitățile rezultate din analiza 
derulată în sesiunea de KickOff, veți 
avea nevoie de anumite aplicații și 
servicii din lista documentată și 
propusă de program. Estimarea 
bugetului se va face la acel moment.

ü un serviciu de hosting dedicat și scalabil: Cloudways
ü soluție securitate și eficientizare platformă: Cloudflare
ü kit instrumente vizuale editare și promovare site: Thrive Themes
ü instrumente vizuale editare: Elementor
ü modul LMS pentru WP: LearnDash
ü temă și platformă colaborativă: BuddyBoss
ü alte module și aplicații complementare care oferă platformei 

funcționalități specifice conform nevoilor.

ü cursuri: capabilități de redactare, indexare, afișare și distribuire pe 
tipuri de acces a programelor online; posibilitatea de a adăuga 
variate tipuri de conținut: video, audio, text, documente, link-uri 
embed, arhive SCORM 1.2

ü comunicare: forumuri generale, forumuri dedicate, spații private de 
comunicare, sistem de mesagerie și notificări, opțiuni de 
configurare la nivel individual sau de grup

ü colaborare: spații de lucru și partajare de documente, schimb de 
idei, etc.

ü practică: funcționalități de Project Management cu comunicare și 
feedback între factorii interesați - cursant, trainer, project manager, 
manager direct

ü evaluare: capabilități de dezvoltare, distribuire, monitorizare și raportare a quiz-urilor și testelor 
asociate programelor online de instruire

ü raportare: capabilitatea de a genera rapoarte atât la nivel individual cât și la cel al grupurilor de curs sau 
sociale

ü video conference: capabilități incluse în platformă și, adițional, integrare cu Zoom pentru planificarea și 
monitorizarea facilă a sesiunilor

Caracteristici platformă:

https://vrlps.co/1Ue69a2/cp
http://cloudflare.com/
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=7167_1_3_4
https://elementor.com/
https://learndash.idevaffiliate.com/794.html
http://buddyboss.com/

