
USER GENERATED CONTENT FOR LEARNING

Un program online de instruire destinat companiilor care au strategii de implicare a tuturor angajaților
în crearea conținutului dedicat învățării. Genul acesta de abordare are darul de a genera un nivel
superior de angajament al echipelor și este una dintre premisele formării unei culturi a învățării
continue. Această experiență virtuală asincron (neasistată) poate fi foarte ușor scalată la nivelul întregii
organizații pentru a asigura un nivel minim de competență în structurarea vizuală a mesajelor. Veți
putea astfel evita principalul neajuns al conținutului generat de utilizatori: nivelul său de calitate.

Public țintă și obiective - programul poate fi parcurs în ritm propriu de către fiecare angajat atunci 
când are nevoie și oferă 2 categorii de livrabile:

• competențe - capacitatea de a structura cunoștințe și a formula un mesaj coerent, de a înregistra și 
a edita sumar conținutul vizual rezultat.

• survival kit - un set complet de instrucțiuni, recomandări, instrumente care să permită reamintirea 
și sprijinul în încercările de după instruirea inițială.

8 module | exerciții | instrumente | quiz-uri | kit instrucțiuni
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Cum poate fi contractat?

Principiul din spatele construcției acestui program 
este acela de a fi la dispoziția tuturor angajaților ori de 
câte ori aceștia au nevoie și de a putea fi urmat fără 
sprijinul unui trainer. Veți putea astfel să scalați ușor 
impactul său și să asigurați un nivel optim de calitate a 
conținutului de learning generat de utilizatori.

Am adaptat grila comercială a programului în acord cu 
scopul său. Vă oferim posibilitatea de a-l contracta cu 
un abonament anual accesibil per întreaga 
companie. Solicitați o cotație.

ÎN PLATFORMA
E-CAMPUS

ÎN SISTEMUL
CLIENTULUI

Puteți derula 
programul direct 
din platforma de 

studiu colaborativ 
Learn@ E-Campus.

Programul în 
format SCORM 
1.2 compatibil 

cu sistemul 
vostru intern.

Ce obținem cu acest program?

RELEVANȚĂ COERENȚĂ CONSISTENȚĂ ATRACTIVITATE

Conținuturi de învățare 
care adresează teme 

prioritare, explicate prin 
idei atent alese.

Exprimare clară și la 
subiect, una care 

facilitează înțelegerea 
și retenția.

Un raport bun între 
timpul investit în 

parcurgere și valoarea 
oferită utilizatorului.

Un format vizual 
decent care să asigure 

trecerea de filtrul 
memoriei senzoriale.
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Conținut program:


