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Plan
Pas 1 - Care sunt obiectivele tale?
Pas 2 - Ce se întâmplă în industria ta?
Pas 3 - Cercetare
Pas 4 - Cine este clientul tău?
Pas 5 - Structurează cursul
Pas 6 - Creează materialul suport
Pas 7 - Setează echipamentul necesar și mediul în
care creezi cursul
Pas 8 - Înregistrează
Pas 9 - Editează
Pas 10 - Încarcă-ți cursul pe platformă
Pas 11 - Creează o relație cu cursanții



Pas 1 - Care sunt
obiectivele tale?

Planifică 1 - 1,5 ore pentru această etapă

Care sunt obiectivele tale pentru acest curs? 

Este pentru generarea de venituri? Creșterea
încrederii și brand awareness? Dorința de a
împărtăși cunoștințele?
Dacă este o creștere a veniturilor, cât ți-ai dori să
producă acest curs? Fii realist.

SFAT DE EXPERT: Fă un inventar tehnologic. Dacă
creezi că este posibil să ai nevoie de
echipament pentru a îți înregistra conținutul,
comandă astăzi lucrurile de care ai nevoie. Poți
oricând să faci retur în 30 de zile dacă nu îți mai
sunt folositoare ulterior. Nu dorim să ajungem la
ziua de „înregistrare” și să nu putem să ne ținem
de program



Pas 2 - Ce se
întâmplă în
industria ta? Planifică  1 - 1,5 ore pentru această

etapă

Ce vezi în industria ta?

Care este o problemă în tendințe?

Ce cauzează o perturbare a vieții
clienților tăi?



Pas 3 -
Cercetare

Planifică 1 - 1,5 ore pentru această etapă

Pe baza cercetărilor din industrie, cine
sunt cei mai afectați de această
problemă?

Cunoaște-i și înțelege-i ca să poți să îi
ajuți cel mai bine.



Pas 4 - Cine
este clientul
tău? Planifică 1 - 1,5 ore pentru această etapă

Fă un brainstorm de idei pentru a
descoperi problemele cu care se
confruntă clientul tău ideal. Scrie totul.

Acesta este modul în care îți poți crea
harta cursului tău: ce poți crea rapid?
Care este o soluție ușoară?



Pas 5 -
Structurează
cursul

Planifică 1 - 1,5 ore pentru această etapă

Câte videoclipuri vei crea? Câte PDF-
uri?

Fă o listă cu puncte Bullet despre ceea
ce intenționezi să spui. Ideal ar trebui
să rămâi la 1-2 puncte în fiecare video.

Cel mai bun tip resurse sunt cele în
format PDF cum ar fi: liste de verificare,
sfaturi, pași simpli etc.



Pas 6 - Creează
materialul
suport Planifică 3-4 ore pentru această etapă

Pe baza planului făcut la pasul anterior
începe să îți creezi resursele ajutătoare
în format PDF, word, excel pe care le
poți oferi cursanților ca materiale
downloadabile și/sau prezentări PPT
care să te ajute efectiv în procesul de
predare efectivă.



Pas 7 - Setează
echipamentul
necesar și
mediul în care
creezi cursul

Planifică 1-2 ore pentru această etapă

Testează-ți tehnologia. Testează-ți
microfoanele. Configurează uneltele de  
iluminat.

SFAT  DE EXPERT: Când înregistrezi,
dacă faci o greșeală sau te bâlbâi, 
 așteaptă câteva secunde, adună-ți din
nou gândurile și apoi
reîncepe de unde ai rămas. Când
editezi videoclipul, vei observa pauza în
undele sonore din graficul de pe
aplicația de editare și știi unde să
editezi.



Pas 8 -
Înregistrează

Planifică 1-4 ore pentru această etapă
zilnic

Începe efectiv filmarea videourilor cu
LOOM sau ZOOM.



Pas 9 - Editează

Planifică 1-4 ore pentru această etapă 

Începe efectiv editarea videourilor. Poți
folosi Filmora sau Camtasia.



Pas 10 - 
Încarcă-ți cursul
pe platformă Planifică 1-4 ore pentru această etapă 

Încarcă videourile pe platforma Studiaz
împreună cu materialele gratuite și
adaugă teste sau exerciții practice
pentru a ajuta cursanții să aplice
noțiunile predate. 



Pas 11 - 
Creează o
relație cu
cursanții 

Platforma Studiaz îți posibilitatea de a
crea o comunitate a cursanților tăi, să le
urmărești progresul și să le trimiți
mesaje de încurajare atunci când vezi
că s-au blocat la o anumită lecție din
curs. Acest lucru este posibil, deoarece
avem mesagerie internă pe platformă
și pentru că ai statistici, deci un
instrument extrem de util în
monitorizarea vânzării cursurilor și a
progresului cursanților.


