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1. Introducere
1.1 Proiectul NeWPOST
Proiectul NeWPOST își propune să stabilească un parteneriat puternic pentru a oferi o nouă
abordare a competențelor necesare, care sunt necesare pentru sectorul poștal, un sector
economic vibrant din Europa. Proiectul abordează trei provocări specifice:
1. Oficiile poștale ar trebui să funcționeze în același mod prin țările UE. Oficiile poștale ar
trebui să aibă un cadru operațional comun și interoperabilitate pentru a facilita comerțul
electronic și comunicarea pentru livrarea eficientă a coletelor.
2. eficientizarea livrării coletelor transfrontaliere. Inconvenientul livrării de colete
transfrontaliere este un obstacol pentru consumatori și comercianți cu amănuntul. Noul
mediu de servicii poștale necesită îmbunătățirea abilităților necesare printr-un curriculum
comun. Lipsa abilităților ar trebui diminuată, iar angajații să își adapteze calificările în noul
mediu pentru a asigura livrarea fiabilă a coletelor.
3. Accentul pus pe abilitățile digitale și lipsa TIC.Angajații poștali sunt puternic expuși
proceselor și instrumentelor de comerț electronic. Abilitățile digitale vor domina în viitor,
astfel încât angajații poștali ar trebui să fie adaptați în noul context, deoarece dronele,
dispozitivele de urmărire de înaltă tehnologie și alte instrumente IT vor prevala în viitorul
apropiat.
Proiectul abordează următoarele obiective:
●

Creșterea capacității de angajare a tinerilor, oferind competențe adecvate necesare întrun mediu în continuă schimbare a sectorului poștal.

●

Contribuiți în mod substanțial la dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate, calificate
și mobile în sectorul poștal.

●

Susținerea dezvoltărilor comune în VET în Europa în vederea consolidării calității,
relevanței și atractivității angajaților din sectorul poștal care încorporează învățarea
bazată pe muncă.

Grupurile țintă NeWPost sunt în special profesioniști și întreprinderi:
●

Utilizatori finali: angajați potențiali actuali și viitori din sectorul poștal.

●

Părțile interesate: oficii poștale, instituții poștale, întreprinderi din sectorul comerțului
electronic și parteneri asociați.

Prin urmare, proiectul este structurat în jurul a doi piloni principali:
●

Proiectarea sau îmbunătățirea unei calificări comune în VET. Acest pilon include
dezvoltarea profilului ocupațional comun pentru angajații din sectorul poștal, proiectarea
unui curriculum comun VET cu WBL puternic, axat pe noile TIC și competențe ușoare și
competențe ale angajaților poștali care sprijină mobilitatea transfrontalieră.

●

Crearea unei noi structuri de cooperare durabilă. Pilonul specific va fi abordat prin
crearea unei structuri de cooperare durabilă pentru cooperarea și recunoașterea
calificărilor pentru furnizorii de servicii poștale și creșterea gradului de conștientizare și
atractivitate a VET pentru angajații poștali.
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1.2 Domeniul de aplicare al „Portofoliului de resurse pentru cursanți”
Scopul portofoliului de resurse este de a sprijini cursanții prin procesul de învățare. Colectează
toate resursele de învățare dezvoltate de echipa de proiect NeWPOST în cadrul „Proiectului
NeWPOST” pentru:




Instruire teoretică (online)
Instruire bazată pe muncă (practic)
Evaluare

O parte din portofoliul electronic de resurse digitale dezvoltat pentru cursanți va fi reambalat
și furnizat online pentru învățare auto-direcționată și individuală și promovat publicului mai
mare decât cel care participă la pilot.
Acest portofoliu a fost conceput pentru a oferi îndrumări cu privire la:
 Materialele de studiu ale platformei MOOC
 Materialele și procedurile de instruire WBL
 Platforma de examinare

Nota: Portofoliul actual include capturi de ecran ale resurselor de învățare menționate mai
sus. Versiunea completă a materialului de instruire online (manuale, prezentări), precum și
resursele legate de activitățile de instruire WBL sunt furnizate în format tipărit sau în format
electronic. Acest document conține și linkurile materialelor relevante.
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2 Instruire teoretică (online)
2.1 Sondaj pre-curs
La începutul fiecărui curs, există un sondaj „pre-curs” în care există elemente referitoare la
mediul educațional și de lucru al cursanților adulți care sunt înregistrați și înscriși la cursul
MOOC. De asemenea, se solicită țara de origine și consimțământul pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal.

2.2 Videoclipuri introductive
La începutul fiecărui modul există un „videoclip introductiv” care explică scopurile și
obiectivele următorului modul și rezultatele învățării cursantului la finalizarea acestuia.

2.3 Prezentare generală Videoclipuri
Majoritatea unităților constau într-un videoclip care prezintă în 10-15 minute (aproximativ)
principalele concepte și subiecte ale unității respective. Limba este în engleză, în timp ce
există și animații și tranziții.
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2.4 Prezentări
Toate unitățile constau din cel puțin o prezentare PowerPoint, care conține titlul și codul
cursului, conține titlul și codul modulului de perspectivă, conține titlul și codul unității și
autorul (autorii); de exemplu, vezi următoarea imagine:

Fiecare prezentare include scopurile și obiectivele unității, rezultatele învățării, cuvintele
cheie, un cuprins, conținutul de bază împărțit în trei - patru secțiuni, sarcini sau întrebări
pentru auto-reflecție, un sinopsis și o listă de referințe.

2.5 Manuale
Manualele sunt documente justificative suplimentare, care includ un context mai detaliat
pentru unele unități, care sunt mai complicate și au nevoie de mai multe explicații pentru a
deveni clare și de înțeles de către cursanți. Nu toate modulele conțin manuale.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

7

2.6 Studii de caz
Studiile de caz sau cazurile de utilizare sau scenariile sunt documente cu situație reală sau
imaginară privind sectorul poștal și locurile de muncă ale angajaților poștali. Se prezintă o
problemă însoțită de câteva soluții posibile. Astfel, cursanții sunt capabili să înțeleagă profund
modalitățile posibile de a aplica noile cunoștințe pe care le dobândesc de la părțile teoretice
la exemple și situații reale.

2.7 Videoclipuri animate
Pentru unele unități, au fost create videoclipuri animate pentru a facilita diferite moduri de
învățare și pentru a promova pluralitatea de obiecte de învățare și materiale de instruire.
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2.8 Verificarea cunostintelor
Sub secțiunea „Finalizarea cursului” există o subsecțiune intitulată „Verificarea cunoștințelor”.
Conține zece (10) întrebări cu răspuns multiplu (test) din diferite module ale cursului MOOC.
Poate fi considerat un pas pregătitor pentru examenele finale.

Există o altă platformă (platforma Aristotelis; ops.eurocert.gr) pentru evaluarea finală și
certificarea cursantului, care îi oferă certificatul acreditat de un organism european de
acreditare (Eurocert), care va fi explicat în continuare în capitolul 4.
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2.9 Sondaj de ieșire
Înainte de finalizarea cursului, există un „sondaj de ieșire” care
permite cursanților să evalueze mai multe aspecte despre
platforma MOOC, materialul, cursul și experiența lor de
învățare în general. Acest sondaj „post-curs” este de fapt un
chestionar de evaluare în formularele Google. Scopul acestuia
este de a indica nivelul de satisfacție al cursantului, de a
investiga utilitatea cursului și de a identifica dacă cursantul a
dobândit noi abilități și cunoștințe pentru locul său de muncă.
Astfel, acesta îl va ajuta pe instructor să procedeze la viitoarele
îmbunătățiri și corecții ulterioare.

2.10 Certificat de finalizare
După finalizarea cu succes, fiecare cursant poate descărca un „Certificat de finalizare” care
este emis automat de platforma MOOC, inclusiv numele cursantului, programul de instruire și
data eliberării certificatului. Cursantul trebuie să facă clic pe butonul „Progres”> „Solicitați un
certificat”> „Vizualizați certificatul”.

Cu toate acestea, fiecărui participant i se va oferi posibilitatea de a fi certificat printr-o
procedură de evaluare dedicată. Procesul final de evaluare și certificare nu este acoperit în
mediul MOOC. Cursantul trebuie transferat pe platforma Aristotelis (ops.eurocert.gr) și
„solicitat” să susțină examenul pentru certificarea internațională. Prin utilizarea platformei
Aristotelis, toți cei implicați în procesul de certificare au posibilitatea de a urmări în timp real
(on-line) procesul de certificare.

2.11 Manual de utilizare
D.2.7b este Manualul utilizatorului care oferă instrucțiuni despre înregistrarea pe platformă,
înscrierea la diferite cursuri NeWPOST, structura conținutului de învățare, caracteristicile
speciale ale MOOC și câteva informații despre procesul de certificareEste publicat pe site-ul
oficial al proiectului, aici  http://newpostproject.eu/.
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3 Instruire profesională (practică)
Învățarea bazată pe muncă este o modalitate alternativă de a primi educație și formare la locul
de muncă, unde cursanții pot obține cunoștințe practice și abilități. Abilitățile și competențele
pe care le dobândesc angajații sunt cele necesare pentru muncă, dar ar putea fi și alte abilități,
cum ar fi abilitățile soft. Învățarea bazată pe muncă include atât învățarea inițială, cât și cea
continuă, poate avea loc într-un mediu din lumea reală, oferă cursanților abilitățile necesare
pentru locul de muncă pe care intenționează să îl facă și cunoștințele dorite pentru multe
domenii. Relația dintre angajator și cursant ar trebui să fie directă și puternică, deoarece în
acest caz, angajatorul este de obicei considerat ca mentor / educator în procesul de învățare.
În cadrul proiectului NeWPOST, pilotarea WBL se va desfășura în paralel cu instruirea MOOC,
dar doar un număr limitat de cursanți vor putea participa la aceasta. Scopul principal al WBL
este de a oferi cursanților posibilitatea de a-și exersa cunoștințele în sarcini / sarcini de muncă
reale și de a spori și consolida calitatea și eficacitatea proiectului nostru. Va fi elaborată o listă
detaliată a sarcinilor care trebuie îndeplinite cu succes în perioada WBL, iar oficiile poștale vor
fi responsabile de acestea, asigurându-le cursanților să-și dezvolte în continuare abilitățile și
competențele în perioada WBL.
În acest context, caracteristicile de bază care au fost dezvoltate pentru a facilita procedurile
de pilotare WBL sunt următoarele:
Un grup de activități orientative și studii de caz pentru elevi (programul WBL)
proiectat de fiecare țară (educație și parteneri sectoriali)

Un instrument de monitorizare în timpul WBL (fișă de participare, inclusiv activitățile
zilnice și domeniile tematice acoperite)
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Un instrument de raportare pentru formatori / supervizori / angajatori

Chestionare de evaluare atât pentru formator, cât și pentru cursant
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Învățarea la locul de muncă a proiectului NeWPost a fost stabilită să dureze 2 săptămâni,
incluzând cel puțin opt (8) ore de învățare practică în mediul real de lucru.
Furnizorul VET și reprezentantul poștal vor coopera, pregătind activități și studii de caz pentru
cursanți (cel puțin 4 cursanți). Am pregătit deja câteva cazuri în modulele NEWPOST.
Partenerii au posibilitatea de a selecta cele mai convenabile activități pentru contextul specific
țării lor. Dar trebuie să fie bine structurat, în conformitate cu curriculum-ul NeWPost și să fie
de acord cu coordonatorul.

4 Evaluare prin platforma de examen
După cum sa menționat mai sus, cursantul ar trebui transferat pe platforma Aristotelis
(ops.eurocert.gr) și „solicitat” să susțină examenul pentru certificarea internațională. În acest
capitol, cursantul poate găsi instrucțiunile și procedurile detaliate cu privire la platforma
examenelor.

Cerere: vă rugăm să vizitați adresa: ops.eurocert.gr (NU utilizați Internet Explorer)
1. Cerere: vă rugăm să vizitați adresa: ops.eurocert.gr (NU utilizați Internet Explorer).
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2. Imediat după, apare următorul meniu, unde candidatul trebuie să-și completeze
detaliile (ICN = Număr ID). ATENȚIE: Utilizatorul trebuie să aleagă caseta „Individual”
și să completeze datele sale personale. Numele de utilizator și parola trebuie păstrate
de utilizator, deoarece cu aceste acreditări vor putea intra pe platformă și contacta
EUROCERT. Numele de utilizator trebuie să conțină caractere sau numere latine cu
majuscule și / sau minuscule și cel puțin 3 caractere în total. Parola trebuie să fie
formată din 8 caractere și să conțină cel puțin o literă mare, mică, un număr și un
caracter special.

**** În acest moment, candidatul va primi un e-mail de confirmare pentru a-și activa
contul. Deoarece contul este activat, el poate continua cu cererea de examinare.
3. Utilizatorul introduce la adresa: ops.eurocert.gr și își completează numele de
utilizator și parola. Imediat apare meniul de mai jos. Aici, el trebuie să aleagă butonul
„Solicită” și apoi opțiunea „Solicitare nouă”:

4. Formularul de mai jos apare imediat după ce utilizatorul face clic pe butonul „Cerere
nouă”. Utilizatorul trebuie să completeze formularul și, imediat ce face acest lucru,
face clic pe butonul „Descărcare aplicație” Candidatul trebuie să tipărească sau să
salveze fișierul pdf, să îl semneze (manual sau electronic).
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**** DACĂ PARTICIPAȚI PRIN PROGRAMUL ERASMUS +, VĂ RUGĂM SĂ SELECȚI OPȚIUNEA
„FINANȚATĂ DE UE”

5. În cel de-al doilea pas „Înregistrare înregistrare”, toate documentele justificative
necesare trebuie încărcate împreună cu cererea descărcată.
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6. Ultimul al treilea pas este depunerea cererii.

7. Cererea este acceptată de EUROCERT și se creează examenul, candidatul va primi un
e-mail pentru a fi informat că este înscris la un examen cu data și ora specifice.
Candidatul ar trebui să se conecteze la contul său și să accepte sau să respingă
examenul propus dând clic pe butonul „Acceptă” sau „Respinge”. DOAR dacă acceptă
examenul, candidatul va putea participa. În caz contrar, trebuie să aștepte
următoarea examinare disponibilă.

Procedura de examinare
1. Candidatul se conectează folosind numele de utilizator și parola.
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2. Apoi, utilizatorul intră în profilul său, unde își poate găsi toate examenele viitoare.
Dând clic pe butonul „Examinări”, acesta va putea fi informat despre data și ora
examenelor programate și despre detaliile centrului de examinare (în cazul
examenelor la clasă).

3. Apoi, utilizatorul intră în examenele programate și activează procesul de examinare
făcând clic pe butonul „examinare”.
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4. Odată cu activarea procedurii de examinare și înainte de începerea oficială a
examenului, candidatul este informat despre procedura de examen și detalii. De
îndată ce citește instrucțiunile examenului, face clic pe butonul „Start” și inițiază
examenul. În acest moment, candidatul intră în examen și examenul începe să curgă.

5. Odată cu inițierea examenului, candidatul va putea vedea lista de întrebări pe
capitole.

Time remaining
Chapters

Question List

6. Candidatul începe examenul alegând întrebările din față doar făcând clic pe fiecare
întrebare. Candidatul alege un răspuns și apoi continuă cu următorul. Fiecare
întrebare selectată este marcată cu culoare albastră. Dacă o întrebare rămâne fără
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un răspuns, este evidențiat cu culoare roșie, astfel încât candidatul să știe că la
această întrebare trebuie să se răspundă în termen.
7.

Pentru întregul examen se aplică cele de mai sus și de îndată ce candidatul
răspunde la toate întrebările, acesta poate trimite examenul făcând clic pe butonul
„trimiterea examenului” din capitolul final al examenului.

În acest fel, candidatul finalizează procedura de examinare. De îndată ce examenul este trimis,
sistemul informează candidatul cu privire la rezultate (Mesaj verde-trecere / Mesaj roșu-eșec).
De asemenea, candidatul poate fi informat alegând din meniul principal opțiunea „Cazuri” și
apoi alege examenul din listă făcând clic pe butonul „Vizualizare”. În caz de succes, certificatul
oficial va fi emis și trimis electronic candidatului prin intermediul platformei.
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