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1. Въведение
1.1 Проект NeWPOST
Проектът NeWPOST има за цел да установи стабилно партньорство, което да осигури
нов подход към необходимите умения за пощенския сектор – динамичен
икономически сектор в Европа. Проектът е насочен към три конкретни
предизвикателства:
1. Пощенските станции следва да работят по един и същи начин в държавите
членки на ЕС. Пощенските станции следва да имат обща оперативна рамка и
съвместимост, за да улеснят електронната търговия и комуникацията като основа
за ефективна доставка на колети.
2. Подобряване на ефективността на трансграничната доставка на колети.
Неудобствата, свързани с трансграничната доставка на колети, са пречка за
потребителите и търговците на дребно. Новата среда за пощенски услуги изисква
подобряване на необходимите умения посредством съвместни учебни програми.
Липсата на умения следва да бъде ограничена, а служителите следва да адаптират
квалификацията си в новата среда, за да гарантират надеждна доставка на колети.
3. Акцент върху недостига на цифрови умения и ИКТ. Пощенските служители са
силно изложени на процеси и инструменти, свързани с електронната търговия.
Цифровите умения ще доминират в бъдеще, така че пощенските служители трябва
да се адаптират в новия контекст, тъй като дроновете, високотехнологичните
устройства за проследяване и други ИТ инструменти ще бъдат силно
разпространени в близко бъдеще.
Проектът е насочен към постигане на следните цели:
●

Подобряване пригодността за заетост на младите хора чрез предоставяне на
необходимите умения в непрекъснато променящата се среда на пощенския
сектор.

●

Значителен принос за развитие на квалифицирана, мобилна работна сила с
високи умения в пощенския сектор.

●

Подкрепа за съвместно развитие на професионалното образование и обучение
(ПОО) в Европа с оглед укрепване на качеството, приложимостта и
привлекателността на служителите в пощенския сектор, в т.ч. посредством
обучение чрез работа.

Целевите групи по проект NeWPost са специалисти и предприятия, по-конкретно:
●

Крайни потребители: настоящи и бъдещи служители в пощенския сектор.

●

Заинтересовани лица: пощенски станции, пощенски организации, предприятия
в сферата на електронната търговия и асоциирани партньори.

Следователно, проектът е структуриран в две основни направления:
●

Проектиране или подобряване на съвместна квалификация за професионално
образование и обучение. Това направление включва разработване на съвместен
професионален профил за служителите в пощенския сектор, проектиране на

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

4

съвместни учебни програми за професионално образование и обучение със силен
акцент върху обучението чрез работа, насочени към нови ИКТ и меки умения и
компетенции на пощенските служители, подпомагащи трансграничната мобилност.
●

Създаване на нови устойчиви структури на сътрудничество. Това направление ще
бъде разгледано чрез създаване на устойчива структура за сътрудничество за
признаване на квалификациите на доставчиците на пощенски услуги и повишаване
на осведомеността и привлекателността на професионалното образование и
обучение за пощенските служители.

1.2 Обхват на „портфолиото от ресурси за обучаеми“
Целта на портфолиото от ресурси е да подпомогне обучаемите по време на процеса на
обучение. То включва всички обучителни ресурси, разработени в рамките на проект
NeWPOST от екипа по проекта:
•
•
•

Теоретично (онлайн) обучение.
Обучение чрез работа (практическо).
Оценяване.

Част от електронното портфолио от цифрови ресурси, разработени за обучаемите, ще
бъдат преработени и предоставени онлайн за самостоятелно и индивидуално
обучение и ще бъдат популяризирани пред по-широка аудитория, извън участниците в
пилотния проект.
Това портфолио е проектирано, за да даде насоки относно:
 Обучителните материали в платформата MOOC.
 Материалите и процедурите за обучението чрез работа.
 Платформата за провеждане на изпити.

Забележка: Настоящото портфолио включва екранни снимки на гореспоменатите
обучителни ресурси. Пълната версия на онлайн учебните материали (наръчници,
презентации), както и ресурсите, свързани с обучението чрез работа, се предоставят
под формата на разпечатки или в електронен формат. Този документ съдържа и
връзките към съответните материали.
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2 Теоретично (онлайн) обучение
2.1 Проучване преди началото на курса
В началото на всеки курс има предварително проучване с въпроси относно
образованието и професионалния опит на обучаемите, които са се записали в курса в
платформата MOOC. Също има въпроси за държавата на произход и за предоставяне
на съгласие за обработването на лични данни.

2.2 Въвеждащи видеоклипове
В началото на всеки модул има „въвеждащ видеоклип“, който обяснява целите и
задачите на съответния модул и очакваните резултати от обучението при
приключването му.

2.3 Обзорни видеоклипове
Повечето уроци включват видеоклипове, които представят основните концепции и
теми на съответния урок в рамките на 10-15 минути (приблизително). Те са на
английски език и има анимации и преходи.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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2.4 Презентации
Всички уроци се състоят от поне една презентация в PowerPoint, в която са посочени
заглавието и кодът на курса, заглавието и кодът на съответния модул, заглавието и
кодът на урока и автора(ите). Вижте следното изображение като пример:

Всяка презентация включва цел на урока, резултати от обучението, ключови думи,
съдържание, три-четири раздела, представящи основното съдържание, задачи или
въпроси за самостоятелна оценка, резюме и списък на използваните източници.

2.5 Наръчници
Наръчниците са допълнителни документи с по-подробно съдържание за някои уроци,
които са по-сложни и са необходими повече обяснения, за да бъдат ясни и разбираеми
за обучаемите. Не за всички модули има наръчници.

2.6 Казуси
Казусите или сценариите са документи, съдържащи реални или въображаеми
ситуации, касаещи пощенския сектор и работата на пощенските служители. Те
представят проблем и възможни решения. Така обучаемите могат да разберат подобре възможните начини за прилагане на придобитите теоретични знания спрямо
реални примери и ситуации.
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2.7 Анимирани видеоклипове
За някои уроци са създадени анимирани видеоклипове, за да улеснят различните
начини на учене и да насърчат разнообразието от учебни цели и обучителни
материали.
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2.8 Проверка на знанията
В раздел „Приключване на курса“ има подраздел „Проверка на знанията“. Той съдържа
десет (10) въпроса с няколко варианта на отговор от различните модули на курса в
платформата MOOC. Той може да се разглежда като подготовка за окончателните
изпити.

Има друга платформа (Aristotelis; ops.eurocert.gr) за окончателната оценка и
сертифициране на обучаемия, която му предоставя сертифициране, акредитирано от
европейски орган за акредитация (Eurocert). По-подробно обяснение ще бъде
предоставено в Глава 4.
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2.9 Проучване в края на курса
Преди приключването на курса има проучване, което дава
възможност на обучаемите да оценят различни аспекти на
платформата MOOC, материалите, курса и цялостния им
обучителен опит. Това проучване в края на курса е
всъщност въпросник за оценка в Google Формуляри.
Неговата цел е да се установи нивото на удовлетвореност
на обучаемия, да се проучи полезността на курса и да се
оцени дали обучаемият е придобил нови умения и знания
за неговата/нейната работа. Така обучаващият ще може да
направи съответни подобрения и корекции.

2.10 Сертификат
При успешно завършване всеки обучаем може да изтегли „Сертификат за завършване“,
който се генерира автоматично от платформата MOOC, като той включва името на
обучаемия, обучителната програма и датата на издаване на сертификата. Обучаемият
трябва да натисне бутона „Напредък” > „Поискай сертификат” > „Виж
сертификата”.

Всеки участник ще получи възможност да бъде сертифициран чрез специална
процедура за оценка. Окончателният процес на оценяване и сертифициране не е
обхванат в средата MOOC. Обучаемият трябва да бъде насочен към платформата
Aristotelis (ops.eurocert.gr) и „да поиска“ да се яви на изпита за международна
сертификация. Използвайки платформата Aristotelis, всички, които участват в процеса
на сертифициране, имат възможност да проследят в реално време (онлайн) процеса
на сертифициране.

2.11 Наръчник на потребителя
Документ D.2.7b съдържа „Наръчник на потребителя“, който предоставя указания за
регистриране в платформата, записване в различните курсове по проект NeWPOST,
структурата на обучителното съдържание, специалните характеристики на
платформата MOOC и информация за процеса на сертифициране. Той е публикуван на
официалния уебсайт на проекта → http://newpostproject.eu/.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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3 Обучение чрез работа (практическо)
Обучението чрез работа е алтернативен начин за придобиване на образование и
обучение на работното място, който позволява на обучаемите да получат практически
знания и умения. Уменията и компетенциите, които придобиват служителите, са тези,
които са им необходими за работата, но те могат да придобият и други умения,
например меки умения. Обучението чрез работа включва и встъпително, и текущо
обучение. Може да се проведе в реална среда и дава възможност на обучаемите да
придобият уменията, необходими за изпълнение на работата, която възнамеряват да
извършват, както и желателните знания за различни области. Връзката между
работодателя и обучаемия следва да бъде пряка и силна, тъй като в този случай
работодателят се разглежда като ментор/обучаващ в обучителния процес.
Пилотното обучение чрез работа в рамките на проект NeWPOST ще се осъществи
паралелно с обучението в платформата MOOC, но броят на участниците ще бъде
ограничен. Основната цел на обучението чрез работа е да позволи на обучаемите да
приложат техните знания към реални работни задачи/задължения и да подобри и
повиши качеството и ефективността на нашия проект. Ще бъде разработен подробен
списък със задачи, които следва да бъдат успешно изпълнени по време на обучението
чрез работа. Пощенските оператори ще бъдат отговорни за тях, като гарантират, че
обучаемите ще продължат да развиват своите умения и компетенции по време на
обучението чрез работа.

В този контекст основните инструменти, разработени за улесняване на пилотното
обучение чрез работа, са следните:
Набор от примерни дейности и казуси за обучаемите (график на обучението
чрез работа), разработени от всяка държава (от обучителните организации и
пощенските оператори).

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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Инструмент за наблюдение по време на обучението чрез работа (присъствен
списък, в т.ч. ежедневни дейности и тематични области).

Инструмент за отчитане за обучители/супервайзъри/работодатели.

Въпросници за оценка и за обучителя, и за обучаемия.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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Предвидено е обучението чрез работа по проект NeWPost да се проведе в рамките на 2
седмици, в т.ч. поне осем (8) часа практическо обучение в реална работна среда.
Доставчикът на ПОО и представителят на пощенския оператор ще си сътрудничат при
подготовката на дейности и казуси за обучаемите (поне 4 обучаеми). Вече сме
подготвили някои казуси в модулите по проект NEWPOST. Партньорите имат
възможност да изберат най-подходящите дейности с оглед на специфичния контекст в
тяхната държава. Обучението чрез работа следва да бъде добре структурирано в
съответствие с обучителните програми по проект NeWPost и съгласувано с
координатора.
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4 Оценяване посредством платформата за изпити
Както беше посочено по-горе, обучаемият следва да бъде насочен към платформата
Aristotelis (ops.eurocert.gr) и да „поиска“ да премине изпита за международно
сертифициране. В тази глава обучаемият може да се запознае с подробни инструкции и
процедури по отношение на платформата за изпити.

Приложение: моля посетете адреса ops.eurocert.gr (НЕ използвайте Internet
Explorer)
1. За да кандидатства за участие в изпитите, обучаемият трябва да влезе в
платформата и и да си създаде Профил, като натисне бутона „Създай профил“.

2. Появява се следното меню, където кандидатът трябва да въведе своите данни
(ICN= номер на лична карта). ВНИМАНИЕ: Потребителят трябва да избере
полето „Физическо лице“ и да попълни личните си данни. Потребителят трябва
да запази потребителското име и паролата, защото с тях той/тя ще може да
влиза в платформата и да се свързва с EUROCERT. Потребителското име трябва
да съдържа главни и/или малки латински букви и цифри и най-малко 3 знака
общо. Паролата трябва да съдържа 8 знака и поне една главна буква, една
малка буква, цифра и специален знак.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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**** В този момент кандидатът ще получи имейл за потвърждение, за да
активира своя профил. След като профилът е активиран, той/тя може да подаде
искане за явяване на изпит.
3. Потребителят отива на адрес ops.eurocert.gr и попълва своите потребителско
име и парола. Появява се менюто по-долу. Той/тя натиска бутона „Искане“, а
след това опцията „Ново искане“:

4. След като потребителят натисне бутона „Ново искане“ се появява формулярът
по-долу. Потребителят трябва да попълни формуляра и да натисне бутона
„Свали заявлението“. След това кандидатът следва да отпечата и запази pdf
файла и да го подпише (ръчно или електронно).

**** АКО УЧАСТВАТЕ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“, МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯТА
„ФИНАНСИРАН ОТ ЕС“

5. На втория етап - „Запиши заявлението“, трябва да бъдат качени всички
необходими документи, заедно с изтегленото искане.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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6. Последният, трети етап е „Подаване на заявлението“.

7. Когато EUROCERT приеме заявлението и изпитът бъде генериран, кандидатът
ще получи имейл, който го информира, че се е записал за изпит с конкретна
дата и час. Кандидатът трябва да влезе в своя профил и да приеме или
отхвърли предложения изпит, като натисне бутона „Приеми“ или бутона
„Отхвърли“. ЕДИНСТВЕНО ако приеме изпита, кандидатът ще може да участва
в него. В противен случай той/тя трябва да изчака следващия възможен изпит.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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16

ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ
1. Кандидатът влиза в своя профил, като въвежда потребителското име и паролата.

2. След това потребителят влиза в своя профил, където може да открие всичките
си предстоящи изпити. Като натисне бутона „Изпити“, той/тя ще може да се
информира за датата и часа на всички планирани изпити и за данните на
изпитния център (за изпити на място).

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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3. След това потребителят влиза в раздела с планираните изпити и активира
изпитната процедура чрез натискане на бутона „Изпит“.

4. С активирането на изпитната процедура и преди официалното начало на
изпита, кандидатът получава информация за изпитната процедура и
подробностите. След като прочете указанията за изпитите, той/тя натиска
бутона „Начало“ и изпитът започва. На този етап кандидатът влиза в изпита и
времето започва да тече.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите
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5. Със започването на изпита кандидатът ще може да види списъка с въпроси по
глави.

Оставащо време
Глави

Списък с
въпроси

6. Кандидатът започва изпита, като избира въпросите пред него/нея, натискайки
всеки въпрос. Кандидатът избира отговор и продължава към следващия
въпрос. Всеки избран въпрос е отбелязан със син цвят. Ако не е посочен
отговор на даден въпрос, то той е отбелязан с червен цвят, така че кандидатът
да знае, че трябва да отговори на съответния въпрос в рамките на
предвиденото време.
7. Гореописаното е приложимо за целия изпит. След като кандидатът отговори на
всички въпроси, той/тя предава изпита чрез натискане на бутона „Предаване на
изпита“ в последната глава на изпита.
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По този начин кандидатът завършва изпитната процедура. След като изпитът бъде
предаден, системата информира кандидата за резултатите (зелено съобщение –
преминава/червено съобщение – не преминава). Кандидатът може да получи
информация и като избере опцията „Състояние“ от основното меню, а след това и
изпита от списъка чрез натискане на бутона „Разгледай“. При успешно преминаване на
изпита официалният сертификат се издава и изпраща по електронен път на кандидата
през платформата.
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