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1 Pagina de pornire 

Platforma NewPost Online este disponibilă prin următorul link: https://mooc.newpostproject.eu. 

Următoarea imagine ilustrează pagina principală a aplicației - conține cele 2 cursuri de instruire în 

limbile respective. Cele două cursuri sunt POSTMAN Training Program și Front-Office Employee Training 

Program. 

 

Figura 1 Pagina principala 

Fiecare curs de cărți are un ID unic, bazat pe următorul model: X-Lan (X poate fi P pentru poștaș și FOE 

pentru angajatul de la Front Office și Lan se referă la limbă). De exemplu, FOE-BU este codul pentru 

angajatul Front Office în limba bulgară. 

Utilizatorul poate citi descrierea cursului alegând butonul AFLAȚI MAI MULȚI pentru fiecare curs. 

 

Figura 2 Link de descriere generală a cursului 
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Conținutul intern este accesat prin înregistrarea în platformă și înscrierea la fiecare curs.  

Acest lucru este descris în secțiunile următoare. 

Înregistrare 

Făcând clic pe butonul ÎNREGISTRARE, se deschide următorul formular de înregistrare:

 

Figura 3 Formular de înregistrare 

Procesul de înregistrare este un proces în doi pași: 

1. Utilizatorul trebuie sa completeze urmatoarele informatii: e-mail, nume complet, nume de 

utilizator , parola, tara si sex. 

a.  Completați adresa de e-mail aici. 

b.  Completați aici prenumele și prenumele. 

c.  Completați un nume de utilizator aici, adică JohnSmith91 

d. Completati aici o parola 

e.  Selectați din meniul derulant țara și sexul dvs. 

f                          Selectați „Creați cont” pentru a finaliza procedura de înregistrare. 
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2. După ce faceți clic pe butonul Creare cont, va fi trimis un e-mail de activare de la 

platform.newpostproject@gmail.com. Utilizatorul trebuie să facă clic pe linkul de activare 

pentru a activa contul așa cum este descris în imaginea următoare 

 

Figura 4  E-mail de activare a contului 

 

 

Figura 5 Mesaj de activare cu  succes 

 

 

1.1 Înscrierea 

După înregistrare și activarea contului, puteți accesa platforma conectându-vă unde puteți căuta 

cursurile disponibile și vă puteți înscrie. De fiecare dată când un utilizator se conectează, el aterizează pe 

pagina tabloului de bord. 
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Figura 6 Tabloul de bord al cursantului 

 

Tabloul de bord oferă acces la cursurile și programele la care v-ați înscris și la informații cum ar fi datele 

de început și sfârșit ale cursului, certificate și setările de e-mail. Dacă nu există și nici înscrieri la cursuri, 

atunci tabloul de bord este gol și puteți căuta cursul disponibil prin butonul Explorează cursuri noi și vă 

puteți înscrie la cursurile disponibile așa cum arată imaginea de mai jos. 

. 

 

Figura 7 Inscrierea la curs 

 

1.1 Conținut de învățare 

După înscrierea la un curs, aveți acces la materialul cursului. Materialul este organizat în secțiuni și 

subsecțiuni, așa cum este descris în imaginea următoare. 
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Figura 8 Exemplu de structură a cursului online NewPOST 
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Ambele programe de formare urmează aceeași structură. Imaginea de mai jos prezintă principalele părți 

ale programului de formare FOE constând din: 

• Prima parte - Prezentare generală (culoare roșie). Acest prim modul conține un sondaj pre-curs sub 

forma unui chestionar online. Sunteți invitați să completați informații de bază care vor fi utilizate pentru 

a obține câteva rezultate de bază cu privire la profilul participanților. 

• Următoarele module (1-6) sunt de fapt cursul de bază care este comun în cele două programe de 

formare (culoare verde) 

• Următorul modul (culoare albastră) reprezinta modulele de specializare și conține informații legate de 

obiectivele de învățare ale fiecărei ocupații postale. 

• În cele din urmă, cursul se încheie cu un sondaj post-curs, unde vi se cere să furnizați feedback-ul dvs. 

referitor la program și la mediul online (culoare neagră). 

 

Figura 9 Structura principală a cursului online NewPOST 

 

1.1 Navigarea Cursului 

Schița cursului este structurată în secțiuni (module), subsecțiuni și unități așa cum este descris în 

exemplul următor al paginii principale. 
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Figura 10 Structura cursului 

 

Prin pagina de schiță a cursului, puteți vedea cum este organizat materialul. Unitățile sunt pagini web 

unice care conțin materialul propriu-zis (prelegeri, manuale, exemple etc.). Dând clic pe un link de 

unitate puteți accesa materialul de instruire. Următoarea imagine ilustrează opțiunile de navigație la 

nivelul Unității. 
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Figura 11 Butoane de navigare 

 

În partea superioară, puteți vedea calea în care vă aflați (locația dvs.) în structura cursului (PATH). În 

acest exemplu specific, vă aflați în Modulul 2- Politici de confidențialitate din sectorul poștal, 

subsecțiunea 2.1 -Cadrul privind securitatea poștală și vedeți diapozitivele respective. Prezentarea este 

în format PDF și o puteți descărca prin butonul Descărcați PDF din colțul din stânga jos. 

Linia 2, oferă informații despre structura subsecțiunii specifice. După cum este afișat, subsecțiunea 2.1 

constă din 3 unități, prima fiind un videoclip, iar celelalte două sunt materiale sub formă de text (pdf, 

online, text etc.). Puteți să vă deplasați între unități ȘI subsecțiune prin butoanele Anterior și Următor 

așa cum este descris. În plus, când lucrați la un curs, sunt vizibile bifele verzi care vă arată progresul 

(culoare albastră). Aceste bife apar atunci când finalizați întregul conținut dintr-o parte a cursului. Piesa 

poate fi o unitate, secțiune sau modul. În acest exemplu, a terminat ultimele două unități, dar nu prima. 
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1.2 Discutii 

Opțional, puteți crea o postare în pagina Discuții a cursului. Pentru a crea o postare, trebuie să: 

 Selectați butonul Adăugați o postare 

 Selectați tipul Postării (întrebare sau discuție) 

 Aria subiectului - aceasta ar trebui să fie întotdeauna generală 

 Titlul postării 

 Descriere 

 În cele din urmă, faceți clic pe butonul de trimitere. 

 

Figura 12 Spatiu de discutii 

 

Toate postările sunt accesibile prin pagina Discuții din categoria General. 

 

Figure 13 Postari ale discutiilor 
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1.3 Procesul de certificare 

Platforma de instruire NewPost conține materialul celor două programe de formare. După finalizarea cu 

succes, 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 acest mediu - detaliile vor fi 

furnizate de partenerul Eurocert (bazecamp link TBD). 

 


