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1. INTRODUCERE 
 

 Este evident ca implementarea proiectului Ex.Tra 3D se face in cadrul unui mediul 

care sufera modificari rapide: 

 pe de o parte, firmele se straduiesc sa obtina un avantaj competitional si o cota de 

piata cat mai mare 

 pe de alta parte, angajatii se adapteaza imediat la nevoile clientilor 

 Aceste doua axe sunt cruciale pentru satisfacerea nevoilor generale si specifice ale 

programului de instruire, dupa cum se va detalia mai jos.  

 Cadrul si cunostiintele teoretice pe care le presupun un program de instruire 

specializat si dedicat, care urmareste consolidarea cunostiintelor angajatilor, cat si 

imbunatatirea abilitatilor si competentelor acestora, in cazul oricarei companii care poseda 

o retea de ghesee unde se interactioneaza cu publicul, se inscriu in cadrul mai larg la 

politicilor europene pentru a extinde perspectivele angajatilor in vederea unei perfectionari 

suplimentare si a unor viitoare angajamente. Acest cadru mai larg se concentreaza pe 

specializare, abilitati complexe si capacitatea de adaptare la permanenta schimbare care 

are loc la nivelul pietei, al afacerii si al conditiilor de munca. 

 Totodata, acest cadru mai larg stabileste baza pe care se va aseza un program de 

instruire, trecand in revista elementele subiacente privind instruirea adultilor, metodele 

actuale prin care se dobandesc cunostiinte, abilitati si competente, cat si modelul invatarii 

mixte, care este considerat a fi cel mai eficace in instruirea vocationala. 

 Conceptia si descrierea programului de instruirea, in cadrul Proiectului  Ex.Tra.-3D 

Project, include trei capitole privind scopul si rezultatele estimate pe baza analizei realizate 

cu instrumentul metodologic NaviGaTor 3.1, aplicate pe IO1. Acest aspect este foarte 

important, pentru ca angajatii – prin  participare directa, plecand de la nevoile lor de instruire 

– si-au manifestat acordul fata de continutul programului, fata de metodologia de instruire si 

fata de cea de evalurea. In felul aceasta sunt definite principiile care stau la baza elaborarii 

programului de instruire si, folosind modelul invatarii mixte, este structurata metodologia de 

instruire si de evaluare. Prezentarea caracteristicilor structurale ale programului nu se 

rezuma la specificarea concluziilor din IO1, ci identifica totodata gama de cunostiinte, abilitati 

si competente la care este nevoie sa se apeleze in vederea obtinerii unei adecvari 

profesionale certificate. 
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 Specificatiile in raport cu care vor fi elaborate materialele de instruire si instrumentele 

de evaluare a rezultatelor invatarii si a transpunerii in practica sunt considerate a fi 

hotaratoare, asa incat programul de instruire sa poate sa-si atinga scopul si obiectivele si 

sa se adapteze, in timp, schimbarilor si nevoilor altor activitati comerciale. Pe langa liniile de 

implementare si exemplele practice bazate pe experienta de zi de zi de la ghisee, in 

elaborarea manualului au fost acordata o importanta deosebita jocurilor care au fost 

considerate drept niste unelte extrem de utile si de inovative pentru instruirea si certificarea 

eficace a adecarii profesionale a fiecarui participant. 

 Certificarea abilitatilor vocationale non-formale constituie o recunoastere 

institutionala a abilitatii angajatiilor de la ghisee, atunci cand deservesc clientul, de a 

implementa cunostiinte, abilitati si competente profesionale de baza, generale si 

specializate in conformitate cu nivelul al cincilea al cadrului european dedicat abilitatilor 

profesionale. Elementele cheie ale certificarii sunt urmatoarele: 

 sa tina cont de capacitatea de a indeplini o sarcina pe baza cunoasterii si 

intelegerii a ceea ce o face posibila (apelul la competenta, orientarea spre rezultat) si 

nu pe felul cum a fost dobandita o abilitate (orientarea spre intrari) 

 sa acorde o importanta deosebita experientei si performantei profesionale a 

candidatului intr-un mediu de lucra simulat 

 sa fie flexibil si abaptabil la schimbari (sa fie revizuit la fiecare trei ani) 

 sa ofere o oportunitate pentru dezvoltarea personala si profesionala, alta decat 

cea pe linie academica 

 sa permita candidatilor sa-si certifice abilitatile intr-o maniera care corespunde 

capacitatilor acestora 

 sa reclame implicarea si participarea activa a participantilor, antrenand in 

invatarea pe cont propriu.  

2. CADRUL DE INSTRUIRE & BAZA TEORETICA 

2.1. CADRUL DE INTRUIRE PROFESIONALA 
2.1.1. LINIILE DIRECTOARE ALE UNIUNII EUROPENE 
 

 Liniile directoare ale UE pentru locurile de munca pe zece ani ale UE si strategia de 

dezvoltare (Europa 2020) urmaresc o crestere a numarului angajarilor la 75% (femei si 
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barbati cu varste intre 20 si 64) pana in 2020. Atingerea acestei tinte necesita implementarea 

anumitor masuri convenite de toate statele membre ale UE de-a lungul a patru axe 

prioritare: 

 Promovarea strategiilor de flexibilitate si securitate a angajarilor in piata 

muncii  

 Perspectiva consta in intarirea mobilitatii si a invatarii continue a angajatilor cu 

punerea accentului tipurile non-formale de instruire pe baza beneficiilor invatarii, fara a mai 

vorbi de alte chestiuni de flexibilitate in piata muncii (locuri de munca cu norma partiala, 

angajari temporare etc.)  

 Perfectionarea resurselor umane prin calificari adecvate in munca  

 Aceasta propunere priveste resursele umane, intrucat angajatii trebuie sa aiba o 

combinatie optima de cunostinte, abilitati si competente pentru a reusi in piata muncii, odata 

cu cresterea mobilitatii geografice a acestora in cadrul statelor membre ale UE. Cea mai 

mare provocare pentru angajati consta in confruntarea cu schimbarile radicale care intervin 

la nivelul cerintelor de pe piata muncii. De aceea, se asteapta ca investirea in serviciile de 

consiliere privind cariera sa creasca competitivitatea si productivitatea angajatilor.  

 Imbunatatirea conditilor de angajare si de munca  

 Sanatatea fizica si mentala a angajatilor creste in mod evident performanta in munca. 

Astfel, atentia trebuie indreptata catre aspectele care tin de satisfacerea in munca si de 

adaptarea la mediul de lucru. Clauzele legale in chestiuni de munca in cadrul statelor 

membre ale UE, codurile de conduita profesionale si/sau organizationale sunt elaborate sau 

revizuite in scopul de a imbunatati conditiile de munca. 

 Sustinerea crearii de noi locuri de munca  

 Metoda de a creste numarul de angajati consta in crearea de noi locuri de munca si 

de profesii. Incurajarea antreprenoriatului, a inovarii si a propriei anagajari ca o optiune in 

cariera modifica in bloc harta angajarii.  

 Cu privire la perioada de pana in 2020, potrivit „prognozei” date de CEDEFOP (Nota 

de informare a CEDEFOP, martie 2012), se estimeaza ca:  

 se vor crea 83 de milioane de noi oferte de lucru datorita „cererii aparute odata cu 

extinderea” si „cererii aparute odata cu inlocuirea” 

 vor exista noi oferte de lucru pentru toate tipurile de profesii, mai ales in domeniul 

mentenantei 
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 va continua trendul locurilor de munca care reclama abilitati in toate domeniile si va 

scadea numarul locurilor de munca traditionale bazate pe manualitate si sorcini de rutina  

 va creste numarul angajatiilor cu calificare inalta, dat fiind ca mai mult de 80% vor avea 

abilitati de nivel cel putin mediu. 

 Consacrarea calificarilor profesionale acreditate international (cunostinte, abilitati si 

competente) a determinat UE nu numai sa faciliteze recunoasterea calificarilor prin 

intermediul documentatiei Europass, ci totodata sa tinda spre sisteme educationale 

nationale de aceeasi anvergura. Acest obiectiv nu va fi atins prin armonizarea sistemelor 

educationale, ci prin Profile Ocupationale certificate si prin intermediul Cadrului 

Calificarilor Europene (EFQ) pentru Instruire continua si ECVET. Pana in 2012, orice 

calificare noua din UE a fost clasificata intr-unul dintre cele opt niveluri de referinta EFQ. 

EFQ este unul dintre rezultatele asa-numitului „proces Copenhaga”, care conduce mai 

departe la completarea procesului de certificare a calificarilor profesionale. 

 Implementarea instruirii ca un mecanism pentru structurarea modelelor, programe 

vocationale si de instruire, proceduri de evaluare si de certificare si, in final, cunostinte, 

abilitati si competente vocationale va permite dezvoltarea unei abordari mai largi asupra 

invatarii si va consolida in mod semnificativ cultura si nevoia de a stabili o cooperare stransa 

intre sfera invatarii si cea a pietei. 

Pentru a sumariza, 

 Instruirea vocationala primeste un accent sporit fiind privita ca un mijloc de investire 

si imbunatatire a cunostintelor, abilitatilor si competentelor  resurselor umane ale 

fiecarei companii. 

 Identificarea, evaluarea si certificarea de calificari profesionale (care constituie 

conditiile de baza pentru a incuraja angajarea, adaptabilitatea si mobilitatea) au o 

importanta deosebita intr-o piata a muncii aflata intr-o continua crestere si dezvoltare. 

 Imbunatatirea calitatii si eficientei instruirii vocationale neintrerupte va fi sporita prin noi 

procese de dobandire a rezultatelor invataturii si de certificare a acestora.  
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2.1.2. INSTRUIREA VOCATIONALA & ANGAJATUL  

 Gasirea unei juste masuri cele trei componente care fac legatura in mod traditional 

intre instruirea vocationala si angajat este un factor determinant pentru ca un program de 

instruire sa fie eficient. Indeosebi, aceste trei componente sunt urmatoarele: 

 Continua dezvoltare personala a calificarilor profesionale, componenta care solicita 

angajatului sa depaseasca asteptarile clientului si sa se concentreze pe profesionalism. 

 Atingerea obiectivelor instruirii, componenta care face ca flexibilitatea si calitatea 

instruirii sa se ajusteze dupa schimpari, cu un impact imediat asupra angajatului.  

 Intoarcerea investitiei companiei in instruirea angajatilor, componenta care 

satisface planul de afaceri si permite invovatia.  

 Succesul implementarii programului de instruire depinde de includerea in procedurile 

de instruire a asteptarilor fundamentale ale angajatilor, in scopul de a asigura: 

 O performanta inalta si continua (abilitati + cerinte de munca + mediul de lucru), 

combinata cu o constanta consolidare si ghidare a perspectivei profesionale a 

angajatului,  

 Profesionalism (cunostinte + pregatire + imbunatatire continua), in conjunctie cu 

pozitia pe care o ocupa in cadrul companiei, care se bazeaza pe valorificarea unui 

puternic impuls personal al oricarui angajat de a reusi si de-a obtine recunoastere 

(certificarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor),  

 Angajament si incredere reciproca care se obtin din informatie transparenta si 

completa cu privire la scopurile instruirii, la obiectivele de business si la beneficiul 

estimat pentru angajatii in virtutea participarii la programul de instruire.    

 Dezvoltarea profesionala a angajatilor nu trebuie considerata doar un instrument de 

recompensare, ci si o alegere strategica fundamentala a companiei, strans legata de 

instruire, experienta de lucru si evaluare a activitatii in munca. Aceasta alegere strategica 

trebuie apreciata si revizuita in mod continuu, pentru a face corectiile si modificarile 

necesare asigurarii transparentei, respectului si meritului cuvenite particularitatilor fiecarui 

angajat.  

 Provocarea, mai ales in ziua de azi, cand circumstantele economice creaza un mediu 

nesigur pentru angajati, este de a transforma amenintarea intr-o oportunitate prin: 

 Dezvoltarea unui proiect prin care sa se obtina calificari profesionale specializate, 

dincolo de cele curente, 
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 Crearea si implementarea unui program de instruire certificat integrat in scopul 

dobandirii de cunostinte, abilitati si competente specifice si specializate care sa 

largeasca orizontul in piata muncii, 

 Conceperea unui traseu integrat pentru a realiza trasferul noilor cunostinte, abilitati si 

compentente catre functia respectiva. Acest traseu va include cele mai bune combinatii 

pentru aplicarea abilitatilor profesionale si a mijloacelor disponibile, a procedurilor si a 

alergerilor de business.    

 Dezvoltarea unui program de cariera pe termen scurt si pe termen lung care sa asigure 

maximum de acord intre scopurile personale si cele ale companiei.  

 Este evident ca, pentru pune in opera cele de mai sus, trebuie sa se asigure tuturor 

angajatilor dreptul la acces liber, tratament si oportunitati egale. Mai mult, angajatii trebuie 

sa fie pregatiti sa ia parte la program intr-un mod corespunzator: De aceea, este important:  

 Sa se prezinte obiectivele si scopurile angajatilor in termeni profesionali,  

 Sa se identifice nevoile in perspectiva profesionala prin largirea calificarilor profesionale 

ale angajatilor, 

 Sa se dezvolte si sa se certifice calificarile corespunzatoare ale angajatilor in masura in 

care: 

 Afecteaza in mod hotarator cererea in piata muncii  

 Sunt integrate si, ca urmare, maresc baza de date nationala pentru proiecte 

certificate profesional  

 Conduc la o dezvoltare a programelor de instruire vocationala care satisfac nevoile 

clientului si ale companiei  

 Contribuie la recunoasterea calificarilor prefesionale in piata muncii  

 Promoveaza instruirea continua  

 Consolideaza credibilitatea instruirii vocationale. 

 Sa lege experienta avuta atat cu programul de instruire, cat si cu tendintelor in ce 

priveste cariera profesionala.  

 In acest fel, angajatii isi pot planifica sau reevalua de unii singuri sau cu 

ajutorul unei companii specializate cariera si-o pot armoniza cu planul lor de viata mai 

larg. 
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 Profesionalismul angajatilor, indiferent de functia pe care o ocupa, trebuie sa urmeze 

cativa pasi: 

 sa se autoevalueze in onest si sincer 

 sa-si intareasca puterile  

 sa-si fixeze scopurile si sa le includa in activitatile zilnice  

 sa-si evalueze progresele facute in fiecare zi  

 sa se recompenseze atunci cand isi realizeaza un scop 

 sa nu lase nimic la voia intamplarii sau a norocului. 

 

2.2. BAZA TEORETICA 
 Pentru ca un program de instruire sa fie compatibil cu cadrul trasat mai sus, este 

nevoie sa se documenteze initial pe ce se va baza procesul de instruire, astfel incat sa 

conduca la o dezvoltare sistematica a cunostintelor, aptitudinilor si competentelor necesare 

sarcinilor de serviciu in mod corect si sigur. Procesul de instruire este destul de complex si 

depinde de dinamica diversilor factor, in special atunci cand este nevoie de o concentrare 

pe aspectele sale care tin de experienta avuta, in scopul de a schimba mentalitatea unui 

angajat adult. Astfel, abordarea teoretica se va concentra pe trei domenii de baza ale 

instruirii si educatiei vocationale: 

 Instruirea adultilor 

 Metode pentru dobandirea cunostintelor, abilitatilor si competentelor 

 Modelul invatarii mixte. 
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2.2.1. INSTRUIREA ADULTILOR  

 Instruirea adultilor este „cheia” pentru a realiza o schimbare in ceea ce priveste 

functia unui angajat, cat si un element necesar in procesul de largire a campului calificarilor 

profesionale ale angajatilor. Difera de educatia formala si are o serie de particularitati 

concrete. Principalele diferente sunt rezumate in urmatorul tabel (Knowles, 1975): 

 Educatia formala Instruirea adultilor 

Modul de-a gandi 

al celui instruit 

Indicata de altii 

Cel care instruieste este responsabil 
de alegerea materialului, de 
momentul si de felul in care va fi 
predat si evaluat 

Indicata de ei insisi 

Cel instruit este responsabil de 
alegerea materialului, de momentul si 
de felul in care va fi predat si evaluat  

Rolul experientei 

celui instruit 

De mica importanta  

Focusare pe experienta celui care 
instruieste 
 
Experienta castigata prin intermediul 
literaturii 

Experienta anterioara a celui instruit 
este o resursa pretioasa  
 
Cel instruit este incurajat sa faca 
conexiuni intre noile cunostinte si 
experientele sale experiences 

Learning 

readiness 

Program de instruire avand o ruta 
liniara si concreta 
Dezvoltare graduala 

Programul urmeaza sa fie stabilit de 
nevoile specifice reale  

Orientarea 

invatarii 

Concentrare pe domenii tematice 

Invatare pentru viitor 

Concentrare pe performanta 

Nevoia de a implementa imediat 
cunostintele 

 

 Diferentele instruirii adultilor fata de instruirea copiilor sau adolescentilor l-a 

determinat pe Knowles (1980) sa introduca termenul „andragogie”. Andragogia sugereaza 

patru principii principale in instruirea adultilor: 

- Adultii care sunt instruiti isi doresc sa participe la procesele de programare si evalure 

ale instruirii 

- Activitatile trebuie sa se bazeze pe elemente care tin de instruirea experientiala 

(incluzand aici si greselile) 

- Adultii manifesta un interes sporit atunci cand continutul programului este strans legat 

de nevoile lor 

- Instruirea adultilor se concentreaza pe problema si nu pe continut. 

 Knowles a propus anumite strategii cheie pentru dezvoltrea programelor de instruire 

a adultilor (Knowles, 1995): 
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- Crearea unui climat de colaborare in planificarea a programului  

- Crearea unor mecanisme pentru planificare reciproca 

- Identificarea nevoilor si intereselor 

- Fixarea obiectivelor programului de instruire pe baza nevoilor 

- Dezvoltarea unei serii de activitati in scopul atingerii obiectivelor 

- Alegerea de metode, materiale si resurse convenabile 

- Evaluarea instruirii si analiza/bilantul nevoilor de invatare. 

Cross (1992) a identificat trei categorii de probleme ale instruirii adultilor: 

- Probleme situationale: aceste probleme sunt legate de situatia existenta la un anumit 

palier de viata si privesc lipsa de resurse economice, lipsa de timp, cresterea 

responsabilitatilor familiare si profesionale, dificultatea deplasarii, lipsa timpului de 

studiu si lipsa de sprijin. Metodele e-invatare pot contribui la ameliorarea acestor 

probleme (de exemplu, studiul de acasa aproape de familie, nu mai este nevoie de 

deplasare etc.) 

- Probleme de vointa: aceste probleme sunt legate de atitudinile si perceptiile persoanelor 

interesate, cum ar senzatia de-a fi batran, lipsa de incredere in sine, lipsa de energie, 

aversiunea fata de studiu, frica de-a fi intr-o sala de clasa, lipsa de scopuri si de 

indrumare. Metodele e-invatare nu mai pot contribui in mod semnificativ la rezolvarea 

acestor probleme (cu exceptia eliminarii fricii de „a fi expus”) si pot adauga noi probleme 

(de exemplu, cerinta de-a sti cum se foloseste o tehnologie).  

- Probleme care decurg din sistemele de instruire: aceste probleme sunt legate de 

practicile si metodologiile care descurajeaza potentialii participantii la instruire, cum ar fi 

cerinta unei participari integrala, durata lunga a unui program de instruire, programarea 

instruirii etc. Anumite practici e-invatare (ex. Instruirea mixta sau asincrona) pot ajuta la 

diminuarea acestor probleme.  

 Mullenburg & Berg (2005) au identificat patru categorii de probleme care pot aparea 

in cazul folosirii unei metode e-invatare method si care ar trebui rezolvata inainte de 

implementarea programului:  

- Probleme de natura sociala: este necesara participarea activa a celui instruit, asa incat 

sa nu se simta desprins de procesul educational. Cel instruit trebuie sa creeze o 

atmosfera de echipa si sa faciliteze interactiuni sociale intre cei instruiti, apeland la 

instrumente de comunicare electronica. 
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- Probleme manageriale: aceste probleme se leaga in cea mai mare parte de mijloacele 

tehnologice necesare celor instruitie si de respectivele costuri (spre exemplu, 

computere, aparate de filmat/fotografiat, legatura la internet etc.). Este foarte important 

sa fie sustinuti cei instruiti cu mijloace tehnice, in special acei cursanti care nu sunt 

familiarizati cu noile tehnologii.  

- Motivarea angajatilor: In ce-l priveste pe instructor, instruirea intr-un mediu e-invatare 

comporta caracteristici diferite fata de cele oferite intr-o sala de clasa. Instructorul 

trebuie sa actioneaza totodata ca motivator si coordonator, in scopul maximizarii 

participarii si interesului celor instruiti. 

- Orarul si sprijinul: Trebuie sa se tina seama de faptul ca adultii au resuse limitate de 

timp liber. De-o mare importanta este si sprijinul administrativ. si tehnic acordat 

cursantilor. 
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2.2.2. METODE DE DOBANDIRE A CUNOSTINTELOR, ABILITATILOR SI COMPETENTELOR 

 Stagiarii adulti trebuie sa dobandeasca cunostinte teoretice privind termenii si datele, 

abilitati practice pentru a indeplini o sarcina si competente pentru a deveni eficienti si 

responsabili. Potrivit lui Rogers (1996), angajatii activi conduc la un proces de invatare 

eficient, in timp ce angajatii pasivi duc la formarea triviala. Imaginea urmatoare prezinta 

metodele cele mai robuste pentru a realiza invatarea. Aceste metode sunt centrat pe stagiar, 

indiferent daca el / ea comunica direct cu instructorul sau cu materialul de instruire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercurile diagramei indica gradul de-eficienta a metodelor de invatare: 6 superior 2 - inferior.  

Centrat pe 

formator 

Invatare 

centrata pe 

obiectiv 
2 

4 

6 

6 

5 

6 

5 

Activitatea 

instructorului 

(ex. curs) 

Stagiar si obiect (ex. 

Prezentare / demonstratie) 

Cursantul lucreaza 

cu trainerul (ex. 

Intrebari) 

Activitati ale 

cursantului (ex. 

simulare) 

Obiect al studiului si 

cursantului (ex. Eseu, 

cercetare) 

Determinarea externa a 

invatarii procesului (ex. 

utilizarea manualului, 

programarea) 

Centrat pe 

cursant 
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 Este evident ca metoda de focalizare pe formator nu duce la mai multa invatare din 

partea stagiarului, deoarece prelegerile sunt una dintre metodele cele mai ineficiente de 

invatare. Studentul trebuie sa aiba abilitati de invatare foarte specifice (de ex., sa fie in stare 

sa se concentreze pentru o lunga perioada de timp), ceea ce duce la un nivel scazut de 

invatare. Alte metode sunt cu siguranta mai eficiente, in special cele cu doua sau trei cercuri 

care se intersecteaza. 

In acest ultim caz, cursantii se afla in centrul procesului de invatare: 

 formatorul ofera indrumare si actioneaza ca un facilitator prin propriile intrebari si 

experienta, astfel incat sa asimileze materialul de invatare  

 cursantul se concentreaza asupra subiectului de invatare prin materialul didactic si, in 

acelasi timp, coopereaza cu instructorul   

 stagiarii scriu eseuri in mod individual sau in echipa, astfel incat sa descopere rutele de 

invatare si modul de asimilare a materialului de formare 

 cursantii se concentreaza asupra subiectului prin activitati practice, prezentari si simulari 

ale mediului real, care in final este un mod foarte eficient de invatare. 

 

2.2.3. MODELUL DE INVATARE COMBINAT 

 Invatarea combinata ofera solutii integrate in formare si educatie. Este o abordare 

de invatare care combina, in masura in care este necesar, in conformitate cu programul, 

diverse tehnici si tehnologii educationale, in timp ce evolueaza rapid.  

 In programele de invatare combinata, formatorii vor: 

 amesteca diferite tipuri de invatare, precum o sesiune de invatare bazata pe internet cu 

una in persoana 

 utiliza internetulpentru a complete o sesiune cu predare in direct 

 combina parti din trainingul bazat pe internet care nu necesita indrumare cu acele parti 

unde prezenta fizica si indrumarea formatorului este necesara 

Respectiv, cursantii vor: 

 studia in ritmul lor propriu, alegand in mod liber cand si unde sa studieze si avand 

sentimentul ca au un control asupra cantitatii lor de invatare 

 utiliza diverse instrumente de invatare, precum manual interactive si jocuri, intrebari de 

auto-evaluare, gandire creative, simulari, prezentari, etc 
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 avea indrumare continua, incurajare si oportunitatea de a avea intrebarile lor rezolvate 

de catre trainer prin dialog public si sesiuni de invatare online sincrona 

 avea incredere in sine si vor simti ca nu sunt expusi catre alti cursanti prin nelamuririle 

sau performanta lor. 

 Un alt model de invatare combinata poate combina predarea electronica in direct cu 

formarea sincrona sau asincrona, precum si intalniri fata-in-fata in clasa. Astfel de abordari 

hibride au un impact asupra identitatii si a relatiilor sociale a stagiarilor adulti, structura si 

construirea unor grupuri de lucru in echipa, cat si procesul de luare a deciziilor, precum si 

rolul consultativ, facilitativ si mai larg al formatorului (Bong, Olson, Wisher si Orvis, 2002). 

 In conformitate cu bibliografia existenta, termenul de invatare mixta este folosit 

pentru a indica patru abordari diferite de invatare: 

 Combinarea diferitelor forme de tehnologii bazate pe internet (ex. Clasa virtuala etc.), 

cu scopul de a atinge obiectivul de formare. 

 Combinarea diferitelor tehnici de predare (ex. Brainstorming, etc.), cu scopul de a 

produce rezultatul invatarii pozitive, cu sau fara utilizarea tehnologiei de predare. 

 Combinatia oricaror forme de tehnologie de predare (ex. CD-ROM, practica prin 

simulare, etc), in clasa reala. 

 Combinarea sau amestecarea tehnologiilor de predare cu munca, astfel incat sa se 

atinga obiectivele de invatare in timpul lucrului (Driscoll, 2002). 

 Bazat pe elementele de mai sus si in conjunctie cu continutul conceptual al invatarii 

la distanta, definit ca procesul de formare in cazul in care cursantul este la distanta fizica de 

formator si de corpul educational fizic, un mediu de invatare mixta poate constitui o 

metodologie eficienta, care se adreseaza in principal adultilor. Cu toate acestea, este de 

remarcat faptul ca nu exista nici o formula unica pentru garantarea invatarii in medii de 

formare mixte (Valiathan, 2002).  

 Dziuban, Hartman si Moskal (2004) sustin ca, pentru succesul maxim al modelului 

invatarii hibrid, este necesara o abordare a invatarii foarte bine organizata, care va cuprinde 

un model de invatare bazat pe teoria educationala, infrastructura, mecanisme de formare si 

evaluare finala.  

 In acest sens, dimensiunea e-invatare a programelor de formare mixta necesita si in 

acelasi timp, este sustinuta de: 
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 materiale de formare digitale adaptate in mod corespunzator care utilizeaza cea mai 

mare parte a posibilitatilor oferite de e-invatare si sunt dezvoltate pe baza unor modele 

concrete, profitand din plin de o varietate de surse si mijloace si care cuprinde activitati 

care asigura participarea si auto-evaluarea 

 formatori specializati pentru adulti, in ceea ce priveste profilurile lor, precum si capacitati 

de e-invatare, in combinatie cu invatare traditionala fata-in-fata 

 Suport (help-desk) pentru gestionarea rapida si eficienta a tuturor problemelor 

administrative legate de invatarea electronica 

  



 

 

 

 

 

 

 

19 RI2 – Curricula de instruire pentru Serviciul Clienti 

 

 In concluzie,  

 Este clar ca programul de formare a proiectului 3D Extra trebuie sa fie dezvoltat 

luand in considerare invatarea combinata pe de-o parte si capabilitatile noilor tehnologii de 

e-invatare, pe de alta parte, avand in vedere ca: 

 Serviciul Clienti este un proces experiential si nu poate fi pur si simplu predat. Este 

necesar sa existe un sistem de de formare mixt, care sa poata raspunde nevoilor 

actuale si viitoare. 

 Participantii trebuie sa isi modifice in principal mentalitatea si acest lucru poate fi realizat 

numai prin prezentarea experientiala a experientelor lor printr-un joc de rol virtual 

securizat intre client si angajatul de la ghiseu.   

 Populatia necesar a fi instruita este atat de mare, incat numai instrumente moderne pot 

aborda aceasta nevoie, fara a avea un impact asupra functionarii intreprinderilor si 

asupra nivelului necesar de investitii.  
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3. PLANIFICAREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE 

3.1. SCOPUL & REZULTATELE 

3.1.1. REZULTATELE ANALIZEI NAVIGATOR 3.1  

 Finalizarea implementarii instrumentului metodologic NAVIGATOR 3.1 de catre cele 

trei grupuri transnationale, dupa evaluarea rezultatelor la etapele 4 (programe de formare), 

5 (metodologia de formare) si 6 (metodologia de evaluare), nu prezinta deviatii semnificative 

intre ele care ar necesita dezvoltarea a trei programe diferite de formare. Acest rezultat era 

de asteptat, din moment ce din chestionarele utilizatorilor punctul problematic era deja 

evident si lipsa de vointa de a se schimba este un aspect comun pentru toti angajatii din 

front-office, indiferent de tara si operatorul postal. In special, concluziile sunt dupa cum 

urmeaza: 

 1st STEP: WORK PREPARATION 

PROGRAME DE 

FORMARE 

1] ABILITATI DE BAZA SI SPECIALE IN DOMENIUL 

INFORMATIC 

2] ORGANIZAREA MUNCII/PROCEDURI/SETAREA DE 

OBIECTIVE 

3] MANAGEMENTUL TIMPULUI 

4] MANAGEMENTUL STRESULUI OCUPATIONAL  

5] FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI DE PROIECT 

METODOLOGIA DE 

FORMARE 

SCHEMA DE FORMARE: CLASA, E-invatare sincron si 

asincron, simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material de curs 

dedicat) 

CERTIFICARE/ 

EVALUARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI JOCURI 
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 PASUL 2: DEDICARE SI ASUMAREA INITIATIVELOR 

PROGRAME DE 

FORMARE 

1] CELE MAI BUNE SI MAI CALITATIVE SERVICII CU 

CLIENTII 

2] TEHNICI MODERNE DE VANZARE CU AMANUNTUL 

3] CAPABILITATI DE MANAGEMENT SI DE REZOLVARE A 

PROBLEMELOR CLIENTILOR  

4]  ANALIZA PIETEI POSTALE 

5] O CULTURA SI ATITUDINE ORIENTATA SPRE CLIENT 

METODOLODIA DE 

FORMARE 

SCHEMA DE FORMARE: CLASA, E-invatare sincron si 

asincron, simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material de curs 

dedicat) 

EVALUARE/ 

CERTIFICARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI JOCURI 

 

 PASUL 3: LOIALITATEA SI INCREDEREA CLIENTILOR 

PROGRAME DE 

FORMARE 

1] GESTIONAREA RELATIILOR CU CLIENTII/EMPATIE 

2] TEHNICI MODERNE DE VANZARE CU AMANUNTUL 

3 MANEGEMENT SI REZOLVAREA PLANGERILOR 

4] CULTURA SI ATITUDINE ORIENTATA CATRE CLIENT 

5] ANALIZA PIETEI POSTALE 
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METODOLOGIE DE 

FORMARE 

SCHEMA DE FORMARE: CLASA, E-invatare sincron si 

asincron, simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material de curs 

dedicat) 

CERTIFICARE/ 

EVALUARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI JOCURI 

 

 PASUL 4: OFERIREA DE SOLUTII INTEGRATE: 

PROGRAME DE 

FORMARE 

1] TEHNICI MODERNE DE VANZARE CU AMANUNTUL 

2] PRINCIPII DE MARKETING DE BAZA 

3] PRINCIPII DE BAZA A MANAGEMENTULUI DE PRODUS 

4] LUCRU IN ECHIPA SI RELATII DE COLEGIALITATE 

5] CELE MAI BUNE SI MAI CALITATIVE SERVICII CU 

CLIENTII 

METODOLOGIA DE 

FORMARE 

SCHEMA DE FORMARE: clasa, E-invatare sincron si asincron, 

simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material de curs dedicat) 

EVALUARE/ 

CERTIFICARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI JOCURI 

 

 
PASUL 5: COOPERAREA, CLIMATUL DE LUCRU SI 

IMBOGATIREA SA  
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PROGRAME DE 

TRAINING 

1] CULTURA ORGANIZATIONALA 

2] STANDARDE OCUPATIONALE SI DE SANATATE 

3] MUNCA IN ECHIPA SI RELATIILE COLEGIALE 

4] ABILITATI DE LIDER SI ADMINISTRATIVE ALE 

DIRIGINTELUI 

5] TEHNICI DE COMUNICARE 

METODOLOGIE DE 

TRAINING 

SCHEMA DE FORMARE: clasa, E-invatare sincron si asincron, 

simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material de curs dedicat) 

EVALUARE/ 

CERTIFICARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI JOCURI 

 

 
PASUL 6: REINTARIREA REPUTATIEI COMPANIEI SI STIMA 

DE SINE 

PROGRAME DE 

FORMARE 

1] CULTURA ORGANIZATIONALA 

2] FUNDAMENTELE MANEGEMENTULUI CALITATII/ISO 

3] FUNDAMENTELE PLANIFICARII STRATEGICE & DE 

AFACERI 

4] RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATIVA  

5] PORTOFOLIUL DE PRODUSE AL COMPANIEI 
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METODOLOGIA DE 

FORMARE 

SCHEMA DE FORMARE: clasa, E-invatare sincron si 

asincron, simulari/jocuri serioase (cu tehnici si material 

de curs dedicat) 

EVALUARE/ 

CERTIFICARE 

1] INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

2] INTREBARI DE GANDIRE CREATIVA 

3] TESTE TEMATICE 

4] IMPLEMENTARE PRACTICA PRIN SCENARII SI 

JOCURI 

  

 Constatarile de mai sus confirma necesitatea de a ne concentra pe domenii tematice 

de formare foarte specifice care sa acopere nevoile angajatilor din front-office, astfel incat 

sa raspunda asteptarilor clientilor si ale companiei si sa le depaseasca. De asemenea, este 

evident faptul ca raspunsurile predominante sunt adecvate si realiste, deoarece acestea 

acopera "deficitul" lor educational. Acest fapt scoate in evidenta un interes al angajatilor sa 

fie instruiti pe domenii foarte specifice, care acopera nevoile pe care deja le-au definit in 

mod liber, contribuind in acelasi timp la o mai buna planificare si punerea in aplicare 

generala cu succes a programului de formare. 

 Mai jos, factorii individuali si specificatiile sunt analizate, constituind un program de 

formare de interventie holistica si evaluare / certificare, cu cerintele si nevoi speciale, asa 

cum este ilustrat in constatarile de mai sus si, in principal, in ceea ce au mentionat clientii in 

cercetarile anterioare.    

 

3.1.2. SCOPUL SI OBIECTIVELE 

 Domeniul de aplicare al programului de formare in ansamblul sau este de a oferi, 

prin intermediul invatamantului la distanta (de e-invatare sincrona si asincrona), a formarii 

in clasa si prin punerea in practica prin scenarii experientiale intr-un mediu virtual a: 

 maximizarii nivelului de asimilare a elementelor serviciul clienti pentru imbunatatirea in 

conditiile actuale, ca fundament a caracterului adecvat si a activitatii profesionale a 

angajatilor,  
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 reasigurarea, pentru a se asigura transformarea angajatului de la un simplu „primitor de 

ordine” la „vanzator” pentru a atinge rezultate mai bune pentru toata lumea,  

 in cadrul unei interventii de formare sistemice, organizate si experientiale care 

conduce la formarea unui model de lucru cu clientii la ghiseu.  

 In particular, obiectivele programului de formare, bazate de asemenea pe certificare 

de catre Organizatia Nationala pentru Certificarea Calificarilor si Ghidarea profesionala 

(EOPPEP) profilul ocupational numit „Angajat in domeniul Tranzactii postale si suport”  sunt 

urmatoarele: 

Nivelul cunoasterii: 

 Sa cunoasca in detaliu si in profunzime conceptele ce compun un serviciu clienti optim 

si calitativ in combinatie cu conceptele relevante din campuri conexe, 

 Sa detecteze in profunzime, obiectiv si dinamic toti parametrii de vanzari si care tin de 

serviciul clienti calitativ si sa propuna solutii integrate. 

Nivelul de abilitati: 

 Sa descrie si sa inregistreze in mod adecvant orice concept al materialului definit pentru 

imbunatatirea calificarilor profesionale ale angajatilor, 

 Sa aplice in mod eficient in practica cunoasterea, abilitatiile si competentele obtinute pe 

un rezultat al invatarii si practii 

Nivelul de competente: 

 Sa asigure un climat pozitiv si o aliniere dinamica a tuturor membrilor din echipa pentru 

realizarea obiectivelor companiei, 

 Sa asocieze profesionalismul cu procesul specific obtinerii de certificari si cu eficienta 

abilitatilor lor in a gestiona lucrul cu clientii. 
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3.1.3. REZULTATE ASTEPTATE 

 Pana la sfarsitul programului, este de asteptat ca cursantii sa fi dobandit competenta 

profesionala necesara si sa fie in masura sa raspunda cu determinare, flexibilitate, viteza si 

incredere in: 

 dezvoltarea dinamica a pietei, care creeaza noi perspective pentru clienti, 

companie si cursanti 

 ideea ca nevoile clientilor necesita solutii noi, atractive si integrate, satisfacand 

astfel clientii, si, de asemenea, facandu-i loiali si dedicati. 

 ideea ca mediul de lucru este locul unde isi prezinta zilnic atitudinea prin 

intermediul orientarii catre indrumarea clientului si prin monitorizarea indicatorilor 

de masurare a performantei, 

 procesului structurat de evaluare si certificare, precum si nivelului de aplicare a 

noilor cunostinte, abilitati si competente in cadrul unei noi imagini in mod evident 

diferita la ghiseul de servicii clienti 

 

3.2. PRINCIPII DE BAZA & METODOLOGIE 

3.2.1. CICLU DE FORMARE 

 In mod similar cu orice implementare de proiect, functia de formare include etapa de 

planificare, implementare si evaluarea rezultatelor pentru furnizarea de feedback pentru 

eventuale corecturi, imbunatatiri si/sau modificari. Este absolut necesar, asa cum se arata 

in diagrama de mai jos, de a incepe cu identificarea etapelor nevoilor de formare; in caz 

contrar tot ce s-a mentionat pana in prezent nu va atinge obiectivele programului de instruire 

cu privire la ghiseul de servicii clienti din oficii/birouri. 
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In orice caz, programul de formare va fi considerat un succes numai atunci cand aceasta: 
 

 acopera nevoile reale ale angajatilor 

 raspunde obiectivelor educationale specifice pentru indeplinirea acestor nevoi 

 este planificat pe baza termenelor si facilitatilor furnizate 

 este pus in aplicare cu metodologia de invatare cea mai eficienta, care motiveaza 

cursantii 

 este evaluat in raport cu rezultatul acesteia. 

Identificarea nevoilor de 

instruire 

Implementari & Suport 

Technic 

Evaluarea Rezultatelor 

Pareri 

Planificare & Programare 
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3.2.2. PRINCIPII DE BAZA 

 Bazat pe cele de mai sus, 

 Principiul fundamental este acela de a maximiza rezultatele asteptate, nu numai in 

momentul elaborarii si punerii in aplicare a programului de formare, dar mai ales atunci cand 

se evalueaza si certifica abilitatile participantilor de a raspunde cu profesionalism la cerintele 

ghiseului de servicii clienti. 

 Aceasta interventie a departamentului de resurse umane prin intermediul educatiei 

si formarii profesionale trebuie sa fie holistica, calitativa si sa acopere intreaga gama de 

cerinte contemporane si, uneori, imprevizibile ale clientilor printr-un mod care experiential 

va raspunde la cele trei aspecte dominante prezentate in cadrul IO1: 

 ANGAJAMENT PERSONAL  

 SOLUTII FIABILE / INTEGRALE 

 CLIENTI FIDELI 

 O conditie sine qua non a resurselor umane pentru a "face diferenta" este de a crea 

un program de formare integrat, conectat la evolutiile pietei moderne, precum si cerintele 

clientilor si ale companiei pentru furnizarea de servicii optime si calitative catre client. 

 O condite suficienta, astfel incat resursele umane sa prezinte in mod constant  inalta 

performanta si, in principal profesionalismul, este certificarea lor profesionala - calificari - 

existente si noi -, in conformitate cu mediul concurential care se schimba rapid. 

 In rezumat, pentru ca programul de formare sa indeplineasca scopul si obiectivele 

sale, aceasta trebuie sa se bazeze pe:    

 Interventii de formare integrata, care sa asigure cunostintele, aptitudinile si 

competentele personalului de la ghiseu, astfel incat: 

o sa se adapteze usor la schimbarile constante care sunt formate pe baza celor trei 

aspecte fundamentale mentionate mai sus, pentru a putea merge dincolo de 

asteptarile clientilor  
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o sa recunoasca mediul de piata competitiv mai larg si sa propuna modalitati de 

imbunatatire a produselor, serviciilor si politicilor companiei  

o sa coordoneze sisteme eficiente, metode, tehnologii si tehnici aplicate pentru 

promovarea si vanzarea de produse la ghiseu. 

 Procedurile de evaluare si certificare pentru calificarile profesionale dobandite in cadrul 

participarii la programul de formare, ceea ce conduce la o recunoastere de competenta 

profesionala si de constiinta.  

 Metode de formare educationala (sincron si asincron de e-invatare, curs), in combinatie 

cu tehnici moderne si mijloace (scenarii experimentale de aplicare practica, etc.), astfel 

incat sa se asigure, pe de o parte, gama si calitatea prototipului, si, pe de alta parte, 

flexibilitatea de adapatare a cursantilor.  

 

3.2.3. METODOLOGIA PROGRAMULUI DE FORMARE 

 Programul de formare, educatie si certificare a calificarilor profesionale legate de 

ghiseul de servicii clienti, durata de 48 de ore de predare, este dinamic, pentru a da 

posibilitatea de a interactiona si, in principal pentru a se adapta experiential la nevoile 

clientilor, in conformitate cu: 

 Noile cerinte ale clientilor contemporani pentru solutii integrate si fiabile, precum si 

pentru angajamentul personalului 

 Schimbari constante pe piata si, in general, in companie 

 Imbunatatirea holistica si consolidarea calificarilor profesionale ale personalului. 

 Schema integrata de formare interactiva a invatarii mixte respecta standardele 

internationale, combina metodele traditionale si moderne de formare a adultilor si este 

structurat dupa cum urmeaza 1: 

 6% din orele de predare sunt acoperite in principal de catre sincron e-invatare  

                                                             

1 The exact teaching hours/percentages may possibly be reviewed once the IO3 is finalized. 



 

 

 

 

 

 

 

30 RI2 – Curricula de instruire pentru Serviciul Clienti 

 Cursuri scurte de navigare prin sincron e-invatare cu utilizarea powerpoint sau 

a altor mijloace 

 Intrebari & Raspunsuri pentru clarificarea termenilor si terminologiilor 

 Imbogatire, resurse de invatare si de asimilare a cunostintelor 

 Pareri - recapitulare 

 54% din orele de predare (echivalentul ora de curs) este acoperit de asincron e-

invatare/studiu personal 

 Manual electronic de asistenta 

 Prezentarile instructorilor 

 Intrebari de autoevaluare 

 Forum (dialogul public pentru asimilarea si schimbul de idei, propuneri, 

probleme, intrebari, etc, cu indrumarea unui indrumator facilitator) 

 21% din orele de predare (echivalentul ora de curs) este acoperita de evaluarea 

rezultatelor invatarii pentru fiecare domeniu tematic prin instrumentul de mai jos: 

 Joc Serios, care la nivel individual arata capacitatea cursantilor de a aplica 

profesional, de a compune si de a folosi, judecand pe cont propriu, 

cunostintele, aptitudinile si competentele dobandite prin intermediul 

programului. Jocul serios se bazeaza pe doua axe de conducere pentru fiecare 

activitate profesionala pentru:  

 evaluarea profesionala a nivelului de asimilare a cunostintelor, abilitatilor si 

competentelor, dobandite si pre-existente, si 

 dezvoltarea unei abordari unitare pentru elaborarea pe solutii si/sau luand 

decizii, care contribuie la cele mai bune servicii pentru clienti  intr-un mod 

unitar si de incredere. 

 19% din orele de predare (echivalentul ora de curs) este acoperit de punerea in 

practica, intr-un mod combinat, a tuturor activitatilor profesionale prin: 
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 Teste tematice, care cuprind toate materialele de curs, care arata capacitatea 

cursantilor de a raspunde in mod adecvat si eficient, intr-o masura mai mare 

sau mai mica, la jocul de certificare experimentala, astfel incat sa se 

inregistreze familiarizarea lor profesionala in pozitia de lucru, atunci cand li se 

va cere sa indeplineasca sarcina relevanta, contribuind in acelasi timp la: 

 asimilarea si verificarea finala a cunostintelor, aptitudinilor si competentelor 

dobandite si  

 dezvoltarea unui mod critic de gandire, care sa le permita cursantilor sa-si 

exprime si sa sprijine solutia aleasa intr-un mod mai cuprinzator si atent. 

 Jocul Serios experiential in ceea ce priveste toate activitatile profesionale ale 

oficiantului de la ghiseul postal, care va fi creat, astfel incat, la finalizarea 

acestuia, cursantul este certificat, ca un profesionist acreditat, in conformitate 

cu rezultatul obtinut (competent, foarte bun, excelent).  

 

 In acest fel, cursantii nu se limiteaza la studierea materialului de curs on-line, dar ei 

sunt ghidati de activitatile de interactiune cu materialul, co-indrumatori si indrumatori-

facilitatori. Cursantii sa profite de instrumentele electronice de asincron si sincron e-invatare-

ului, astfel incat sa raspunda la activitati, adaugiri si comentarii la intrebari, cautarea de 

informatii si aprofundarea cunostintelor dobandite si sa continue procesul de invatare chiar 

si in afara programului de curs. In plus, si in conformitate cu cele de mai sus, este loc pentru 

asimilare si concluzii, sunt oferite mai multe surse de invatare, in special pentru invatarea 

prin practica (simulare si jocuri), si exista o evaluare integrata si certificare. 

 

6%

E-invatare  
sincron

54%
E-invatare
asincron/ 

studiu 
individual

21%

evaluarea 
rezultatelor 

instruirii prin 
jocuri 

serioase

19%

implementare 
practica

(test tematic & si 
joc serios 

experiential)

48 ORE DE 
INSTRUIRE
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3.2.4. METODOLOGIA PROGRAMULUI DE EVALUARE 

 Dupa cum am subliniat deja, formarea si educatia trebuie sa imbunatateasca 

atitudinea cursantilor, astfel incat sa se adapteze cu usurinta la noile conditii de mediu de 

lucru. Evaluarea interventiei de formare, unde obiectivele ale cursului si rezultatele asteptate 

au fost definite, ceea ce atrage dupa sine identificarea a trei etape ale schimbarii si 

incercarea de a le estima. Mai precis, acestea sunt cele trei etape: 

 

 Termen scurt 

 Acesta arata cat de bine cursantii pot pune in aplicare cunostintele, aptitudinile si 

competentele dobandite la finalizarea programului si modul in care programul a raspuns 

obiectivelor sale. Acest procedeu se refera la programul in ansamblul sau, de la inceput si 

pana la terminarea acestuia. Mai precis, instrumentele care trebuie utilizate sunt: 

1.  Autoevaluarea (cum a fost deja descrisa) 

2.  Evaluarea rezultatelor invatarii (cum a fost deja descrisa ) 

3. Certificarea profesionala adecvata (transferul si aplicarea cunostintelor 

dobandite, abilitati si competente intr-o lume virtuala si mediu de lucru) 

4. Evaluarea programului din partea cursantilor prin intermediul unui chestionar 

digital de specialitate, unde cursantii isi vor inregistra opinia cu privire la 

succesul programului (Anexa 3) 

 Termen mediu 

 Acesta se refera la masurarea performantei cursantilor si noul lor potential la 

revenirea in mediul de lucru. Este necesar sa se monitorizeze si sa se masoare, pentru o 

perioada de cel putin trei luni de la incheierea programului, competentele transferate si 
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aplicabilitatea la locul de munca si, in general, in mediul lor de lucru. Mai precis, 

instrumentele care trebuie utilizate sunt:  

1. Cateva vizite ale "Clientului misterios" in perioada trimestrului de monitorizare, cu 

utilizarea unui scenariu specific si cerinte ale vizitei, in scopul de a evalua orice 

imbunatatire a serviciilor de la ghiseu, bazate pe cunostinte, abilitati si 

competente/atitudini dobandite si transferate prin cursanti inapoi la locul de munca. 

2. Chestionar de specialitate privind "Transferul" si Aplicarea cursului privind    

activitatea la locul de munca. Acest chestionar va fi completat de cursanti si de 

superiorul/seful lor trei luni mai tarziu.  

3. Indicele de masurare a performantei, asa cum este definit de catre fiecare companie. 

 Termen lung 

 Masurarea impactului instruirii asupra functionarii mai eficiente a ghiseului/oficiului  

sau a companiei in ansamblul sau. El are de a face cu masurarea performantei de formare 

pe baza rezultatelor financiare si a datelor. In scopul de a trage concluzii sigure, este 

necesar sa se faca acest lucru mai tarziu de un trimestru. In particular, instrumentele care 

trebuie utilizate sunt: 

1. Index/ indicator pentru a evalua orice imbunatatire a profitului in cadrul Oficiului sau 

a companiei 

2. Index/ indicator pentru a evalua cursul: profitul in costul investitiei de formare. 

 

3.3. CARACTERISTICI STRUCTURALE 

 Pe baza celor de mai sus, un curs integrat si un cadru educational adaptat nevoilor 

angajatilor din oficii trebuie sa se concentreze pe dezvoltarea abilitatilor de vanzare, de a 

furniza servicii de calitate si sa fie capabil sa se adapteze la schimbare. Urmatoarea 

prezentare detaliata a seriei complete de tematici propuse si materialul de curs respectiv 

raspunde nu numai la cerintele mediului actual, ci, de asemenea, si la identificarea 

sistematica si aprofundata a "deficitului" aceluiasi grup tinta, asa cum se arata in IO1. 
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3.3.1. STRUCTURA & CONTINUTUL PROGRAMULUI 

 Pentru realizarea scopului si obiectivelor mentionate mai sus, structura programului 

se bazeaza pe doua axe distincte, evident pentru fiecare activitate profesionala: 

 Acoperirea "deficitului" de curs cu evaluarea si certificarea rezultatelor acumulate 

prin cursuri web interactive pe domenii tematice, necesare pentru a imbunatati 

serviciul la ghiseul postal. 

 Transformarea curenta de solicitare/rezolvare pentru viitorii agenti de vanzari prin 

intermediul jocurilor virtuale interactive experientiale bazate pe scenarii dezvoltate in 

functie de  situatii/povestiri ale angajatilor de la oficiu.  

 

Programul de curs evolueaza in trei etape de invatare, dupa cum se arata mai jos: 

 

 

  

Faza 1 

E-invatare Sincrona & 

Asincrona (Curs web) 

Faza 2  

E-invatare Asincrona 

(joc serios) 

Faza 3 

Curs & Evaluare finala, 

CERTIFICARE (Scenariu 

experiential)   
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Faza 1: 

SINCRON & ASINCRON E-INVATARE 

 In acest stadiu, cursantii sunt capabili sa se concentreze in mod sistematic pe un 

proces de invatare interactiva rapida, ceea ce le va permite sa actualizeze sau chiar sa 

inteleaga numarul total de sarcini pe care trebuie sa le indeplineasca in programul lor de 

lucru de zi cu zi, in scopul de a atinge servicii optime si calitative catre clienti. In acelasi timp, 

cursantii vor evalua activitatile curente/performantele lor si ceea ce pot face mai mult, astfel 

incat sa raspunda in mod obisnuit la cele sase dimensiuni ale culturii orientate spre client 

din compania lor:  

1. Elaborarea si difuzarea de informatii 

2. Relatii cu clientii pe termen lung  

3. Analiza nevoilor clientilor  

4. Imbunatatirea continua a satisfactiei clientilor  

5. Transformarea de “solicitare/rezolvare” de la ghiseu in  “persoana de vanzari” 

6. Instruirea clientilor  

In aceasta etapa, activitatea de invatare va dura in total 29 de ore de predare si consta in: 

 Sincron E-invatare: tendinte, facilitarea & rezolvarea intrebarilor (3 ore) 

 Curs web 1, 2 & 3: navigare & tutoriale pentru modulele esentiale, asa cum este indicat 

in ΙΟ1 (4 ore), 

 Studiu individual: manuale profesionale de servicii pentru clienti (19 ore) (echivalentul 

ora de curs) si 

 Evaluarea: intrebari introductive, de auto-evaluare si intrebari de gandire creativa (3 

ore) (echivalentul ora de curs). 

 

 

 

 

FAZA 1 
  

E-invatare Sincrona & 
Asincrona 

 E-invatare sincrona: orientare, facilitare, rezolvare intrebari (3 ore)  

 3 cursuri web (4 ore)  

 Studiu individual: manuale (19 ore)  

 Evaluare: intrebari introductive, intrebari de autoevaluare si gandire 
creativa (3 ore)  

Total volum de munca: 29 ore 
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Continutul acestei etape de invatare este defalcat dupa cum urmeaza:  

CURS WEB 1 MODULE ORE 

TOTAL: 
10 
ore 

FUNDAMENTE 
IN SERVICII 
PENTRU 
CLIENTI 

1] Piata & Mediu de afaceri competitiv 1 

2] Organizarea oficiului 1 

3] Cultura – Orientare catre client 1 

4] Timp & Managementul stresului, climat de munca 1 

5] Abilitati de comunicare & Empatie 2 

6] Relatii / Managementul informatiei  & Evaluarea  clientilor 2 

7] Target de vanzari, Evaluare & Dezvoltarea personalului 2 

CURS WEB 2 MODULE ORE 

TOTAL: 
10 ore 

EXCELENTA IN 
SERVICII 
PENTRU 
CLIENTI 

1] Plan servicii clienti  

1.1] Pregatirea 1 

1.2] Atitudine pozitiva – Atmosfera 1 

1.3] Angajamentul personal& Facilitarea 2 

1.4] Urmarire plan 2 

2] Constructia de relatii de incredere cu clientul 2 

3] Gestionarea reclamatiilor & Rezolvarea problemelor 2 

CURS WEB 3 MODULE ORE 

TOTAL: 
9 ore 

TEHNICI 
MODERNE DE 
VANZARE 

1] Planul vanzarilor la ghiseu  

1.1] Abordarea clientului la ghiseu 1 

1.2] Ascultarea –Identificarea necesitatilor clientului –
Propuneri 

2 

1.3] Negocierea/Obiective –Propuneri alternative 2 

1.4] Acceptarea – Inchiderea vanzarii– Evaluarea 1 

2] Vanzarea este un efort de echipa 1 

3] Interactiunea cu clienti dificili 1 

4] Reputatie corporativa & Stima 1 
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FAZA 2: 

SIMULARE PRACTICA – SIMULAREA ACTIVITATII PROFESIONALE  

 In aceasta faza, cursantii au posibilitatea de a examina si atent monitoriza printr-un 

proces de aplicatie de invatare interactiva rapida, ceea ce le va permite sa actioneze cu mai 

putine limitari, si de a se dezvolta, intr-un mediu virtual bazat pe scenarii proprii, cunostintele, 

aptitudinile si competentele necesare pentru indeplinirea sarcinilor zilnice care vizeaza 

depasirea asteptarilor clientilor. In acelasi timp, obiectivul este, de asemenea, de a permite 

cursantilor sa experimenteze intr-un mediu virtual sigur in care au posibilitatea de a 

imbunatati in mod constant satisfactia clientului, - prin simularea conditiilor reale-, lucru  usor 

de inteles si nu ridica indoieli. In acest fel, un obiectiv foarte important va fi atins, acela de 

schimbare de mentalitate, ceea ce inseamna ca in prezent si in viitor, nu este suficient ca 

angajatii sa-si faca treaba bine, dar sa vrea sa o faca zilnic, din ce in ce mai bine.  

 Procesul de invatare aplicata de 10 ore de predare (echivalentul claselor de curs) in 

aceasta etapa, include urmatoarele: 

JOCUL SERIOS 1: ACTIVITATE PROFESIONALA 1– PREGATIREA PENTRU PRIMIREA 

CLIENTULUI 

 Continutul acestei simulari, durata totala de 48 de minute, se va baza pe trei scenarii 

individuale (sub-scenarii), care se refera la inceputul zilei: 

Primul scenariu (accent / focalizare2), durata 16 minute: cum angajatii de la ghiseu deschid 

calea pentru un servicu optim catre client prin care isi doresc sa: 

 Planifice tranzactiile zilnice bazate pe asteptarile clientilor  

 Noteze nevoile lor de zi cu zi si sa stabileasca angajamentele asumate fata de clientii 

lor  

 Mentina ghiseul curat si ordonat, si in acelasi timp si echipamentul 

Al doilea scenariu, durata 16 minute: modul in care angajatilor le sunt furnizate/livrate toate 

mijloacele necesare pentru a efectua munca lor, pentru ca sa: 

                                                             

2Accentul pus =  “deficitul” identificat prin sondajul initial 
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 Fie corespunzator informati  si sa primeasca orientarile/instructiunile relevante 

 Fie aprovizionati cu materialele necesare, documentele/formularele necesare si 

valorile financiare (ex. ordine de plata, numerar, etc.)  

 Verifice si inregistreze toate tranzactiile interne  

Al treilea scenariu, durata 16 minute: modul in care angajatii trebuie sa aiba grija de buna 

functionare a aparatelor de lucru, asa incat trebuie sa: 

 Verifice starea/disponibilitatea de lucru a echipamentelor informatice si  punerea in 

functiune a tuturor aplicatiilor corespunzatoare  

 Asigure accesul nestanjenit clientilor la ghiseu,  la formulare/documente si 

echipamente de utilitate publica. 

JOCUL SERIOS 2: ACTIVITATE PROFESIONALA 2 – VANZARI SI PROMOTII ALE 

SERVICIILOR FURNIZATE & PRODUSE 

 Aceasta simulare, durata totala de 60 minute, se va baza pe trei scenarii individuale 

(sub-scenarii), referitoare la sarcina principala si esentiala a zilei: 

Primul scenariu (accent/focalizare), durata 18 minute: modul in care angajatii de la ghiseu 

furnizeaza informatii exacte si urmaresc nevoile clientului, in conditiile in care clientul cauta: 

 O primire placuta si un ascultator atent  

 Un furnizor de informatii de incredere si o persoana care sa identifice nevoile lor  

 Pe cineva care sa le propuna solutii integrate si sa ii ghideze  

Al doilea scenariu, durata 18 minute: modul in care angajatii de la ghiseu aranjeaza si 

gestioneaza vanzarea de produse si servicii, deoarece acestia trebuie sa: 

 Negocieze cu clientul si sa evidentieze avantajele solutiei propuse  

 Aranjeze/efectueze vanzarea si sa asigure Clientul de bonitatea solutiei alese  

 Gestioneze corect si complet intr-un mod exemplar toate aspectele financiare 

referitoare la vanzari  

Al treilea scenariu (accent/ focalizare), durata 24 minute: modul in care angajatii 

construiesc relatii de incredere pe termen lung si difuzeaza informatii, deoarece clientii cauta 

pe cineva care sa:  

 Se ocupe personal de obiectiile lor si sa le respecte opiniile  

 Ofere o consultare de incredere cu privire la solutiile alternative oferite de companie  

 Le evalueze nivelul de satisfactie a acestora, in scopul de a depasi asteptarile lor 

data viitoare  
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JOCUL SERIOS 3: ACTIVITATE PROFESIONALA 3 – SUPORT CLIENT SI DIFUZAREA 

DE INFORMATII 

 Aceasta simulare, durata totala de 36 de minute, se va baza pe trei scenarii 

individuale (sub-scenarii), care se refera la sarcina deosebit de importanta de sprijin in 

vanzari, dupa finalizarea lor, ceea ce este necesar pentru clientii sai, astfel incat sa le 

depaseasca asteptarile: 

Primul scenariu (accent/ focalizare), durata 12 minute: modul in care angajatii de la ghiseu 

sustin brandul si stima pentru compania lor  prin intermediul: 

 Gestionarii responsabile a reclamatiilor clientilor, in acelasi timp cu transformarea lor 

in oportunitati de vanzare  

 Monitorizarii personale a angajamentelor asumate in fata clientilor si 

informarea/urmarirea lor catre client   

 Disponibilizarii resurselor si produselor pentru serviciile catre clienti  

Al doilea scenariu (accent/ focalizare), durata 12 minute: modul in care angajatii de la 

ghiseu evalueaza clientii existenti si  identifica noi clienti prin:  

 Contorizarea sistematica a frecventei vizitelor clientilor si produsele lor de preferinta    

 Identificarea de noi clienti si aplicarea celui mai bun mod posibil de a ii apropia  

 Evaluarea informatiilor colectate si alte informatii suplimentare, de la persoane 

competente.  

Al treilea scenariu, durata 12 minute: modul in care angajatii de la ghiseu asigura calitatea 

produselor furnizate si a serviciilor oferite, deoarece acestia in mod constient trebuie sa: 

 Respecte specificatiile de calitate si procedurile pentru furnizarea de produse si 

servicii  

 Proceseze si sa gestioneze in siguranta, toate tranzactiile legate de furnizarea de 

produse si servicii  

 Respecte normele de sanatate si de siguranta legate de performanta tranzactiilor  

 Evalueze si sa propuna imbunatatiri privind procedurile curente si specificatiile 

produselor si serviciilor furnizate.  
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FAZA 3:  

SIMULARI PRACTICE EXPERIENTIALE & CERTIFICAREA COMPETENTELOR 

PROFESIONALE 

 In aceasta etapa, cursantii au posibilitatea de a se concentra pe evaluarea 

competentei lor profesionale in transferul si aplicarea cunostintelor dobandite, aptitudini si 

competente la locul de munca. Acest proces de certificare in invatarea interactiva rapida 

combina gama de activitati principale profesionale de servicii catre clienti cu cele individuale. 

 Scenariul experiential, unde angajatul si clientul isi schimba rolurile (jocul rolurilor), 

isi propune in primul rand si ca scop suprem, sa permita angajatului sa experimenteze intr-

un mediu virtual 3D atitudinile si emotiile dezvoltate in timpul unui proces integrat de servicii 

pentru clienti. Acest lucru este foarte important, nu numai pentru clientii care cumpara, sa-

si vada asteptarile lor depasite, dar mai ales pentru a deveni un client loial si dedicat, ceea 

ce recompenseaza astfel angajatul cu un sentiment de mandrie, de incredere pentru 

rezultatul si angajamentul fata de sarcina de zi cu zi al lui si al companiei. In acest fel, 

dorinta de a schimba mentalitatea si de a construi in mod constant o constiinta profesionala 

va fi certificata. Acest lucru este necesar in special pentru organisme/ organizatii legate de 

stat si s-au bucurat, pana de curand de privilegiile de monopol.    

FAZA 2 

  

E-invatare asincrona 

(joc serios) 

Jocuri serioase (per activitate profesionala) 

 Joc Serios 1- Pregatirea pentru primirea Clientului 

 Joc Serios 2- Vanzarea & Promovarea serviciilor si produselor 
oferite  

 Joc Serios 3- Sprijin pentru clienti si diseminarea informatiilor  

Total volum de munca: 12 ore (echivalent sala de clasa) 
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 Procesul de invatare pentru transferul de cunostinte si certificare, durata de 9 ore de 

predare (echivalent ora de curs) in aceasta etapa include: 

Activitatea de clasa: 

 Test tematic, durata fiind de 1 ora de predare. Cursantii vor trebui sa raspunda la 

25 de intrebari cu continut combinat si multiple variante. Aceste intrebari sunt alese 

in mod aleatoriu dintr-un volum de 200 de intrebari si sunt diferite pentru fiecare 

cursant.  

 Certificare Experientiala Joc Serios (durata de 8 ore de predare sau 2 ore de curs  

continuu): Aceasta simulare se va concentra pe toate cele trei activitati profesionale 

care au ca numitor comun angajamentul personal, credibilitate si solutii integrate, 

precum si crearea de clienti loiali. Scenariul se bazeaza pe fapte reale si este 

rezultatul unei activitati experientiale filmate, direct ghidata din punct de vedere 

tehnic, care va fi realizata prin reconstituirea unor situatii cu utilizatori super-selectati, 

de la ghiseele   celor trei organizatii postale partenere, ale evenimentelor de zi cu zi 

si a conditiilor de munca. Scopul este de a detecta abaterile si performantele 

acestora in timpul indeplinirii sarcinilor de zi cu zi, precum si de a elabora foaia de 

parcurs cu actiunile corective relevante.    

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a concluziona, 

 Continutul si structura programului, asa cum s-a descris mai sus, constituie o 

abordare inovatoare pentru dobandirea sau imbunatatirea serviciilor pentru calificarile 

profesionale ale angajatului in vederea acordarii serviciilor pentru clienti. Acest lucru se 

 Test tematic 

 Certificare Experientiala Joc Serios 

Total volum munca: 11 h (echivalent sala de curs) 

Sala de clasa & Evaluare 

finala,  Certificare FAZA 3 
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datoreaza faptului ca programul se concentreaza pe ceea ce angajatii doresc cu adevarat, 

in scopul de a realiza o mai buna si mai usoara adaptare  la schimbarile constante ale 

mediului lor de lucru.   

 

3.3.2. INSTRUCTORI & INDRUMATORI- FACILITATORI 

 Pentru ca programul de formare sa aiba succes, este necesar sa se introduca un alt 

element inovator, potrivit caruia instructorul, asa cum este cunoscut in mod traditional, este 

prezent doar la cursurile web. De-a lungul restului proces de invatare, rolul formatorului este 

inlocuit de catre angajatii obisnuiti de la ghiseu, selectati in asa fel incat sa fie extrem de 

experimentati si competenti profesional privind indeplinirea sarcinilor, precum si instruiti sa-

si asume rolul de indrumator-facilitator. Pe baza constatarilor IO1, aceasta noutate este 

estimata in a oferi rezultate mai bune in cadrul planificarii acestui program specific, ca 

indrumatorii sunt mai familiarizati si mai apropiati de angajatul de la ghiseu si au incredere, 

probabil, unul in altul. Acest lucru este in cele mai multe cazuri benefic pentru succesul 

programului, in calitate de indrumatori se vor simti mai siguri, mai increzatori in a adresa 

intrebari si, in cele din urma, sa comunice unul cu altul, ori de cate ori simt nevoia. 

 Prin urmare, este evident ca, in cadrul acestui program de instruire, procesul de 

invatare este vazut ca un proces dinamic, interdependent nu cu instructorul, ci cu 

indrumatorul-facilitatorul si cursantii, care sunt plasati in centrul actiunii de formare. Prin 

urmare, rolul acestor contribuabili specifici sunt dupa cum urmeaza:  

 Instructorul 

 Principala responsabilitate a instructorului este de a dezvolta, intr-o perioada scurta 

de timp si in cooperare cu KEK-ELTA si SQLearn, cu indicii de cea mai inalta  calitate 

posibila si persuasiune, prelegeri pentru navigatie si de predare a modulelor web selectate, 

precum si formarea de indrumatori/ facilitatori. Mai mult decat atat, instructorul trebuie sa 

furnizeze indrumatorului facilitator indicative/modele de raspunsuri, astfel incat acestia sa 

poata evalua intrebarile introductive si gandirea creativa. In scopul de a-si indeplini sarcinile 

mentionate mai sus, instructorul va studia toate materialele de formare si toate tipurile de 

intrebari, astfel incat sa  pregateasca prezentarile respective care insotesc predarea de 

cursuri web. Instructorul poate fi un membru al comunitatii academice sau din partea unei 
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companii de specialitate care va trebui sa-si extinda modul de predare si experienta 

profesionala cu privire la modulul de subiect relevant.    

 Indrumator – facilitator 

 Indrumatorul-facilitator actioneaza in toate nivelurile ca un consultant, ghid si 

facilitator pentru cursant pe tot parcursul perioadei de formare, avand ca scop indrumarea 

cursantilor in efortul lor de invatare si certificare. Indrumatorul-facilitator este responsabil 

pentru dezvoltarea si buna functionare a unui mediu de invatare sigur, de sustinerea activarii 

cursantilor, consolidarea creativitatii lor, evaluarea continua a procesului de formare si 

rezultatele invatarii.  

 Indrumatorul - facilitator ofera cursantilor un cadru de sustinere si dialog, astfel incat 

acestia sa poata recunoaste o anumita problema si sa incerce cai alternative de abordare a 

acestei probleme. Asa ca, indrumatorul-facilitator este chemat sa sprijine, sa organizeze si 

sa consolideze actiunea cursantului. Acest concept presupune dezvoltarea dialogului, 

respectarea diversitatii si promovarea unei pozitii critice fata de noi cunostinte, abilitati si 

competente. 

 Indrumatorii-facilitator sunt persoane executive experimentate ale companiilor 

evaluate avand competenta profesionala la nivel inalt pentru sustinerea acestui program, 

precum si pentru contributia efectiva la imbunatatirea sistematica a calificarilor profesionale. 

In plus, se estimeaza ca indrumatorii-facilitator, prin practica lor, dupa ce au experimentat 

situatiile respective cu privire la serviciul de la ghiseul pentru clienti si fiind familiarizati cu 

cerintele programului, sunt capabili sa inteleaga pe deplin nevoile participantilor la formare 

si sa depuna toate eforturile posibile pentru a acoperi aceste nevoi. 

 In scopul de a pune in aplicare programul intr-un mod omogen, a fost elaborat 

Ghidul de Instructor & Indrumator-facilitator (Anexa 2).  

 

3.3.3. PROFILUL INSTRUCTORULUI & PORTFOLIU 

 Caracteristici generale  

 Cursantii sunt angajatii de la ghiseu al partenerului Organizatiilor postale. Ei participa 

in ordinea prioritatilor, la momentul depunerii cererii in cauza, ca urmare a unei invitatii 

deschise tuturor angajatilor, in functie de calificarile si pozitia locului de munca.  
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 Experienta 

 Participantii trebuie sa lucreze ca angajati la ghiseu, cel putin in ultimii trei ani, astfel 

incat acestia au acumulat o gama semnificativa de experienta necesara pentru participarea 

la program.  

  Schema “Portfoliu”   

 In cooperare cu indrumatorul-facilitator, cursantii elaboreaza "Portofoliul" lor, adica 

dosarul lor personal specific de formare pentru acest program, care include toate 

documentele care dovedesc ca acestia au anumite cunostinte profesionale, abilitati si 

competente. 

 Se remarca faptul ca documentele prezentate in "portofoliu" nu au un caracter 

formal/tipic, si anume un document oficial care sa ateste ca angajatii au lucrat pentru o 

anumita perioada pe un anumit subiect, ci un esantion de munca sau evaluarea facuta de 

catre superiorul lor care a monitorizat si evaluat performanta lor. Documentele justificative 

mentionate anterior sunt: 

 Corespunzator 

 Valabil  

 Original 

 Actualizat 

 "Portofoliul" acestui program de formare poate include urmatoarele:  

 Certificatele de participare si/sau completarea formarii formale sau informale si 

programele ocupationale  

 Certificatele angajatorilor (trecute sau prezente), descrierea responsabilitatilor, 

sarcinilor, locului de munca si  muncii efectuate de catre angajat  

 Certificate sau alte documente de participare la seminarele de instruire  

 Scrisori de recomandare (daca sunt disponibile) 

 Curriculum Vitae  

 Dovada activitatii solicitantului interesat  

 In scopul de a pune in aplicare programul intr-un mod omogen, a fost elaborat 

Manualul Candidatului (Anexa 1).   
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4. SPECIFICATII PENTRU MATERIALUL DE CURS SI INSTRUMENTE DE 

FORMARE 

4.1. MANUALUL PROGRAMULUI DE CURS 

 Redactarea manualului programului de curs vizeaza sprijinirea cursantilor, avand in 

vedere ca:  

 Invatarea este o interactiune intre cursanti si materialul educational avand ca scop 

sporirea stimulilor in timpul procesului de invatare.  

 Cursantii studiaza, in principal, singuri materialul de formare, iar instructorul nu prezinta 

materialul integral la curs, el/ea doar pur si simplu ghideaza, consulta, motiveaza si 

faciliteaza cursantii, in functie de ritmul lor de invatare, astfel incat acestia din urma sa 

nu fie descurajati si sa renunte la efort.   

 Materialul de curs  trebuie sa fie original si sa includa texte cu fundal stiintific si 

profesional, paradigme, cele mai bune practici, studii de caz, exercitii de auto-evaluare si 

gandire creativa, toate acestea fiind special dezvoltate pentru a raspunde nevoilor acestui 

program de invatare la distanta. Structura manualului mentionat este urmatoarea: 

 MANUAL PROFESIONAL: TITLUL MANUALULUI (ex. ELEMENTE 

FUNDAMENTALE DE SERVICII PENTRU CLIENTI) 

MODULUL 1: TITLUL CAPITOLULUI (ex. PIATA & MEDIUL DE AFACERI COMPETITIV) 

 Capitolul 1: INTRODUCERE  

O scurta navigare prin modul, astfel incat sa se creeze un mediu de invatare pozitiv prin 

stimuli legati de experientele cursantilor, cat si modul de utilizare al materialului de curs, 

astfel incat participantii sa fie dispusi sa invete, recunoscand ei insisi "deficitul de 

cunostinte ". 

Sub-capitol 1: Obiective de invatare 

Obiectivul modulului este ca participantii sa cunoasca in mod clar ce cunostinte, abilitati 

si competente vor dobandi ca rezultat al invatarii, la finalizarea modulului. In functie de 

capitolul modulului, obiectivele de cunoastere, aplicare, sinteza si evaluare sunt 

exprimate, de asemenea, folosind verbe active. 
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Sub-capitol 2: Rezultate asteptate 

Ei definesc atitudinea asteptata de la cursant pana la perfectionarea procesului de 

formare. Prin urmare, atitudinea de asteptat trebuie sa fie clara, masurabila intr-un mod 

obiectiv, precum si stabila sau chiar imbunatatita in timp. 

Sub-capitol 3: Termeni cheie 

Termenii sunt putini, dar constituie harta conceptuala a modulului. 

 Capitol 2: TERMENI CHEIE 

 Prezentarea cunostintelor generale stiintifice si profesionale pe care cursantii trebuie 

sa le cunoasca, in conformitate cu nevoile lor de formare (pagina 1). 

 Capitol 3: ACTIUNILE ANGAJATILOR- INSTRUCTIUNI 

 Un plan cu activitatile care sunt recomande cursantilor pentru a pune in practica 

abilitatile lor creative si cunostintele de specialitate, aptitudinile si competentele pe care le-

au dobandit (paginile 1-2).  

 Capitol 4: INSTRUMENTE PROPUSE 

 Diverse instrumente propuse, care pot fi utilizate de catre cursanti, in vederea 

realizarii actiunilor mentionate mai sus. 

 Capitol 5: REZUMAT- CONCLUZII 

 Intocmeste si prezinta principalii termeni si punctele esentiale ale modulului urmand 

o succesiune logica, oferind astfel cursantului posibilitatea de a revizui rapid/ recapitula 

materialul si inaint mai puternic pentru asimilarea de noi cunostinte. 

 Capitol 6: BIBLIOGRAFIE– PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA CUNOASTERII  

 Bibliografia stiintifica si profesionala utilizata impreuna cu 1-2 carti propuse pentru 

studiu paralel pentru imbogatirea in continuare a cunostintelor, in cazul in care cursantul 

doreste sa faca acest lucru in timpul programului sau dupa inchiderea acestuia.  

 Capitol 7: EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII  & APLICATIE PRACTICA  

 Studiu de caz (ex. modul in care Michael lucreaza): prezentarea unui studiu de caz 

sau de paradigma sau de cele mai bune practici, care ofera cursantilor posibilitatea de a 

evalua aptitudinile si competentele dobandite prin aplicarea conditiilor cognitive al modulului 

mai sus mentionat.   
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MODUL 2 ………………………………………………………. etc. 

MODUL 3 ……………………..…………………………………etc.3 

  

 

                                                             

3The above described structure of each module chapter and sub-chapter is the minimum required for adult 
vocational training. 
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 Materialul de curs se depune in format electronic (Word & Pdf) si pe suport hartie 

(doua copii) dupa cum urmeaza:  

o Stil Font: Arial 

o Marime Font:  11 

o Corpul textului: basic 

o Margine Pagina sus: 2 cm 

o Margine Pagina jos:  2 cm 

o Margine Stanga:  2,5 cm 

o Margine Dreapta:  2,5 cm 

o Antet & Subsol : 1,25 cm 

o Spatii randuri: cel putin 15 pt. 

 

4.2. INSTRUMENTE DE INVATARE, EVALUARE & CERTIFICARE 

Generalitati 

 Instrumentele aplicabile pentru evaluarea si certificarea cunostintelor, aptitudinilor si 

competentelor constituie o parte importanta a procesului de formare profesionala pentru 

certificarea participantilor. Ele acompaniaza si urmaresc studiul personal si de predare-curs 

pentru a fi utilizate in timpul programului. La finalizarea procesului de invatare, cursantii vor 

fi capabili sa:   

 evalueze - sa aprecieze ei insisi si sa verifice daca au dobandit cunostintele 

profesionale si teoretice si daca acestia sunt familiarizati in mod adecvat cu 

mecanismele operationale legate de serviciul clienti la ghiseu. 

 primeasca opinii la raspunsurile lor si sa introduca imbunatatiri care ii vor ajuta sa-si 

largeasca cunostintele profesionale si teoretice dobandite impreuna cu abilitatile si 

competentele respective.  
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 sa verifice (calificari/grade) acele calificari profesionale (cunostinte, aptitudini si 

competente) care corespund invatarii specifice si rezultatelor practice ale programului 

si sa conduca la dezvoltarea unei constiinte profesionale.   

 In mod alternativ, cursantii pot reveni, in scopul de a acoperi/recupera din urma in 

mod adecvat orice material pe care nu l-au inteles prin revizuirea partii specifice a 

programului si a activitatilor de certificare respective. 

 Abordarea substantiala a descrierii analitice si aplicarea certificarii mentionate mai 

jos trebuie sa se conformeze, atat in teorie cat si in practica, cu: 

 indicatori descriptivi care definesc cele opt niveluri din Cadrul european al calificarilor 

(EFQ) si Cadrul National respectiv. 

 Sistemul european, care se refera la colectarea, recunoasterea si transferul de unitati 

de credit (ECVET) in timpul formarii profesionale si al educatiei.  

 Prin urmare, este esentiala verificarea daca instrumentele de lucru corespund 

nevoilor programului specific pentru a indica, potrivit Organizatiei Nationale pentru 

certificarea calificarilor si Orientare Profesionala (EOPPEP), urmatoarele: 

 Programul de formare profesionala. O lista de activitati legate de continutul invatarii 

si metodele aplicate pentru atingerea obiectivelor educationale sau profesionale, 

organizate cu o logica secventiala si pentru o anumita perioada de timp.  

 Calificare profesionala, inseamna rezultatul formal al unui proces de evaluare si 

validare, care se realizeaza in cazul in care organismul competent constata ca o 

persoana a obtinut rezultate ale invatarii corespunzatoare anumitor specificatii.  

 Caietul de sarcini, sunt punctele de performanta acceptate in mod obisnuit, care ia in 

considerare o anumita performanta la fel de eficienta. Specificatiile se aplica sistemelor 

(nivel de performanta a sistemului de certificare), furnizorilor (nivel de performanta al 

instructorului aferent) si persoanelor (nivelul de performanta al unui cursant pentru a 

deveni certificat).  

 Rezultatul invatarii, este rezultatul asteptat al procesului de invatare, indiferent de 

modul in care invatarea se realizeaza, pe baza obiectivelor educationale ale unei 

activitati de invatare sau de un program integrat si se refera la cunostintele, aptitudinile 

si competentele pe care un cursant este de asteptat sa le stie, sa le inteleaga, sa le 

analizeze, sa le evalueze si, in general, sa fie in masura sa le aplice dupa finalizarea cu 

succes a activitatii.   
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 Cunoasterea, reprezinta rezultatul de asimilare a cunostintelor prin invatare. 

Cunostintele reprezinta ansamblul de fapte pozitive, principii, teorii si practici legate de 

un anumit domeniu de munca sau de studiu.   

 Abilitati, reprezinta capacitatea de a aplica cunostintele si expertiza pentru efectuarea 

sarcinilor si rezolvarea problemelor. Abilitatile in cadrul EQF sunt clasificate ca fiind 

cognitive (utilizarea logicii, gandirii intuitive si creative) si practice (maestru in utilizarea 

de metode, materiale, unelte si instrumente). 

 Competenta, este maiestria dovedita in utilizarea de cunostinte, aptitudini si abilitati 

personale, sociale si/sau metodologice in cadrul situatiilor de munca sau de studii sau 

chiar profesionale sau/si de dezvoltare personala. Descrierea competentei in EQF se 

refera la responsabilitate si autonomie.  

 Certificarea rezultatelor invatarii, este procesul prin care un organism certificat emite 

o calificare/grad, ceea ce demonstreaza in mod oficial ca o serie de rezultate ale 

invatarii dobandite individual, a fost evaluata si valorificata pe baza specificatiilor 

definite. 

 Unitatea de credit, este afisarea/prezentarea numerica a "volumului" total al 

rezultatelor invatarii corespunzatoare unei calificari/grad anume, precum si volumul 

modulelor de curs necesare pentru obtinerea calificarii/gradului. Unitatile de credit ofera 

informatii despre cunostintele, abilitatile si competentele pe care o persoana ar trebui 

sa le aiba, in scopul de a obtine o anumita calificare. O (01) unitate de credit este 

corespondenta unui volum de munca de invatare de 25-30 (cursuri, studiul personal, 

activitati de formare etc.).  

Aceasta ipoteza ne permite sa intelegem ca angajatii de la ghiseu care participa la 

program vor primi pana la trei (3) unitati de credit, cu conditia ca rezultatele invatarii sa 

fi fost evaluate cu succes si stabilite pe baza unor specificatii predefinite. 

Unitatile de credit mentionate sunt rezultatul evaluarii si stabilite pe baza unor 

specificatii predefinite ale sistemului de invatare si de certificare si a instrumentelor de 

mai jos.  

 Finalizarea cu succes a programului si a procesului de certificare, atata timp cat exista, 

de asemenea, profilul ocupational respectiv, plaseaza participantii la nivelul cinci (05) 

din EQF, avand in vedere ca sunt indepliniti toti descriptorii, care prevad urmatoarele::    
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o Cunostinte: largi, de specialitate, obiective si teoretice privind domeniul de lucru 

respectiv al orientarii selectate si constientizarea limitelor de cunoastere.    

o Aptitudini: o gama larga de abilitati cognitive si practice necesare pentru 

generarea de solutii creative la probleme abstracte.  

o Competente: a) gestionarea si supravegherea in cadrul activitatilor de lucru in 

orientarea lor profesionala in care pot exista schimbari imprevizibile si b) evaluarea 

si dezvoltarea performantei personale si performanta altor persoane.  

 

Α] EVALUAREA SI CERTIFICAREA REZULTATULUI ACUMULARII DE CUNOSTINTE, 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

4.2.1. INTREBARI PRELIMINARE 

OBIECTIV: Intrebarile introductive certifica nivelul cunostintelor, abilitatilor si competentelor 

existente ale cursantului, astfel incat zona de schimbare poate incepe utilizand ca vehicul 

programul de formare. Intrebarile introductive preced activitatea de curs. Aceste intrebari 

ofera instructorilor/facilitatori informatiile necesare - concluziile, astfel incat sa modifice 

interventiile lor in timpul sesiunii de invatare sincron, precum si ghidarea nevoilor 

participantului  in timpul fazei studiului personal de invatare asincron. 

CARACTERISTICI: Intrebarile introductive sporesc interactivitatea intre materialul de curs 

si stimularea motivarii cursantilor pentru modulul de curs care va fi predat si de studiat. Din 

acest motiv, intrebarile introductive trebuie: 

 Sa fie nici prea specializate, nici prea dificile, astfel incat sa nu descurajeze cursantii 

presupunand ca ei nu au fundalul necesar pentru participarea la program.  

 Sa acopere termenii de baza ai modulului va fi predat si studiat de catre cursanti si 

care sa nu depaseasca numarul de trei (03).  

 Sa fie deschisa, pana la 15-20 de cuvinte, pentru a motiva cursantii, sa-si exprime 

opinia si si sa capete incredere in ei insisi. 

 Sa solicite un raspuns scurt, maximum patru linii sau 60 de cuvinte, astfel incat 

cursantii sa invete sa se exprime intr-un mod concis si coerent.  

 Sa fie formulate in asa fel incat sa poata demonstra nivelul real al cursantilor, prin 

experienta lor care poate fi demonstrata, in special in ceea ce priveste cunostintele (si 
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secundar abilitati si competente), in cazul in care acest lucru poate fi evaluat in acest 

stadiu al procesului de formare.    

 Sa evite tipul de raspuns corect sau gresit, deoarece aceasta abordare descurajeaza 

si solicita participantul.  

APLICARE: Cursantul raspunde la intrebarile introductive prin intermediul platformei de e-

invatare, in principal, inainte de prima sesiune. Toate intrebarile introductive sunt prezentate 

impreuna si din momentului in care cursantul intra in platforma nu exista nici o limita de timp 

pentru a raspunde si isi alege perioada pentru a raspunde la prima intrebare, indiferent de 

ordinea aparitiei. Este clar ca, in cazul in care participantii nu au raspuns pana la inceputul 

programului, atunci, si numai atunci, ei pierd dreptul de a raspunde la aceste intrebari.   

REZULTATE: Prin intrebarile introductive, sunt realizate urmatoarele: 

 Auto-activare si participarea efectiva a cursantului la procesul de invatare de la 

inceputul programului de formare. 

 Creste stima de sine a cursantilor si increderea in sine, deoarece acestia fac uz de 

cunostintele si experienta lor. 

 Comunicarea ideilor si facilitarea indrumarii lor de catre instructor pe parcursul fazei 

de studiu personal. 

 Instructorii sa-si revizuiasca strategia, astfel incat sa identifice nevoile si capabilitatile 

de invatare ale cursantului.  

4.2.2. INTREBARI DE AUTO-EVALUARE 

OBIECTIV: Intrebarile de autoevaluare certifica la nivel individual - si nu in comparatie cu 

alti participanti - nivelul de asimilare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor vizate de un 

anumit modul, astfel incat participantii sa poata identifica pe cont propriu acele aspecte care 

necesita imbunatatiri sau in continuare studiul personal sau cu asistenta din partea unui 

instructor. In acest fel, cursantul asigura evaluarea in contextul procesului de invatare, in 

timp ce instructorul are posibilitatea de a face interventii specifice, fie prin intermediul 

intrebarilor primite de la cursant sau, ori de cate ori el/ea le considera necesare, in timpul 

invatarii personale in faza de studiu asincron. 

CARACTERISTICI: Exercitiile de autoevaluare furnizeaza un indicator de performanta  

individual si adecvat pentru cursanti in scopul de a atinge obiectivul mentionat mai sus si, in 

acelasi timp, ei motiveaza cursantii sa se concentreze pe partile esentiale ale materialului 

de curs in timpul studiului lor personal. Prin urmare, exercitiile de auto-evaluare trebuie:  
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 Sa fie concrete si sa respecte obiectivele de invatare ale modulului si cuvintele cheie.  

 Sa fie formulate intr-un limbaj simplu, evitand expresii, prescurtari si cuvinte 

ambigue.  

 Sa nu ghideze participantii sa raspunda intr-un anumit fel, ci pentru a le permite 

acestora sa raspunda in felul lor, formulat de procesul de invatare.   

 Sa nu fie de natura ipotetica sau sa conduca cursantul intr-o pozitie dificila atunci 

cand raspunde.  

 Sa fie concise si coerente (maximum 15-20 de cuvinte), urmarind oricare dintre cele 

trei tipuri:  

o corect – gresit,  

o potrivit 

o clasat  

 Sa acopere cel putin conceptele de baza ale modulului si cuvintele-cheie 

corespunzatoare, care sa nu depaseasca numarul de cinci (5).  

APLICATIA: Cursantul raspunde la exercitii de auto-evaluare prin intermediul platformei de 

e-invatare, in principal, la finalizarea studiului personal in fiecare modul si, in orice caz, nu 

mai tarziu de ziua testului tematic relevant. Intrebarile de auto-evaluare sunt prezentate 

cursantului una cate una si cursantul are douazeci (20 ') de minute pentru a raspunde din 

momentul intrarii sectiunii si facand clic pe prima intrebare. Odata ce cursantii vor raspunde 

la toate intrebarile de auto-evaluare, pentru acele intrebari la care au dat un raspuns gresit, 

ei au o a doua sansa de a da raspunsul corect. La incarcarea finala, cursantii cunosc gradul 

lor de performanta si raspunsurile corecte. In cazul in care cursantii dau un alt raspuns gresit 

in a doua incarcare, ei sunt informati despre ce subiecte ale materialului de curs trebuie sa  

revizuiasca si sa studieze in continuare. Este clar ca, in cazul in care participantii nu au 

raspuns pana in ziua testului tematic, ei continua procesul de formare, insa  pierd credite 

pentru certificarea finala. 

REZULTATE: Exercitiile de auto-evaluare reusesc sa: 

 Mareasca cursantilor stima de sine si increderea in forte proprii, atata timp cat ei se 

auto-certifica, fara teama de a fi comparati - nivelul de cunostinte si 

abilitati/competente dobandite prin fiecare modul specific.  

 Identifice in mod adecvat ce le-a placut cursantilor sau ce au gasit fiind mai greu, in 

procesul lor de studiu personal si daca instructorul le-a facilitat studiul. 
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 Permita cursantului sa inteleaga in mod clar modul de studiu al modulului, precum si 

ceea ce mai este necesar in continuare (de ex., alte surse de invatare), pentru a atinge 

obiectivele de acumulare ale modulului.   

 Permita cursantilor sa inteleaga pe deplin importanta si valoarea materialului 

educational spre largirea orizonturilor lor profesionale.  

 Permita formatorilor sa adapteze tacticile lor, in conformitate cu nevoile si potentialul 

de invatare ale cursantului.  

 

4.2.3. INTREBARI PENTRU GANDIREA CREATIVA (DAILOG PUBLIC- FORUM) 

OBIECTIV: Cele mai creative intrebari de gandire certifica, la nivel de echipa de lucru intre 

formator si cursanti, extinderea in masura in care cunostintele (pregatire, efort) dobandite 

prin studiu personal duc la solutii creative-raspunsuri la problemele din practica de zi cu zi 

sau la cea a experientei formatorului. In consecinta, prin intrebari de gandire creatoare, 

aptitudinile/competentele dobandite devin evidente (elaborare, maturitate, 

idee/solutie/propunere) si acestea pot fi masurate (evaluare) prin rezultatul care reiese din 

solutia-raspunsul dat. In acelasi timp, instructorul incurajeaza cursantii sa-si exprime ideile 

intr-un mod spontan, astfel incat sa se procedeze la o sinteza bazata pe fundamente 

teoretice si practice ale modulului, precum si largirea invatarii subiectului/modului, in cazul 

in care este necesar.    

CARACTERISTICI: Intrebarile de gandire creativa constituie o echipa si un indicator 

adecvat al unei revizuiri pe mai multe niveluri, in concordanta cu obiectivele  mai sus 

mentionate si, de asemenea, pentru a motiva cursantul sa compuna si sa vina cu solutii 

creative cu privire la un anumit subiect in cadrul fazei de studiu personal si in sesiunile de 

e-invatare sincron relevante. Prin urmare, intrebarile de gandire creativa trebuie: 

 Acopere toate conceptele de baza ale modulului studiat in mod progresiv  de catre 

cursant si sa nu depaseasca numarul de doi (2) sau trei (3) maxim.  

 Sa fie deschise (maxim 20 - 30 de cuvinte), astfel incat sa motiveze cursantii sa-si 

exprime opinia si ideile lor in mod liber si spontan.  

 Sa solicite un raspuns scurt (maximum cinci randuri sau de 75 de cuvinte), astfel incat 

cursantii sa invete sa se exprime intr-un mod coerent si matur. 
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 Sa fie formulate intr-un limbaj simplu, fara expresii, abrevieri si cuvinte ambigue si 

pentru a evita aducerea cursantilor intr-o pozitie dificila sau sa-i descurajeze sa 

participe.  

 Nu indrume participantii la un raspuns intr-un mod specific, ci sa le permita sa 

raspunda in felul lor, asa cum sunt formulate de procesul de invatare. 

 Nu aiba raspuns corect sau gresit, deoarece acest lucru este dezamagitor si creeaza 

stres atunci cand participa la dialog pentru gasirea unei solutii la problema/intrebarea 

adresata de formator.   

APLICATIA: Toti cursantii raspund la intrebarile de gandire creativa, atata timp cat este o 

activitate de invatare in echipa pe forumul modulului platformei de e-invatare. Activitatea se 

bazeaza pe progresele realizate prin studiul personal si este deschisa tuturor. Fiecare 

participant raspunde cat de multe ori considera ca este necesar, in contextul dialogului care 

are loc intre toti participantii si limitele stabilite de catre formator. 

 Scopul, in final, este de a cumula opiniile si selecta solutiile-propunerile-raspunsurile 

dominante date pe tema in curs. Intrebarile sunt incarcate de catre instructor atunci cand 

el/ea considera ca este necesar, luand in considerare, de asemenea, toti factorii care 

faciliteaza participarea intregii echipe. Cursantul este liber sa aleaga timpul de raspuns si 

se finalizeaza pe baza limitelor stabilite de catre formator. Cursantii care nu participa pot 

continua programul, insa ei pierd credite in procesul final de evaluare/certificare.  

REZULTATE: Cele mai creative intrebari de gandire realizeaza urmatoarele:  

 Participantii se simt mult mai confortabil, atata timp cat acestia isi pot exprima in mod 

liber gandurile, glumesc, si ca rezultat mediul de desfasurare al modulului devine mai 

prietenos si relaxat.    

 Subiectul in discutie este examinat in detaliu si, mai important, cursantii isi apreciaza 

fortele proprii, avand astfel un impact pozitiv evident asupra procesului de invatare si 

a programului de formare. 

 Dezvoltarea spiritului de echipa si de fair-play pentru a gasi cea mai buna si 

predominanta solutie, profitand din plin de creativitatea si experienta intregii echipe.  
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 Transformarea anumitor stereotipuri si convingeri ale cursantilor este favorizata de 

multitudinea de idei exprimate si diferitele abordari prezentate in cadrul promovarii 

continue a unui mod critic de gandire  al cursantilor.  

   

4.2.4. TEST  TEMATIC 

OBIECTIV: Testul tematic certifica, la nivel individual, capacitatea de a combina si de a 

folosi cunostintele in mod liber, abilitati si competente dobandite la finalizarea modului de 

invatare asincron si sincron, precum si a activitatilor respective de invatare ale fiecarui 

domeniu tematic spre toate (total) modulele care cuprind acest domeniu, in functie de 

rezultatele asteptate ale invatarii. Testul de tematica se bazeaza pe doua axe care conduc 

la:  

 consolidarea si verificarea finala a cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite  

 dezvoltarea gandirii critice pentru elaborarea de solutii sau luarea de decizii, care le 

permit cursantilor sa se exprime mai concret si cu argumente justificate.  

 In acest fel, se certifica faptul ca participantii au capacitatea de a raspunde in mod 

adecvat si eficient, intr-o masura mai mica sau mai mare, la postul de lucru, atunci cand li 

se cere sa indeplineasca sarcina relevanta a orientarii alese. In acelasi timp, organismul de 

invatamant identifica intr-un mod obiectiv nivelul de realizare a obiectivelor programului, 

posibile abateri si cauzele acestora, astfel incat sa se introduca actiuni de imbunatatire 

corespunzatoare in urmatorul program de formare.  

CARACTERISTICI: Testul tematic constituie obiectivul final si un indicator fiabil pentru 

masurarea capacitatii cursantilor de a isi dezvolta in continuare cunostintele, aptitudinile si 

competentele dobandite la finalizarea domeniului tematic, permitand in acelasi timp ca 

cursanii sa fie siguri de sine si se se simta in siguranta in pozitia de lucru. Prin urmare, testul 

tematic este format din: 

Douazeci si cinci (25) de intrebari cu mai multe variante de continut combinat care trebuie 

sa: 

 Acopere toate conceptele principale si secundare ale modulelor studiate de catre 

cursant si pentru a raspunde la obiectivele generale ale programului.  

 Fie formulate intr-un limbaj simplu, evitand expresii, abrevieri, cuvinte ambigue si 

presupuneri.  
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 Combine diferite tipuri de cunostinte si abilitati/competente, ca si cele observate sau 

utilizate zilnic la efectuarea sarcinilor relevante. 

 Se bazeze pe experienta existenta a cursantilor, subliniind imbunatatirea calificarilor 

profesionale ale acestora la finalizarea campului tematic specific al programului.  

 Creeze un climat pozitiv in timpul efectuarii testului tematic, astfel incat cursantul nu 

fie stresat si sa se gandeasca in mod liber atunci cand incearca sa aleaga raspunsul 

corect.  

APLICARE/ ALGORITM: Cele douazeci si cinci (25) de intrebari ale testului tematic sunt 

alese aleatoriu dintr-un volum de doua sute (200) de intrebari cu variante multiple 

corespunzatoare materialului de curs al programului. Cursantii raspund la aceste intrebari 

in platforma de e-invatare. Ele apar in ordine aleatorie si se va raspunde in termen de 45 ", 

din momentul introducerii testului tematic. Cursantii care nu participa la testul tematic au 

posibilitatea de a continua la urmatoarea etapa a procesului, dar ei pierd credite din 

rezultatul final de executie cu succes a programului si certificare. 

REZULTATE: Prin testul tematic sunt realizate urmatoarele: 

 Participantii devin mai responsabili, atata timp cat acestia isi pot exprima liber opinia 

si, in general, pot combina fara teama teoria cu practica.  

 Subiectul in discutie este examinat in detaliu si, mai important, cursantii pot conta pe 

propriile forte, avand astfel un impact pozitiv evident asupra certificarii cunostintelor 

dobandite precum si a abilitatilor/ competentelor.  

 Maturarea procesului conceptual combinat pentru alegerea sau exprimarea   solutiei 

cele mai bune, in conformitate cu dezvoltarea in mod liber a creativitatii si experientei 

cursantului. 

 Cursantii sa-si consolideze increderea in sine dupa ce au raspuns cu succes la 

intrebarile de testare tematica, ca urmare a ascutirii in continuare a gandiri critice.   

  



 

 

 

 

 

 

 

58 RI2 – Curricula de instruire pentru Serviciul Clienti 

Β] CERTIFICAREA CUNOSTINTELOR, APTITUDINILOR SI COMPETENTELOR 

PROFESIONALE  

4.2.5. JOC SERIOS- JOCURI CU ACTIVITATI PROFESIONALE  

OBIECTIV: Metoda practicilor jocurilor serioase ofera feedback cu privire la capacitatea de 

a aplica in plan profesional cunostintele, aptitudinile si competentele dobandite in timpul 

procesului de invatare, intotdeauna in conformitate cu obiectivele si iesirile asteptate ale 

invatarii. 

 Aceasta este o modalitate de a ilustra adecvarea cursantilor de a raspunde intr-un 

mod, fie la un profesionist extent- mai mare sau mai mica in exercitarea atributiilor care le 

revin. In acelasi timp, organismul de formare identifica in mod obiectiv, in masura in care au 

fost atinse obiectivele programului, orice posibile abateri si cauzele relevante ale acestora, 

astfel incat actiunile de imbunatatire corespunzatoare pot fi facute in versiunea sa finala.  

CARACTERISTICI: Conceptul Serious Game reprezinta obiectivul si indicatorul de 

incredere pentru asimilarea cunostintelor, aptitudinilor si a competentelor pe care cursantii 

trebuie sa le dobandeasca pentru a avansa in contextul programului. De asemenea, ii 

sprijina pe cursanti in a deveni increzatori si optimisti in indeplinirea sarcinilor ce le revin. 

 Astfel ca, metoda de lucru Serious Game se bazeaza pe: 

Proceduri zilnice simple si situatii reale parte din executarea sarcinilor, in functie de fiecare 

activitate profesionala relevanta pentru serviciul clienti la ghiseu. In principiu, conceptul de 

jocuri serioase: 

 Acopera toate sarcinile principale si secundare si activitatile de customer service la 

ghiseu pentru a indeplini obiectivele programului.  

 Este formulat (atat in ceea ce priveste continutul, cat si intrebarile relevante) printr-un 

limbaj simplu, evitand expresii, cuvinte abstracte sau ambigue si presupuneri.  

 Imbina diferite elemente reale, observate sau utilizate atunci cand sunt desfasurate  

activitatile profesionale de zi cu zi.  

 Se bazeaza pe experientele cursantilor deja acumulate, accentuand, astfel, in 

practica, imbunatatirea calificarilor lor profesionale.  

 Stabileste un mediu pozitiv, astfel incat cursantul sa poata gandi in mod liber si fara 

factori de stres, astfel incat sa se decida cea mai buna solutie sau succesiune de 

sarcini.  
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 Contribuie la continuarea dezvoltarii profesionale prin utilizarea cunostintelor, 

abilitatilor si competentelor cursantilor, astfel incat sa ii ajute pe acestia increzatori in 

potentialul lor de a aduce un plus de valoare companiei.  

MOD DE APLICARE: Jocurile Serioase sunt cuprinse in platforma de e-invatare (metode 

electronice de studiu). Continutul presupune o anumita secventa de actiuni si misiuni care 

se finalizeaza in termen de 25 de minute din momentul in care participantii acceseaza 

platforma si apasa click pe optiunea 1. Momentul potrivit de a raspunde cerintelor acestui 

joc este dupa incheierea fiecarui seminar web, ales de cursant, deoarece este accesibil 24 

de ore. Cursantii care nu participa, nu pot obtine certificatul.  

REZULTATE: Prin metoda jocurilor serioase se realizeaza urmatoarele: 

 Participantii devin mai responsabili, intrucat se pot exprima liber, si astfel, pot imbina 

armonios teoria cu practica.  

 Subiectul in discutie este examinat detaliat si, mai important, cursantii pot conta pe 

propriile lor forte, avand astfel un impact pozitiv asupra certificarii cunostintelor, 

aptitudinilor si competentelor. 

 Maturizarea constiintei profesionale a cursantilor, ca rezultat al unui proces 

conceptual pentru alegerea sau exprimarea in mod liber a celei mai bune solutii, in 

linie cu dezvoltarea creativitatii si experientei cursantului. 

 

4.2.6. JOC CERTIFICARE EXPERIENTIALA – JOC SERIOS EXPERIENTIAL  

OBIECTIV: Scenariul Certificare Experientiala presupune certificarea pentru 

profesionalismul fiecarui cursant, in practica, se confrunta cu un set de situatii de zi cu zi si 

conditiile de munca printr-o lume virtuala bazata pe un scenariu foarte concret, care se va 

concentra pe toate cele trei activitati profesionale, avand ca numitor comun: angajamentul 

personal, solutii potrivite / integrate si clienti fideli.  

 Aceasta este o modalitate de a certifica ponderea profesionala a cursantilor de a 

reactiona, intr-o masura mai mare sau mai mica in exercitarea atributiilor care le revin. In 

acelasi timp, organismul de formare identifica in mod obiectiv, masura in care au fost atinse 

obiectivele de certificare, nu in mediul de lucru real, ci in cel virtual, orice posibile abateri si 
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cauzele relevante ale acestora, astfel incat masurile corespunzatoare de imbunatatire pot fi 

facute la momentul oportun.  

CARACTERISTICI: Scenariul Certificare Experientiala este indicatorul obiectiv si fiabil al 

capacitatii profesionale a cursantilor de a utiliza in mod eficient, la locul de munca, tot ceea 

ce anterior programului de formare nu cunosteau si considerau a fi imposibil de aplicat. In 

acelasi timp, ii ajuta pe cursanti sa dobandeasca constiinta profesionala, notiunea de 

uniformitate in ceea ce priveste serviciul clienti si, in principal pentru doborarea 

stereotipurilor pe care le aveau inainte de a fi parte a programului de formare. Acesta este 

motivul pentru care Scenariul Certificare Experientiala se bazeaza pe: 

Un scenariu experiential complex si integrat care cuprinde activitatile de zi cu zi din mediul 

de lucru, al serviciului clienti la ghiseu, intr-un mediu virtual, care: 

 Acopera toate activitatile profesionale pentru serviciul clienti la ghiseu si indeplineste 

obiectivele programului. 

 Are in vedere (atat din punctul de vedere al scenariului, cat si al actiunilor cursantului) 

specifice optuni si solutii asociate pentru deservirea clientului.  

 Evidentiaza mai multe elemente reale observate sau utilizate zilnic in timpul indeplinirii 

sarcinilor impuse de serviciul clienti.  

 Se bazeaza pe experienta deja acumulata a cursantilor, determinand astfel 

imbunatatirea calificarilor lor profesionale.  

 Stabileste un mediu pozitiv, astfel incat cursantii sa poata experimenta, fara factori de 

stres, diferitele optiuni si solutii disponibile si sa fie dispusi sa le aplice.  

 Contribuie la o dezvoltare profesionala suplimentara in a folosi cunostintele, 

aptitudinile si competentele dobandite, astfel incat sa se stabileasca o constiinta 

profesionala. 

MOD DE APLICARE: Scenariul Certificare Experientiala este setat in platforma de e-

invatare (metode electronice de studiu). Continutul acesteia are o anumita secventa de 

actiuni si cerinte care se incheie in termen de 60 de minute din momentul in care participantii 

acceseaza platforma, pe domeniul corespunzator. Momentul de a raspunde cerintelor 

jocului pentru pregatirea profesionala (serious game), este dupa finalizarea fiecarei activitati 

de pregatire, ales in functie de preferintele cursantului, intrucat este accesibil 24 de ore. 

Cursantii care nu participa, nu pot fi beneficia de certificat.  

REZULTATE: Scenariul Certificare Experientiala are drept rezultate urmatoarele: 
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 Participantii doresc sa se schimbe si sa se adapteze, intrucat acestia sunt liberi sa 

actioneze si sa imbine cu succes si fara ezitare, teoria si practica.    

 O constiinta profesionala cultivata prin propriile alegeri, actiuni si competente, ceea ce 

in mod evident impacteaza pozitiv asupra calificarii lor profesionale. 

 Maturitate a profesionalismului cursantilor, ca rezultat al unui proces conceptual, cu 

scopul de a identifica cea mai buna solutie, in raport cu dezvoltarea creativitatii si a 

experientei acestora.  
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5. CERTIFICAREA PREGATIRII PROFESIONALE 

Scopul 

Scopul acestui Sistem de Certificare prevazut de proiect este acela de a descrie procesul 

de certificare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor angajatilor pentru servicii clienti 

care lucreaza la ghiseul unui magazin comercial sau in domeniul retail, precum si eliberarea 

unui certificat care atesta succesul proiectului Postal Partner Employees  (implementare 

pilot). 

Descrierea procedurii 

Aceasta procedura este aplicata de catre un organism de certificare, un partener de proiect, 

acreditat de ESYD in conformitate cu standardul EN ISO 17024, cu obiectivul mai sus 

mentionat. 

Evaluarea inscrierilor 

Candidatii care doresc sa participe la procedura de formare si de certificare trebuie  sa 

prezinte in format electronic o cerere in acest sens organizatiei postale din care fac parte / 

provin. 

 Partenerii postali participanti trimit cererile partenerului - Organismul de Certificare 

(O.C.), care informeaza solicitantii interesati printr-un material adecvat cu privire al procesul 

de urmat. Solicitarile sunt apoi transmise ,,Comitetului de Audit de Independenta si 

Impartialitate pentru Certificarea Entitatilor" (Comitetul), care este alcatuit din membri ai 

organizatiei postale partenere si din O.C., si al carui obiect este acela de a garanta 

impartialitatea procedurii de certificare aplicate. 

 Comitetul evalueaza inscrierile candidatilor in ceea ce priveste caracterul complet al 

datelor solicitate si documentele justificative (cel putin o copie a actului de identitate sau o 

fotografie color recenta in format electronic). Candidatii sunt informati cu privire la 

acceptarea sau respingerea cererii, in scris sau prin e-mail. In cazul in care cererea nu este 

acceptata, motivele respingerii sunt explicate candidatului. Cererile care nu sunt insotite de 

documentatia ceruta nu vor fi acceptate pana la depunerea tuturor documentelor necesare.  

 De ramarcat faptul ca numai solicitantilor care au incheiat cu succes activitatile 

anterioare (seminare web, etapele jocului pentru pregatirea profesioanala – serious game), 

li se va acorda acces pentru a lua parte la procedura de certificare.  
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Planificarea si executarea lucrarilor 

 Programul de certificare este intocmit de O.C. si este anuntat pe website-ul 

proiectului ERASMUS, on-line. 

 Secretariatul O.C. se angajeaza sa asigure disponibilitatea platformei de e-invatare 

si de examinare si a echipamentului necesar. De asemenea, se angajeaza sa informeze 

candidatii in cazul modificarilor neprogramate la procedura de examinare. 

 Numarul minim de participanti pentru efectuarea examenelor este de 20 de candidati 

pentru fiecare partener postal. Secretariatul O.C. se obliga sa informeze candidatii cu privire 

la eventuala amanare a examenelor cauzata de neinregistrarea numarului minim de 

candidati / participanti. 

Atribuire certificate 

 Dupa ce etapele de mai sus au fost finalizate, O.C. stabileste procedura de 

certificare. O.C. are responsabilitatea de a verifica corectitudinea operatiunilor si cerintelor 

si modul in care cele 25 de intrebari tematice vor fi alese, precum si testarea finala bazata 

pe experienta (experiential serious game) si siguranta acesteia, astfel incat sa se previna  

eventuale erori. 

 O.C. stabileste apoi componenta Comitetului de Certificare, care va efectua 

certificarea prin intermediul instrumentelor moderne ale platformei de e-invatare, fiind format 

din membrii propusi ai respectivului operator postal partener. Comitetul de Certificare 

include in mod necesar un membru care detine titlu universitar echivalent sau de nivel 

superior fata de cel al angajatilor participanti. 

 De asemenea, autoritatile de supraveghere sunt definite, provenind din lista de 

formatori/ facilitatori. 

 O.C. ofera Comitetului de Certificare instructiunile pentru certificarea competentei 

profesionale a participantilor, cu putin timp inainte de inceperea procedurii.  

 Pentru fiecare proces de certificare, este intocmita o lista a cerintelor / participantilor 

la fazele de certificare. 

Faza de certificare 

Candidatii participa la faza de certificare electronica in functie de setul de proceduri. 

Odata cu participarea lor prin intermediul platformei de e-invatare, inscrierea candidatilor 

este confirmata prin numele utilizatorului, codul unic personal / parola. 
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 Comitetul de Certificare confirma numarul participantilor la examenele de certificare, 

astfel incat sa fie asigurata o evaluare impartiala si corecta a tuturor candidatilor. Apoi se 

primeste lista participantilor. 

Procesul de certificare se desfasoara astfel: 

1. Certificarea rezultatului in urma formarii printr-un test tematic de 25 de intrebari cu 

variante multiple de raspuns, selectate aleatoriu. 

2. Certificarea transferului de cunostinte, aptitudini si competente dobandite dupa 

finalizarea programului de formare, prin intermediul metodei Serious Game, in 

mediul virtual. 

 Durata procesului de certificare (cuprinzand cele 2 nivele) va fi de 9 ore (echivalentul 

programului in sala de curs).  

 La epuizarea termenului stabilit, Comitetul de Certificare acorda note finale 

candidatilor la platforma de e-invatare si pregateste Evidenta Certificarii (Certification 

Record). Aceasta  evidenta este semnata de toti membrii comisiei, pe toate paginile. Notarea 

se face pe o scara de 1-100. 

 Se considera ca un candidat a promovat cu brio daca a obtinut punctaj de peste 

79%, in medie, dupa cum reiese si din Ghidul Cursantului. Punctarea se face cu un 

numar intreg. 

 Comitetul de Certificare transmite atunci toate documentele de certificare 

secretariatului O.C. 

Comitetul de certificare 

 Comitetul de Certificare este format din trei membri, si anume presedintele si doi (2) 

membri. Membrii comisiei de examen sunt stabiliti de catre O.C. in functie de lista 

formatorilor indicata de respectivul operator postal partener. 

Membrii Comitetului de Certificare au dovedit cunoasterea subiectului examinarii. 

 Activitatea Comisiei de Certificare cuprinde evaluarea si monitorizarea candidatilor 

pentru obtinerea certificatului corespunzator. Comitetul de Certificare are in vedere fiecare 

detaliu in ceea ce priveste buna desfasurare a procesului de certificare, confidentialitatea 

asupra intrebarilor tematice si asupra testarii Experiential Serious Games inainte de 

evaluarea candidatilor. 

 Toti membrii comisiei de certificare semneaza evidenta rezultatelor obtinute de 

cursanti,  care constituie recomandarea adresata O.C. pentru decizia de a emite sau nu 
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certificatele relevante privind pregatirea profesionala, odata ce fiecare candidat a finalizat 

cu succes toate fazele de certificare / cerintele necesare. 

"Comitetului de Audit de Independenta si Impartialitate pentru Certificarea Entitatilor" 

,,Comitetul de Audit de Independenta si impartialitate pentru Certificarea Entitatilor" este 

format din cinci (5) membri si adjunctii acestora, care detin cel putin calificarile membrilor 

Comisiei de Evaluare. 

,,Comitetul de Audit de Independenta si impartialitate pentru Certificarea Entitatilor" este 

format din 

a) doi reprezentanti ai Organismului de Certificare care efectueaza certificarea 

b) trei reprezentanti ai operatorului postal partener. 

 Comitetul constituie un cvorum atunci cand cel putin trei (3) din cei cinci (5) membrii 

de baza sau adjuncti sunt prezenti. 

 Comisia pentru alegerea presedintelui se intocmeste la nivelul membrilor sai. 

 Presedintele comitetului trebuie sa detina calificarile necesare, intrucat acesta 

semneaza recomandarea catre O.C. de acordare a certificatului. 

 Comitetul este sprijinit de Secretariatul O.C. care nu are drept de vot. 

 Cu scopul protejarii confidentialitatii datelor cu caracter personal ale candidatilor, 

precum si a lucrarilor de examen, toti membrii Comitetului si personalul C.B. semneaza 

Codul de Conduita privind datele cu caracter personal. 

 

Emiterea Certificatelor 

In cazul in care recomandarea Comitetului este una pozitiva, O.C. emite certificatul. In cazul 

in care, dupa 10 zile nu este luata nicio decizie de catre Comitet, atunci decizia de a acorda 

sau nu certificatul este luata de O.C. 

 In cazul in care rezultatele nu sunt acceptate, candidatii sunt informati in scris sau 

prin e-mail cu privire la performanta / rezultatele lor. In cazul in care un candidat nu este de 

acord cu rezultatul, el / ea poate contesta decizia O.C.. 

 In orice caz, candidatii care nu au provovat testarea, pot participa la urmatoarea 

etapa de certificare. In aceasta situatie, candidatii trebuie sa completeze iarasi formularul 

de inscriere. 

 Certificatul este valabil pentru o perioada de 5 ani. 

 Candidatii promovati cu succes sunt notati in Evidenta Certificatelor emise de O.C. 
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Reinnoirea certificatelor 

Certificatele se reinnoiesc o data la 5 ani. 

 Pentru reinnoirea certificatelor, candidatii care detin un certificat trebuie sa depuna 

o cerere de reinnoire. 

Documentele necesare pentru a fi depuse de catre candidati, impreuna cu cererea sunt: 

- Certificatul anterior, a carui valabilitate a incetat 

- Dovada experientei de lucru intermediare printr-o fisa individuala de evaluare  a 

performantei. 

Revocarea / Suspendarea certificatelor 

O.C., in colaborare cu operatorul postal partener, isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau 

revoca certificatul in urmatoarele cazuri: 

1. Suspendarea de catre o terta parte pentru neaplicarea cerintelor mentionate in prezentul 

IO2.  

2. Constatarea de catre ,,Comitetul de Audit de Independenta si impartialitate pentru 

Certificarea Entitatilor", ca prezenta procedura nu a fost respectata. In acest caz, costurile 

care apar in timpul procedurii de corectare si reemitere a certificatului sunt suportate de 

catre O.C.  
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6. GENERALIZAREA PROCESULUI / FOII DE PARCURS 

Rezultatele si pasii descrisi in Rezultatele Intelectuale IO1 si IO2 sunt special concepute 

pentru serviciul clienti oferit la ghiseu, care folosesc drept baza pentru punerea in aplicare 

sub forma de testare a procesului de certificare in operatiunile postale in cadrul proiectului. 

 Ca o aducere aminte, rezultatele O1 si O2 au stabilit elementele structurale pentru 

dezvoltarea unei aplicatii de simulare, bazate pe scenarii din viata reala, integrarea tehnicilor 

de serious game pentru a facilita dezvoltarea, evaluarea si certificarea cunostintelor, 

aptitudinilor  si competentelor relevante pentru serviciul clienti din cadrul companiilor pentru 

servicii postale (implementare in stadiu de test). 

 Cursul / evolutia acestui proiect poate fi usor generalizata pentru a se potrivi oricaror 

nevoi in materie de servicii clienti.  Acest capitol ofera un ghid de initiere, cu doua abordari 

diferite pentru generalizarea procesului: 

 Prima este o abordare "Quick-wins" care permite modificarea rapida si adaptarea 

programei de instruire si a continutului care sprijina punerea in aplicare a 

programelor de formare cu specific general, in domeniul serviciilor pentru clienti.   

 A doua este o abordare de tip "Start de la zero", care ofera o metodologie de baza 

pentru a crea programe de formare personalizate adaptate special la anumite cerinte 

corporative.  

Ambele abordari contin elemente care pot fi utilizate ,,ca atare" sau care necesita modificare 

/ adaptare. 

 Foaia de parcurs generica a procesului evolueaza in 3 etape (1: investigare, 2: 

proiectare si 3: dezvoltare) si este prezentata in Figura NNN. Prima abordare (,,Quick-wins") 

necesita punerea in aplicare numai a Etapei 3 (Elaborarea) si poate fi utilizata atunci cand 

compania de servicii este deja constienta de stadiul curent si de formarea necesara pentru  

domeniul customer service. Este utila fie atunci cand compania trebuie sa puna in aplicare 

rapid un program de formare structurat si de amploare, fie atunci cand este nevoie sa 

reproiecteze un program existent pentru cresterea eficientei si a atractivitatii acesteia.  

 Cea de-a doua abordare (,,Start de la zero") necesita punerea in aplicare a tuturor 

celor 3 etape (1: Investigarea, 2: Proiectare si 3: Elaborarea) si poate fi utilizata atunci cand 

compania furnizoare de serviciu nu are o imagine clara asupra cerintelor de formare si nicio 
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experienta anterioara in punerea in aplicare a programelor de formare cu privire la serviciul 

clienti.  

 Tabelul NNN prezinta o analiza mai detaliata a respectivelor etape ale foii de parcurs. 

In acest tabel, cele 3 etape sunt analizate in continuare in activitati distincte, fiecare dintre 

ele isi are functionalitatea (ceea ce facem), importanta (de ce intreprindem aceasta 

activitate), necesitatea (Da, Nu, ,,poate fi util") si metodologiile examinate si aplicate in 

prezentul proiect. In cele din urma, pentru fiecare activitate, anumite puncte se pare ca au 

nevoie de atentie sporita in timpul punerii in aplicare, ceea ce poate duce la securizarea 

procesului, pentru a evita potentialele greseli si creste valoarea totala.  

 

1.Investigare  

Identificarea perceptiei 

clientului 

Indentificarea perceptiei 

angajatului 

Sondaj la nivelul clientilor Sondaj la nivelul angajatilor 

 

 

 

 

2.Proiectare / Design  

Formularea programului de 

training 

Design-ul programului de 

training 

Design structurat 
Ateliere de lucru pentru 

partile interesate 

 

 

 

 

3.Elaborare  

Modelul 

programului de 

training 

Definirea 

obiectivului 

Definirea 

metodologiei 
Evaluare 

Examinarea 

modelelor 

Definirea etapelor 

specificate 

Design-ul 

programului 

Definirea 

metodologiilor de 

evaluare 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Etape Activitate Cum procedam De ce? 
Necesitate 

(Da/Nu/Poate fi util) 
Metodologii propuse/utilizate Important! 

 

 
1. 

Investigare 

Identificarea perceptiei 

clientului 

Sondaj la nivelul 

clientilor 

1.Obtinerea perspectivei clientilor cu 

privire la serviciul clienti 

2.Evidentierea potentialelor deficiente 

Poate fi util -Chestionar cu privire la tipuri de servicii clienti (ex. SERQAL, 

SERPERF) 

-Imbunatatirea sondajului prin dimensiunile Calitate/Valoare/Pret 

-numarul intrebarilor 

-numarul chestionarelor 

-diversitatea clientilor 

-utilizarea intrebarilor de control (intrebari ,,negative”, intrebari cu 

refrazare similara)  etc pentru controlul integritatii 

Identificarea perceptiei 

angajatului 

Sondaj la nivelul 

angajatilor 

1.Estimarea gradului de constientizare al 

angajatilor cu privire la serviciul clienti 

2.Identificarea deficientelor 

Poate fi util -Chestionar bazat pe forme geometrice (ex. Sense-Maker, Cynfin) -tendinta tehnicilor de eliminare 

-numarul raspunsurilor 

Evaluarea nivelului 

actual al angajatului 

Sondaj la nivelul 

angajatilor 

Nivelul cunostintelor, aptitudinilor si 

competentelor  angajatilor 

DA -Manual de competente -caracterul compet al intrebarilor 

-relevanta scenariului si interesul fara de acesta 

 

 

2. 

Proiectare 

/Design 

Formularea programului 

de training 

Design structurat Formularea deciziilor-cheie pentru 

programul de training 

DA -Evolutionary Training Design toolkit (ETD) - Set de instrumente de 

training/formare  

- decizii relevante si rezonabile 

Design-ul programului 

de training 

Ateliere de lucru  pentru 

partile interesate 

Evidentierea rezultatelor etapei de 

investigare si expunerea unei solutii 

specifice 

DA -Metodologii stabilite de grupul decizional (ex. Nominal Group 

Technique / Navigator, Delpfi) 

-permiterea participarii de la distanta 

-selectarea coordonatorilor 

Ajustarea programului 

de training 

Interviuri Solutionarea deficientelor Poate fi util -Utilizarea rapoartelor de activitate 

-Studii de caz 

-selectarea esantionului de angajati 

 

 
3. 

Elaborare 

Modelul programului de 

training 

Examinarea modelelor Selectarea modelului potrivit, eficient si 

atractiv 

DA -Invatare mixta -Metode de armonizare a aspecteleor cu privire la formator, cursant si 

obiectul de studiu   

Definirea obiectivului Definirea etapelor 

specifice 

Identificarea aspectelor problematice 

 

DA -Rezultatele furnizate de NaviGaTor si interviuri Definire: 

-program de training 

-metodologia de training 

-tehnici de evaluare si certificare 

Definirea metodologiei 

 

Design-ul programului Formularea mix-ului de metode de 

training 

 

DA -52 de ore de predare 

-16% studiu in mediul electronic (e-invatare) in sincron, in sala de 

curs 

-39% e-invatare in asincron 

-23% evaluare 

-22% implemetare practica 

Mix: 

-scurta navigare 

-intrebari si raspunsuri 

-feedback 

-joc serios 

-evaluare profesionala 

-test tematic 

-joc serios experiential  

Evaluare 

 

Definirea metodologiilor 

de evaluare 

Definirea metodelor potrivite de evaluare 

si feedback 

 

DA -pe termen scurt 

-pe termen mediu 

-pe termen lung 

 

Structura 

 

Stabilirea structurii 

programului de training 

Structura specifica fazei/etapei 

 

DA -prima faza: e-invatare in sincron si asincron (seminare web) 

-a doua faza: e-invatare in asincron (jocuri serioase) 

-a treia faza: evaluarea finala in sala de curs + Certificarea 
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7. REZUMAT 

Rezultatele Intelectuale 2  se concentreaza pe dezvoltarea curriculei de formare, abordand 

nevoile de formare ale angajatilor la ghisee, pentru servicii clienti, dupa cum sunt identificate 

in cadrul IO1. Mai exact: 

 Programul de formare al proiectului este dezvoltat pe baza unui sistem mixt de 

invatare, care face uz de capabilitatile noilor tehnologii (de invatare la distanta (e-invatare in 

sincron si asincron) – studiu in sala de clasa – punerea in practica prin scenarii 

experimentale intr-un mediu virtual). Pana la incheierea programului, cursantii se asteapta 

sa fi dobandit cunostintele, aptitudinile si competentele necesare pentru depasirea nevoilor 

si asteptarilor clientului in ceea ce priveste serviciul pentru clienti la ghiseu. 

Schema de formare propusa evolueaza in trei etape de invatare electronica, astfel: 

 

 

 

 

 Prima faza (e-invatare in sincron si asincron / studiu personal) 

 Cursuri scurte prin navigare pe internet  

 3 seminare web: navigare & tutoriale pentru module cruciale 

 Studiu individual: manuale profesionale cu privire la servicii pentru clienti (elaborat 

de catre partenerii de proiect competenti, inclusiv un ghid de formare) 

 Evaluarea: intrebari introductive, de auto-evaluare si intrebari pentru stimularea 

gandiri 

 Cea de-a doua faza (jocuri serioase) 

 3 jocuri pentru pregatirea profesionala care corespund activitatilor profesionale 

pentru personalul de la ghiseu, descrise in IO1, si anume: 1. pregatirea pentru 

intampinarea clientilor, 2. vanzari si promovarea serviciilor prestate si a produselor, 

3. suport tehnic pentru client si diseminarea informatiilor 

 

 

Faza 3 

Evaluarea finala in sala, 

CERTIFICARE                         

(Scenariu Experiential)   

Faza 2 

E-invatare asincrona 

(jocuri serioase) 

Faza 1 

E-invatare sincrona / 

asincrona  (seminare web) 
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 Cea de-a treia faza (evaluarea finala - certificarea) 

 testare tematica: intrebari cu mai multe variante de raspuns (alese in mod aleatoriu 

dintr-un set de 200 de intrebari, diferite pentru fiecare cursant) care sa acopere toate 

materialele de formare  

 Experiential Serious Game – pentru toate cele trei activitati profesionale ale 

serviciului clienti, la ghiseu. Scenariul se bazeaza pe fapte reale si pe conditiile de 

munca si este rezultatul unei activitati experientiale filmate si ghidate din punct de 

vedere tehnic. 

 Indeplinirea cu succes a tuturor etapelor mai sus mentionate conduce la acordarea 

unui certificat, eliberat dupa finalizarea programului. A fost elaborat un proces de certificare 

de catre partenerul de proiect. In ceea ce priveste evaluarea intregului program de formare, 

acest lucru se va realiza pe trei nivele (evaluare pe termen lung, mediu si scurt). 

 Important de mentionat faptul ca procesul de invatare va fi sprijinit de formator / 

facilitator (reprezentanti cu experienta ai companiei), numiti corespunzator de catre 

partenerii postali, care vor actiona in calitate de consultant, formator si facilitator pentru 

cursanti pe tot parcursul perioadei de formare (a fost elaborat, de asemena, un ghid pentru 

formatori). 

 Nu in ultimul rand, IO2 contine un ghid generic (foaie de parcurs) pentru 

generalizarea procesului de urmat, astfel incat sa se potriveasca oricarei cerinte de natura 

customer service. Ghidul mentionat contine elemente care pot fi utilizate fie ca "ca atare" / 

abordarea ,,Quick-wins" (modificarea rapida si adaptarea programei de instruire si a 

continutului) fi ca o abordare de tip "Start de la zero" (metodologia pentru adaptarea 

programelor de formare care se adreseaza anumitor aspecte corporative). 
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9. ANEXE 

ANEXA 1- GHIDUL CURSANTULUI 
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INTELLECTUAL OUTPUT 2 (IO2) –  
 

Trainee Guide 
 
 
 

The Strategic Partnership 
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Bun venit !   

 

Dragi angajati, 

Complexitatea noilor optuni strategice pentru fiecare activitate comerciala indica, printre 

altele, necesitatea de a acorda prioritate dezvoltarii resurselor umane, pentru a fi in masura 

sa raspunda in timp util si eficient, si sa valorifice toate oportunitatile care decurg din noul 

mediul. 

 In contextul acestui curs de dezvoltare si perspectiva, angajatii garantat vor fi din 

nou in masura sa observe schimbari semnificative; cu toate acestea, acest lucru este in 

stransa legatura cu imbunatatirea continua a calificarilor profesionale. 

Acesta este motivul pentru care participarea dvs. in cadrul acestui program are legatura cu:  

 Prioritizarea aptitudinilor dvs. si imbunatatirea continua a calificarilor profesionale   

 Organizatia pentru care lucrati, care investeste si anticipeaza performanta inregistrata 

de dvs  

 exploatarea noilor tehnologii, astfel incat noile metodologii de educatie si formare sa 

poata facilita procesul de invatare si sa vina in sprijinul dvs.  

 In speranta unei cooperari constructive si reciproc avantajoase, am dori sa va 

multumim si sa va asiguram ca va va fi oferit tot sprijinul necesar in acest proces de formare, 

astfel incat sa puteti fi in masura sa valorificati optim recunoasterea pozitiei la locul de 

munca, avand scop si interese comune. Actiunile noastre vor fi intotdeauna bazate pe 

principiul: 

 

 

Serviciul pentru clienti este momentul in care asteptarile 

clientului nu sunt numai indeplinite, ci si depasite, precum si un 

moment al adevarului pentru companie .  
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CUPRINS 

 

Introducere ………………………………………………………………………………… ... 
 
Scopul si Obiectivele Programului…………………………………………………............. 
 
Rezultatele preconizate………………………………………………………………………  
 
Durata ……………………………………………………………………………………........ 
 
Structura si Continutul……………………………………………………………………. .... 
 
Metoda si Grila de Evaluare ……………………………………………………… ............. 
 
Finalizarea programului de training ……………………………………………………...... 
 
Acordarea Certificatelor……………………………………………………………………… 
 
Contactul cu formatorul / facilitatorul ………………………………………………………. 
 
Entitatea responsabila pentru programa si programul de training.. ……………............. 
 
Observatii cu caracter general pentru cursanti……………………………………………. 
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Introducere 

Design-ul unui cadru complet de instruire adaptata la nevoile angajatilor cu activitate la 

ghiseu este focusat pe dezvoltarea de competente solide in domeniul vanzarilor, customer 

service de calitate pe adaptarea la schimbare. Urmatoarea prezentare detaliata a seriei de 

activitati pentru formare si a programei de formare este adresata atat mediului modern 

format cat si necesitatii interventiei metodice identificate in deficitul in materie de training 

constatat pentru acelasi grup tinta. 

 Participarea in acest program de formare specific duce la dondirea certificarii 

profesionale, care indeplinesc in totalitate nevoile participantilor si ale pietei in general. 

 De asemenea, aceasta defineste calificarile profesionale ale participantilor, care 

sunt, in principal, o chestiune de natura personala, dar ei trebuie sa fie in concordanta cu 

nevoile de afaceri ale companiei lor. Certificarea lor este un proces de dezvoltare personala 

continua, presupunand nu numai selectia locurilor de munca, ci si armonizarea sarcinilor de 

serviciu cu alte aspecte din viata de zi cu zi. 

Scopul si Obiectivele Programului  

Scopul programului de formare, in ansamblu, este de a oferi prin intermediul invatamantului 

la distanta (e-invatare in sincron si asincron), cursuri de formare in sala de clasa, punerea 

in practica prin scenarii experimentale intr-un mediu virtual: 

 maximizarea nivelului de asimilare a informatiilor din sfera customer service pentru 

imbunatatire in asociere cu conditiile actuale, ca aspect fundamental al tipologiei si 

activitatii profesionale ale angajatilor,  

 consolidare, pentru a se asigura transformarea angajatului dintr-o peroana care doar 

preia comenzi, intr-o persoana in domeniul vanzarilor, pentru a obtine rezultate mai bune 

in beneficiul reciproc,  

in cadrul unei interventii sistemice, organizate si de formare pe baza experientelor 

anterioare, care duce la crearea unui model de angajat in domeniul serviciu clienti.  

 In principiu, obiectivele programului de formare, de asemenea in baza certificarii de 

catre Organizatia Nationala pentru certificare a Calificarilor si Orientare Profesionala 

(EOPPEP), profilul ocupational intitulat ,,Angajat pentru Tranzactii Postale si Suport" sunt 

urmatoarele: 
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Nivelul de cunostinte: 

 sa cunoasca in detaliu conceptele care descriu optim serviciul clienti la ghiseu, alaturi 

de conceptele relevante din domenii conexe,  

 sa detecteze obiectiv si dinamic toti parametrii de vanzari si de servicii clienti la ghiseu, 

si sa propuna solutii integrate. 

Nivelul abilitatilor: 

 sa descrie si inregistra in mod adecvat orice concept al materialului definit pentru 

imbunatatirea calificarilor profesionale ale angajatilor, 

 sa aplice in mod eficient in practica aptitudinile, cunostintele si competentele dobandite 

sub forma unui rezultat practic al studiului 

Nivelul de competente: 

 sa asigure un climat pozitiv pentru alinierea dinamica a tuturor membrilor echipei in 

atingerea obiectivelor companiei, 

 sa asocieze profesionalismul cu procesul de certificare specific si cu eficienta serviciului 

clienti la ghiseu. 

Rezultate Preconizate 

Pana la incheierea programului, cursantii sunt de asteptat sa fi dobandit competenta 

profesionala necesara si sa fie in masura sa raspunda cu determinare, flexibilitate, rapiditate 

si incredere la: 

 piata de profil in continua dezvoltare, care creeaza noi perspective pentru clienti, 

companie si angajati 

 depasirea asteptarilor clientilor prin solutii noi, atractive si integrate si determinandu-i pe 

acestia sa devina loiali serviciilor, 

 mediu de lucru in care sunt prezentate zilnic atitudinile dorite, prin intermediul unor 

orientari ale clientului si prin monitorizarea indicatorilor de masurare a performantei, 

 proces structurat de evaluare si certificare, precum si nivelul de aplicare a noilor 

cunostinte, abilitati si competente pentru o imagine diferita asupra serviciului clienti la 

ghiseu. 
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Durata 

Programul de formare incepe la ................si se incheie la .................., cu o durata totala de 

48 de ore de predare, pe baza urmatoarei scheme de invatare: 

 3 ore de e-invatare in sincron (1 sesiune per manual multi-tematic) 

 26 de ore de e-invatare in asincron (incl .: studiu individual + seminare web + intrebari 

introductive si gandire creativa) (echivalentul cursurilor in sala de clasa) 

 10 ore (144 minute, curs neintrerupt) de asimilare prin intermediul jocurilor serioase 

(echivalent cursurilor in sala de clasa) 

 9 ore (1 ora de testare tematica + 8 ore scenariu experiential (sau 2 ore continuu) de 

evaluare si certificare (echivalentul cursurilor in sala de clasa) 

 

Structura si Continut  

Pentru a ajunge la domeniul de aplicare si obiectivele mentionate mai sus, structura 

programului de formare se bazeaza pe doua axe distincte pentru fiecare activitate 

profesionala: 

 Sfera de formare asupra "deficitului / decalajului" cu evaluarea si certificarea rezultatelor 

studiului prin seminare web interactive in domeniile tematice, acolo unde este necesara 

imbunatatirea serviciilor clienti la ghisee.  

 Transformarea angajatului care doar preia comenzi, intr-un potential agent de vanzari 

pe viitor, prin intermediul jocurilor serioase experientiale bazate pe scenarii elaborate 

pe baza situatiilor relatate de angajati. 

 

Schema de formare propusa evolueaza in trei etape de invatare in mediul electronic, astfel: 

 

  

  

 

  

Faza 1                                         

E-invatare sincrona / 

asincrona (seminare web) 

Faza 2                                    

E-invatare asincrona 

(jocuri serioase pentru 

pregatirea 

profesionala) 

Faza 3                                 

Evaluarea finala in sala, 

CERTIFICARE                         

(Scenariu Experiential) 
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FAZA 1: 

E-Invatare sincrona si asincrona 

In acest stadiu, cursantii sunt capabili sa se concentreze in mod sistematic pe un proces de 

invatare interactiv rapid, care le va permite sa actualizeze sau sa inteleaga numarul total de 

sarcini pe care trebuie sa indeplineasca in munca lor de zi cu zi pentru a atinge un serviciu 

cu clientii optim si de calitate. In acelasi timp, cursantii vor evalua performantele lor curente 

pentru a avea rezultate mai bune, astfel incat sa raspunda in mod obisnuit si practic la 

cerintele celor sase dimensiuni care caracterizeaza cultura orientata catre client a afacerii 

lor:  

1. Compilarea si diseminarea de informatii 

2. Relatiile pe termen lung cu clientii 

3. Analiza nevoilor clientilor 

4. Imbunatatirea continua a nivelului de satisfactie a clientului 

5. Transformarea de la primitor de sarcini in persoana de vanzari de la ghiseu 

6. Formarea clientilor 

La acest pas, activitatea de invatare va avea in total 29 de ore de studiu si este compusa 

din 

 E-invatare sincrona: ghidare, facilitare si rezolvare de probleme ce dureaza 3 ore 

 Webinar 1, 2 & 3:  navigarea si tutoriale pentru modulele cruciale, asa cum este 

indicat dupa IO1 (4 ore) 

 Studiu personal: manuale de lucru cu clientii profesionale (echivalentul a 19 ore de 

studiu in clasa ) si  

 Evaluarea: intrebari introductive, auto-evaluare si intrebari pentru gandire creativa 

(echivalentul a 3 ore de clasa) 

 

 

 

FAZA 1 

  

E-invatare Sincrona & 
Asincrona 

  

 E-invatare sincrona: ghidare, facilitare, rezolvarea de intrebari (3 h) 

 3 Webinare (4 h)  

 Studio individual: manuale (19 h)  

 Evaluare: intrebari introductive, auto-evaluare si intrebari pentru 
gandire creativa (3 h)  

Total volum munca: 29 h 
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Continutul activitatii de invatare este defalcat in urmatoarele: 

WEBINAR 1 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

1
0

 o
re

 

Fundamentele 
lucrului cu 
clientii 

1] Piata si mediul de afaceri competitiv 1 

2] Organizarea ghiseului  1 

3] Cultura orientata spre client 1 

4] Managementul timpului & a stresului, climatul de lucru 1 

5] Abilitatile de comunicare si empatia 2 

6] Managementul relatiilor/informatiilor si evaluarea clientilor 2 

7] Tinte de vanzari, evaluare si dezvoltare personala 2 

WEBINAR 2 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

1
0

 o
re

 

Excelenta in 
lucrul cu clientii 

1] Roadmap lucrul cu clientii   

1.1] Pregatire 1 

1.2] Atitudine si climat pozitiv 1 

1.3] Dedicatie personala si facilitare 2 

1.4] Follow-up 2 

2] Dezvoltarea de relatii durabile pe baza cu incredere cu 
clientul 

2 

3] Managementul plangerilor si rezolvarea problemelor 2 

WEBINAR 3 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

9
 o

re
 

Tehnici de 
vanzare cu 
amanuntul 
moderne  

1] Foaie de parcurs vanzari ghiseu   

1.1] Abordarea clientilor la ghiseu 
1 

1.2] Ascultarea – identificarea nevoilor clientilor si propuneri 
2 

1.3] Negocierea/obiectiile – propuneri alternative 
2 

1.4] Acceptarea – realizarea vanzarii - Valoare 
1 

2] Vanzarea este un efort de echipa  1 

3] Gestionarea clientilor dificili 1 

4] Reputatia si prestigiul companiei 1 
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FAZA 2:  

Jocuri serioase – Simularea activitatii profesionale 

In aceasta faza, cursantii au oportunitatea de a examina si monitoriza atent printr-un proces 

rapid si interactiv de invatare si aplicare a cunostintelor, care le va permite sa actioneze cu 

mai putine limitari si sa dezvolte, intr-un mediu virtual bazat pe propriile lor scenarii, 

cunoasterea, abilitatiile si competentele necesare pentru realizarea sarcinilor lor zilnice ce 

tintesc la depasirea asteptarilor clientilor. In acelasi timp, scopul este de a permite cursantilor 

sa experimenteze intr-un mediu virtual sigur ca au posibilitatea de a imbunatati permanent 

satisfactia clientilor, intrucat prin simularea conditiilor reale – acest lucru este usor de inteles 

si nu ridica nici un dubiu. In acest fel, un foarte important obiectiv este atins, care ste legat 

de inceputul schimbarii de mentalitate, insemnand ca de azi si in viitor nu este de ajuns ca 

angajatii sa isi faca treaba bine, dar chiar vor sa o faca in fiecare zi mai bine.  

Procesul de aplicare a invatarii de 10 ore de studiu (echivalent clasa) la acest nivel include 

urmatoarele: 

PRIMUL JOC SERIOS: PRIMA ACTIVITATE PROFESIONALA – PREGATIREA PENTRU PRIMIREA 

CLIENTILOR  

Continutul acestui joc, in durata totala de 48 de minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale 

(sub-scenarii) care se refera la inceputul zilei: 

Primul scenariu (emfaza), dureaza 16 minute: modul in care angajatii de la ghiseu paveaza 

calea pentru un serviciu cu clientii optim, intrucat doresc sa: 

 Isi planifice tranzactiile zilnice bazat pe experientele clientilor 

 Isi noteaza nevoile lor zilnice si se decid asupra angajamentelor luate in fata clientilor 

lor 

 Isi pastreaza ghiseul curat si in ordine, in timp ce intretin echipamentul 

Al doilea scenariu, dureaza 16 minute: Cu angajatii de la ghiseu sunt aprovizionati cu tot 

necesarul de echipamentele pentru a-si realiza munca, in masura in care doresc sa 

 Sa fie informati corespunzator si sa primeasca instructiuni si ghiduri relevante 

 Sa le fie oferite toate materialele necesare, documente/forme si valori financiare 

(bani, timbre, etc) 
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 Sa verifice si sa intregistreze toate tranzactiile interne  

Al treilea scenariu, dureaza 16 minute: cum angajatii au grija de operarea lina a ghiseului, 

in masura in care doresc sa: 

 Verifice statusul/pregatirea pentru lucru a echipamentului informatic de la ghiseu si 

sa puna in lucru toate aplicatiile corespunzatoare 

 Sa asigure accesul nerestrictionat al clientilor la ghiseu, documente si masini 

automate. 

AL DOILEA JOC SERIOS: A DOUA ACTIVITATE PROFESIONALA – VANZAREA SI PROMOVAREA 

SERVICIILOR SI PRODUSELOR PUSE LA DISPOZITIE  

Acest joc, in durata totala de 60 minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale (sub-scenarii) 

care se refera la principala si cruciala sarcina a zilei: 

Primul scenariu (Emfaza/ focus), durata 18 minute: cum angajatii de la ghiseu ofera 

informatii precise si identifica nevoile clientilor, asa cum isi doresc clientii: 

 O intampinare gentila si un ascultator atent 

 O sursa de incredere de informatii si o persoana care le identifica nevoile 

 Cineva care sa le propuna solutii integrate si sa le ofere  

Al doilea scenariu, durata 18 minute: cum angajatii de la ghiseu aranjeaza si gestioneaza 

vanzarea de produse si servicii in masura in care trebuie sa: 

 Negocieze cu clientii si sa sublinieze beneficiile solutiei propuse 

 Aranjeze/conduca vanzarea si sa se conformeze in fata clientului 

 Factureze complet si in mod corespunzator intr-un mod exemplar toate aspectele 

financiare referitoare la vanzare  

Al treilea scenariu (Emfaza/ focus), durata 24 minute: Cum angajatii construiesc o relatie 

pe termen lung bazata pe incredere si disemineaza informatii, asa cum clientii cauta pe 

cineva care sa:  

 Gestioneze personal obiectiile lor si sa le respecte opiniile 

 Sa ofere o consultare de incredere in ceea ce priveste solutiile alternative oferite de 

companie 

 Sa evalueze satisfactia lor pentru a le depasi asteptarile data viitoare  
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AL TREILEA JOC SERIOS” A 3-A ACTIVITATE PROFESIONALA – SPRIJINUL CLIENTULUI SI 

DISEMINAREA DE INFORMATII 

Acest joc, cu o durata totala de 36 de minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale (sub-

scenarii) care se refera la un element cu o importanta deosebit de mare – sprijinirea 

vanzarilor, dupa realizarea lor, care este necesara pentru clienti pentru a le depasi 

asteptarile: 

Primul scenariu (Emfaza / focus), durata 12 minute: cum angajatii de la ghiseu isi sprijina 

brandul si stima companiei prin: 

 Management responsabil al plangerilor clientilor, in timp ce le transforma in 

oportunitati de vanzare 

 Monitorizare personala a angajamentelor luate in fata clientilor si informarea/follow-

up in fata clientilor 

 Disponbilitatea de resurse si produse pentru serviciul cu clientii  

Al doilea scenariu (emfaza / focus), durata 12 minute: cum angajatii de la ghiseu evalueaza 

clientii existenti si identifica noii clienti prin:  

 O inregistrare sistematica a frecventei vizitelor clientilor si preferintele fata de 

produse 

 Identificarea de noi clienti si aplicarea celei mai bune metode pentru a-i aborda 

 Evaluarea informatiei stranse si transmiterea informatiei catre persoanele 

competente.  

Al treilea scenariu, durata 12 minute: Cum angajatii de la ghiseu asigura calitatea 

produselor si serviciilor oferite, intrucat in mod constient incearca sa: 

 Sa respecte specificatiile si procedurile de calitate pentru furnizarea de produse si 

servicii 

 Proceseze si manipuleze in siguranta, toate tranzactiile legate de furnizarea de 

produse si servicii 

 Sa respecte reglementarile privind sanatatea si siguranta legate de performanta 

tranzactiilor 

 Evalueze si sa propuna imbunatatiri privind procedurile actuale urmate si 

specificatiile produselor si serviciilor furnizate.  
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FAZA 3:  

JOC SERIOS EXPERIENTIAL SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR 

In aceasta faza, cursantii au oportunitatea sa se concentreze pe evaluarea competentelor 

lor profesionale in transferarea si aplicarea cunoasterii la pozitia lor actuala. Acest sistem 

rapid de certificare prin invatare interactiva combina activitatiile profesionale principale si de 

serviciu clienti. Scenariul experiential, in care angajatul si „clientul” schimba roluri (joaca 

roluri) tinteste la – in principal si ca scop final – a ajuta angajatul sa experimenteze intr-un 

mediu 3D virtual atitudinile si emotiile aparute intr-un proces integrat de lucru cu clientii. Asta 

este foarte important nu doar pentru clienti pentru a cumpara si a-si vedea asteptarile 

depasite, dar in principal pentru a deveni un client mai loial si mai dedicat, recompensand 

angajatul cu un sentiment de mandrie, incredere privind rezultatele si dedicatia catre 

sarcinile sale zilnice si catre companie. In acest fel, disponibilitatea de a schimba mentalul 

si de a construi incetul cu incetul o constienta profesionala va fi certificat. Asta este in mod 

particular necesar pentru organizatii legate de stat si care pana in prezent s-au bucurat de 

privilegiile monopolurilor. 

 

FAZA 2 

  

E-invatare asincrona 

(joc serios) 

Jocuri serioase (per activitate profesionale) 

 Jocul serios 1- Pregatirea pentru primirea clientilor 

 Jocul serios 2- Sales & promovarea serviciilor si produselor oferite  

 Jocul serios 3- sprijin pentru clienti si difuzarea informatiilor 

Total volum de lucru: 12 h (echivalent sala de clasa) 
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Procesul de invatare pentru transferul expertizei si a certificarii, pe durata a 9 ore de studiu 

(echivalent clasa) la aceasta etapa include: 

Activitate in clasa: 

 Test tematic, cu durata a 1 ora de studiu. Cursantii vor raspunde la 25 de intrebari 

cu variante multiple si continut combinat. Aceste intrebari sunt alese la intamplare 

dintr-o selectie de 200 de intrebari si sunt diferite pentru fiecare cursant.  

 Joc serios pentru certificare experientiala (durata a 8 ore de studiu sau 2 ore de 

flux continuu – echivalent clasa): Acest joc se va focusa pe toate cele 3 activitati 

profesionale care au ca numitor in comun dezvoltarea personala, credibilititatea 

si integrarea solutiilor, precum si crearea de clienti loiali. Scenariul este bazat pe 

fapte reale si este rezultatul unei activitati de filmare experientiala in timp real, cu 

ghidare tehnica, care va fi realizata prin reconstituiri de catre super utilizatori selectati 

din randul oficiantilor de la ghiseu de la 3 organizatii postale partenere, a unor 

evenimente cotidiene si a conditiilor de lucru. Scopul este sa detecteze deviatiile si 

motivatiile lor din timpul realizarii sarcinilor zilnice, precum si pentru a redacta o foaie 

de parcurs cu actiunile corective relevante.    

 

 

 

 

 

 

  

FAZA 3 

  

 Test Tematic 

 Certificarea experientiala pentru Joc serios 2 

Total volum de munca: 11 h (echivalent sala de clasa) 

Sala de clasa & Evaluare 

Finala,  Certificare 
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Metoda de evaluare si gradare 

Cursantul este evaluat si certifica prin urmatoarele: 

1) Auto-evaluare si exercitii de gandire creativa (forum) 

2) Cantarirea nivelului de asimilare prin Jocuri Serioase per activitate profesionala  

3) Test tematic acoperind toate materialele de curs ale programului (pool de 200 

intrebari) 

4) Certificarea adecvarii profesionale prin joc serios experiential 

Aceste elemente fiind in concordanta cu calendarul stabilit. Cu exceptia cazului intrebarilor 

pentru gandire creativa, unde notele sunt acordate de catre un formator in termen de 1 

saptamana de la inchiderea forumului, notarea pentru restul este in mod automat oferita. 

Scara de gradare este de la 0 la 100% 

Evaluarea si oferirea de note la certificare rezulta din urmatoarele:  

 

Auto evaluare si exercitii de gandire creativa  15%  

Joc serios (procent de trecere 70%) 25% 

Test tematic (procent de trecere 75%) 30% 

Joc serios experiential (procent de trecere 80%) 30% 

Total 100% 

 

 Finalizarea programului de formare este considerata un succes atunci cand cursantii 

au primit cel putin nota trecere la fiecare activitate de evaluare. In cazul in care nu reusit si 

avand in vedere ca faza urmatoare de evaluare / activitatea va fi blocata pana la activitatea 

anterioara este finalizata cu succes, cursantii vor fi rugati sa isi imbunatateasca 

performantele si sa repete acele activitati in care ei nu au reusit. 

 Indrumatorul / facilitatorul este responsabil sa tina cursantii informati despre note. In 

cazul in care aveti nevoie de o clarificare pentru clasele dumneavoastra, puteti trimite un e-

mail catre formator/ facilitator, care va contacta la randul sau, instructorul competent sa 

reevalueze gradul. Indrumatorul / facilitatorul va va informa despre noile rezultate.  

Mai multe informatii despre fiecare activitate si rolul sau in nota finala sunt oferite mai jos:  
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1. Exercitii de autoevaluare si intrebari pentru stimularea gandirii critice (forum) 

Exercitii de autoevaluare au ca scop sa iti permita controlul studiului personal dedicat 

fiecarui modul. Acopera puncte cruciale ale materialului de training care te va ajuta sa te 

concentrezi mai bine pe fiecare dintre conceptele majore, pentru a te pregati mai bine pentru 

testul tematic. 

Intrebarile de gandire critica au ca scop facilitarea studiului personal prin schimbul de pareri 

si experienta si de asemenea prin raspunderea la intrebarile cursantilor si la motivatiile 

acestora. 

Trebuie mentionat ca Forumul va fi folosit doar pentru aspectele legate de module si nu 

pentru a exprima plangeri pentru orice eventuale probleme pe care angajatii le vor intampina 

la locul de munca. In cazul in care acest lucru nu este respectat, nu vor primi nici o nota. 

2. Joc Serios 

Punerea in aplicare a jocului serios pentru fiecare activitate profesionala are ca scop 

asimilarea practica a materialului de formare printr-un mediu interactiv virtual unde cursantii 

trebuie sa raspunda sau sa aleaga cele mai bune, in opinia lor, solutii de serviciu cu clientii 

la biroul din front office; in acest fel, cursantii pot identifica zonele care necesita imbunatatiri 

suplimentare, astfel incat acestea sa poata avea o performanta mai mare.  

3. Test Tematic  

Testul tematic dureaza 45 de minute si are ca scop evaluarea rezultatelor invatarii pe baza 

cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite pe tot parcursul programului de formare. 

Fiecare test tematic cuprinde 25 de intrebari selectate in mod automat pentru fiecare cursant 

dintr-un bazin de 200 de intrebari care sa acopere toate materialele de formare. 

4. Joc Serios experiential pentru Certificare 

Jocul serios experiential este implementat pentru certificarea adecvarii profesionale a 

cursantilor  la un nivel mai mare de 80%, pentru a permite autoritatii de certificare sa 

acrediteze cursantii si sa fie capabili sa transfere rezultatul invatarii la locul lor de munca 

printr-un mediu interactiv virtual. In acest mediu virtual, toate cele 3 activitati profesionale 

sunt combinate prin scenarii, in timp ce accentul este pus pe zonele unde este cea mai mare 

nevoie de imbunatatire, in ceea ce priveste actuala imagine a angajatilor de la ghiseul unui 

magazin comercial.  
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Completarea programului de instruire 

Pentru finalizarea cu succes a programului de formare, este important sa participi la el 

integral. In cazul in care nu esti in masura sa participi la o sesiune de e-invatare sau in cadrul 

procedurii de certificare finala, atunci ar trebui sa informezi indrumatorul / facilitatorul, fie 

prin telefon sau prin un e-mail. 

Daca esti in masura sa participi la testul tematic final sau la jocul experiential, atunci ar trebui 

sa informezi indrumatorul / facilitatorul cu cel putin o zi inainte, fie la telefon sau printr-un e-

mail, explicand de ce nu poti participa; cererea va fi evaluata si, daca este aprobat, 

procedura de mai jos va fi urmata:  

1. Vei primi un nou test tematic in urmatoarea zi de lucru 

2. Testul va fi dat in aceleasi conditii precum cel initial 

3. Testul va fi dupa aceea trimis prin email catre indrumatorul tau, pentru a fi notat 

Daca nu poti da testul pentru a doua data, atunci nu vei primi nici o nota. 

Ceremonia de premiere 

Programul de formare a fost certificat de catre partenerul numit EUROCERT cu certificarea 

relevanta. Emiterea certificarii de participare cu succes este completata in termen de 10 zile 

de la finalul programului si inainte de diseminarea oficiala a rezultatelor proiectului in Grecia, 

Cipru si Romania. 

Contactul cu indrumatorul/ facilitatorul  

Pentru orice clarificare ai nevoie in ceea ce priveste un modul aparte, poti contacta 

indrumator/facilitatorul tau, folosind meniul specific din platforma proiectului („contacteaza 

un indrumator/facilitator”) unde poti sa trimiti un e-mail. 

Indrumatorul/facilitatorul te va (printre altele) sprijini cu orice problema legata de 

desfasurarea programului de formare, cu scopul de a fi capabil sa iti completez cu succes 

formarea. Mai mult, indrumatorul/facilitatorul te sprijina cu urmatoarele: 

1. Solutii la problemele relevante pentru desfasurarea armonioasa a programului 

2. Adresarea problemelor legate de formatorii din program 

3. Sprijin cu aspectele tehnice legate de operarea platformei electronice.  

Entitatea responsabila pentru realizarea programei de instruire si a programului de 

formare  

Echipa de proiect si indrumatorii, per fiecare tara, sunt responsabili cu realizarea programei 

de instruire, precum si definirea, implementarea si monitorizarea procedurii de formare. 
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Remarci generale pentru cursanti 

Obiectivul comun al calificarilor profesionale pentru invatare continua pe durata vietii nu este 

rezultatul doar a regulilor de invatare pentru adulti,dar este un efort comun pentru a:    

 Participa activ in procesul de formare in ceea ce priveste invatarea in clasa, invatarea 

sincrona si asincrona, e-invatarea si alte activitati 

 Protejeaza echipamentul disponibil  

 Informeaza indrumatorul/facilitatorul la timp pentru orice intarziere sau absenta 

temporara. Numarul maxim de absente motivate este egal cu 10% din programul de 

formare per total sau ca o parte din programul de invatare (clasa, e-invatare sincrona).   

 Participa constant in Platforma de E-invatare. Cursantii pot sa participe la programul 

de formare cu parola/numele de utilizator oferite. Facilitatorul/indrumatorul responsabil 

iti va oferi toata ghidarea despre metoda cea mai buna pentru a asimila materialul de 

training si pentru a raspunde in intregime la cerintele programului de training. De 

asemenea, vei fi ghidat in legatura cu timpul pe care trebuie sa il petreci pentru studiul 

personal pentru a atinge o asimilare mai buna a materialului de formare. Meniul 

"Anunturi" va include orientari si clarificari suplimentare, astfel incat sa poti fi mai bine 

informat pentru orice altceva ai nevoie legat de formare. Asta inseamna ca va trebuie 

sa:   

 Verifici platforma si e-mailurile in mod constant pentru a te asigura ca ai primit – intr-

o forma electronica – materialul de training pentru module, teste, rezultatele 

evaluarii, orice alt anuntul si participare pe forum; aceste lucruri te vor ajuta sa obtii 

o participare deplina in programul de formare.  

 Contactezi indrumatorul tau pentru orice intrebari pe care le ai putea avea si pentru 

orice aspect legat de continutul si asimilarea materialului de formare. 

 Sa faci publice toate aspectele care trebuie discutate, orice intrebari sau ganduri pe 

care le ai pe o tema specifica sau orice altceva legat de activitatiile de invatare.  

 Pastreaza in minte timpul (datele/orele) la care trebuie sa accesezi un test.  

 Informeaza indrumatorul/facilitatorul la timp in legatura cu orice problema relevanta 

pentru derularea programului de formare, pentru ca ei sa poata adopta imediat o 

soutie.  

 Respecta etica profesionala. 
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 Stim cu totii ca formarea ca adult este un proces dificil si o sarcina de lucru in plus 

pentru toate sarcinile noastre de zi cu zi; este chiar mai dificil pentru cei dintre noi care nu 

au fost implicati in studiu de-a lungul ultimilor ani.  

 Echipa Proiectului, indrumatorii / facilitatori si formatorii va stau la dispozitie pentru 

a va sprijini in acest efort, pentru a sugera solutii si pentru a va ajuta sa raspundeti si sa va 

adaptati direct la programul de formare. 

 

MULT SUCCES! 
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ANEXA 

Programul de invatare combinata si formare 

 

Perioada de 

timp 
De la (ore) 

Titlu/ Subiectul materialului 

de formare din program/aria 

tematica 

Remarci/ 

Obligatii  
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ANEXA 2-  GHIDUL PENTRU FORMATOR & INDRUMATOR/ FACILIATATOR 
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INTELLECTUAL OUTPUT 2 (IO2) –  
 

Trainer & Coach/ Facilitator Guide 
 
 
 

The Strategic Partnership 
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Bine ai venit 

 

 

Draga Formator Trainer,  

Draga Indrumator / Facilitator, 

 

Complexitatea noilor optiuni strategice pentru fiecare activitate comerciala indica, printre 

altele, necesitatea de a acorda prioritate dezvoltarii resurselor umane, pentru a fi in masura 

sa raspunda imediat si eficient la oportunitatile care decurg din mediu nou, precum si de a 

le valorifica. 

In contextul acestui curs diferit, este esential sa stabilim cel mai inalt standard posibil de 

formare si calitate pentru invatarea continua a angajatilor de la ghisee in ceea ce priveste 

serviciul cu clientii. Succesul metodei de invatare combinata se regaseste in faptul ca desi 

este „orientata spre cursant”, rolul indrumatorului/facilitatorului este crucial si esential. Asta 

este exact motivul pentru care cooperarea noastra este interesanta si necesita o abordare 

diferita care va: 

 Ajuta cursantii sa atinga obiectivele de invatare a fiecarui modul din program 

 Incuraja si sprijini cursantii sa isi mentina efortul cu succes 

 Atenua sentimentul lipsei de interactiune fata in fata dintre formator si cursani.  

In speranta ca vom construi o cooperare constructiva si mutual benefica, dorim sa 

accentuam ideea ca desi educatia si trainingul sunt bazate pe nevoi justificate si 

zone/campuri cognitive „nu cunoastere asumata/afirmata ci calificari reale”, este menirea 

Indrumatorilor/ Facilitatorilor si a formatorilor de a face aproape mereu diferenta. 
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Cuprins 

 

 

Introducere …………………………………………………………………………... 

Scopul si obiectivele programului …………………………………………………. 

Rezultate asteptate …………………………………………………………………… 

Duratia …………………………………………………………………………………. 

Structura si continut ……………………………………………………………………. 

Metoda de evaluare si notare ………………………………………………………..... 

Ceremonia de decernare ……………………………………………………………….. 

Entitatea responsabila pentru realizarea programei de invatare si a programului de 

formare...................................................................................................................... 

Rolul Indrumatorului/facilitatorului ………………………………………………………. 

Cooperarea dintre echipa de proiect, indrumatori, facilitatori, formatori....................... 

Remarci generale pentru cursanti ……………………………………………………… 
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Introducere 

Proiectarea unui cadru complet de formare adaptat la nevoile angajatilor din front office se 

axeaza pe dezvoltarea de competente puternice de vanzare, lucru cu clientii calitativ si 

adaptare la schimbare. Prezentarea detaliata ce urmeaza a intregii serii de activitati si a 

programelor de formare relevante adreseaza atat mediul modern cat si interventia metodica 

si profunda in deficitul de formare de la nivelul grupului tinta. 

Participarea la acest program de formare specific conduce la dobandirea de calificari 

profesionale certificate, care indeplinesc in totalitate nevoile participantilor si ale pietei in 

general. 

De asemenea, defineste calificarile profesionale ale participantilor, care sunt, in principal, o 

chestiune personala, dar trebuie sa fie in concordanta cu nevoile de afaceri ale companiei 

lor. Certificarea lor este un proces de dezvoltare personala continua, cu influenta nu doar 

asupra locului de munca, ci, de asemenea, decizia de echilibrare a muncii cu alte alegeri in 

viata. 

Scopul & Obiectivele programului  

Scopul programului de formare per total este sa ofere, via predare in clasa, invatare de la 

distanta (sincrona si asincrona) si implementare practica prin scenari experientiale intr-un 

mediu virtual: 

 Maximizarea nivelului de asimilare a elementelor ce tin de lucrul cu clientii pentru 

imbunatatirea performantelor in combunatie cu actualele conditii, ca fundament pentru 

adecvarea profesionala a angajatilor si a activitatii acestora. 

 Tranformarea angajatului dintr-un simplu „primitor de ordine” in „agend de vanzari” 

pentru a obtine rezultate mai bune pentru toate partile implicate,  

 In cadrul unei interventii de formare sistemice, organizate si experientiale 

care conduce la formarea unui model de lucru cu clientii la ghiseu. 

 In particular, obiectivele programului de formare, bazate de asemenea pe 

certificare de catre Organizatia Nationala pentru Certificarea Calificarilor si 

Ghidarea profesionala (EOPPEP) profilul ocupational numit „Angajat in 

domeniul Tranzactii postale si suport”  sunt urmatoarele: 
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Nivelul cunoasterii: 

 Sa cunoasca in detaliu si in profunzime conceptele ce compun un serviciu clienti optim 

si calitativ in combinatie cu conceptele relevante din campuri conexe, 

 Sa detecteze in profunzime, obiectiv si dinamic toti parametrii de vanzari si care tin de 

serviciul clienti calitativ si sa propuna solutii integrate. 

Nivelul de abilitati: 

 Sa descrie si sa inregistreze in mod adecvant orice concept al materialului definit pentru 

imbunatatirea calificarilor profesionale ale angajatilor, 

 Sa aplice in mod eficient in practica cunoasterea, abilitatiile si competentele obtinute pe 

un rezultat al invatarii si practi 

Nivelul de competente: 

 Sa asigure un climat pozitiv si o aliniere dinamica a tuturor membrilor din echipa pentru 

realizarea obiectivelor companiei, 

 Sa asocieze profesionalismul cu procesul specific obtinerii de certificari si cu eficienta 

abilitatilor lor in a gestiona lucrul cu clientii. 

Rezultate asteptate 

Pana la sfarsitul programului, cursantii se asteapta sa fi dobandit competenta profesionala 

necesara si sa fie in masura sa raspunda cu determinare, flexibilitate, viteza si incredere la: 

 Evolutiile unei piete dinamice care creaza noi perspective pentru clienti, companie si 

cursanti, 

 Depasirea nevoilor clientului prin oferirea de noi solutii integrate si atractive, astfel 

satisfacand clienti, dar si facandu-i mai loiali si dedicati, 

 Mediul de lucru in care demonsteaza zilnic atitudini dezirabile prin ghidarea clientilor si 

prin monitorizarea indicatorilor de performanta, 

 Proces structurat de evaluare si certificare la nivelul aplicarii de noi cunostiinte, abilitati 

si competente din cadrul unei imagini cu totul diferite a lucrului cu clientii de la ghiseu. 
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Durata 

Programul de formare incepe pe data de ............. si se termina la .............. cu un total de 

48 de ore de predare, bazate pe urmatoarea schema combinata de predare: 

 3 ore de e-invatare electronica (1 sesiune pentru fiecare manual multi-tematic) 

 26 ore de e-invatare asincrona (care include: studiu individual + webminare + intrebari 

introductive si gandire creativa) (echivalent al studiului in clasa) 

 10  ore (144 minute de flux continuu) de asimilare prin jocuri serioase (echivalent al 

studiuliui in clasa) 

 9  ore (un test tematic de o ora + 8 ore de scenariu experiential (sau 2 ore de flux 

continuu) si evaluare si certificare (echivalent al studiului in clasa) 

 

Structura si Continut 

Pentru a ajunge la domeniul de aplicare si obiectivele mentionate mai sus, structura 

programului de formare se bazeaza pe doua axe distincte pentru fiecare activitate 

profesionala: 

 Acoperirea deficitului de formare cu evaluare si certificarea rezultatului studiului prin 

webminare interactive in ariile tematice unde imbunatatirile serviciului cu clientii la 

ghiseu sunt necesare.  

 Transformarea actualei mentalitati de primire a ordinelor intr-o atitudine de vanzare, prin 

jocuri experientiale bazate pe scenarii dezvoltate in conformitate cu narativele 

angajatilor de la ghiseu. 

Programul de invatare evolueaza in trei statii de invatare, dupa cum este evidentiat mai jos: 

 

 

 

  

  

 

Faza 1 

 E-Invatare sincrona si 

asincrona (Webminare) 

Faza 2 

E-invatare asincrona 

(jocuri serioase) 

Faza 3 

Activitate in clasa si evaluarea 

finala, CERTIFICAREA (scenarii 

experientiale) 
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FAZA 1: 

E-invatare sincrona si asincrona 

In acest stadiu, cursantii sunt capabili sa se concentreze in mod sistematic pe un proces de 

invatare interactiv rapid, care le va permite sa actualizeze sau sa inteleaga numarul total de 

sarcini pe care trebuie sa indeplineasca in munca lor de zi cu zi pentru a atinge un serviciu 

cu clientii optim si de calitate. In acelasi timp, cursantii vor evalua performantele lor curente 

pentru a avea rezultate mai bune, astfel incat sa raspunda in mod obisnuit si practic la 

cerintele celor sase dimensiuni care caracterizeaza cultura orientata catre client a afacerii 

lor:  

1. Compilarea si diseminarea de informatii 

2. Relatiile pe termen lung cu clientii 

3. Analiza nevoilor clientilor 

4. Imbunatatirea continua a nivelului de satisfactie a clientului 

5. Transformarea de la primitor de sarcini in persoana de vanzari de la ghiseu 

6. Formarea clientilor  

La acesta etapa, activitatea de invatare va avea in total 29 de ore de studiu si este compusa 

din: 

 E-invatare sincrona: ghidare, facilitare si rezolvare de probleme ce dureaza 3 ore, 

 Webinar 1, 2 & 3:  navigarea si tutoriale pentru modulele cruciale, asa cum este 

indicat dupa IO1 (4 ore), 

 Studiu personal: manuale de lucru cu clientii profesionale (echivalentul a 19 ore de 

studiu in clasa ) si 

 Evaluarea: intrebari introductive, auto-evaluare si intrebari pentru gandire creativa 

(echivalentul a 3 ore de clasa) 

 

 

 

 

 

 E-invatare sincrona: ghidare, facilitare, rezolvarea de intrebari (3 h) 

 3 Webinare (4 h)  

 Studio individual: manuale (19 h)  

 Evaluare: intrebari introductive, auto-evaluare si intrebari pentru 
gandire creativa (3 h)  

Total volum munca: 29 h 

FAZA 1 

  
E-invatare Sincrona & 

Asincrona 
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Continutul activitatii de invatare este defalcat in urmatoarele:  

WEBINAR 1 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

1
0

 o
re

 

Fundamentele 
lucrului cu 
clientii 

1] Piata si mediul de afaceri competitiv 1 

2] Organizarea ghiseului  1 

3] Cultura orientata spre client 1 

4] Managementul timpului & a stresului, climatul de lucru 1 

5] Abilitatile de comunicare si empatia 2 

6] Managementul relatiilor/informatiilor si evaluarea clientilor 2 

7] Tinte de vanzari, evaluare si dezvoltare personala 2 

WEBINAR 2 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

1
0

 o
re

 

Excelenta in 
lucrul cu clientii 

1] Roadmap lucrul cu clientii   

1.1] Pregatire 1 

1.2] Atitudine si climat pozitiv 1 

1.3] Dedicatie personala si facilitare 2 

1.4] Follow-up 2 

2] Dezvoltarea de relatii durabile pe baza cu incredere cu 
clientul 

2 

3] Managementul plangerilor si rezolvarea problemelor 2 

WEBINAR 3 Module ore 

T
O

T
A

L
: 

9
 o

re
 

Tehnici de 
vanzare cu 
amanuntul 
moderne  

1] Foaie de parcurs vanzari ghiseu   

1.1] Abordarea clientilor la ghiseu 
1 

1.2] Ascultarea – identificarea nevoilor clientilor si propuneri 
2 

1.3] Negocierea/obiectiile – propuneri alternative 
2 

1.4] Acceptarea – realizarea vanzarii - Valoare 
1 

2] Vanzarea este un efort de echipa  1 

3] Gestionarea clientilor dificili 1 

4] Reputatia si prestigiul companiei 1 
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FAZA 2:  

Jocuri serioase – Simularea activitatii profesionale 

In aceasta faza, cursantii au oportunitatea de a examina si monitoriza atent printr-un proces 

rapid si interactiv de invatare si aplicare a cunostintelor, care le va permite sa actioneze cu 

mai putine limitari si sa dezvolte, intr-un mediu virtual bazat pe propriile lor scenarii, 

cunoasterea, abilitatiile si competentele necesare pentru realizarea sarcinilor lor zilnice ce 

tintesc la depasirea asteptarilor clientilor. In acelasi timp, scopul este de a permite cursantilor 

sa experimenteze intr-un mediu virtual sigur ca au posibilitatea de a imbunatati permanent 

satisfactia clientilor, intrucat prin simularea conditiilor reale – acest lucru este usor de inteles 

si nu ridica nici un dubiu. In acest fel, un foarte important obiectiv este atins, care ste legat 

de inceputul schimbarii de mentalitate, insemnand ca de azi si in viitor nu este de ajuns ca 

angajatii sa isi faca treaba bine, dar chiar vor sa o faca in fiecare zi mai bine.  

Procesul de aplicare a invatarii de 10 ore de studiu (echivalent clasa) la acest nivel include 

urmatoarele: 

PRIMUL JOC SERIOS: PRIMA ACTIVITATE PROFESIONALA – PREGATIREA PENTRU PRIMIREA 

CLIENTILOR 

Continutul acestui joc, in durata totala de 48 de minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale 

(sub-scenarii) care se refera la inceputul zilei: 

Primul scenariu (emfaza), dureaza 16 minute: modul in care angajatii de la ghiseu paveaza 

calea pentru un serviciu cu clientii optim, intrucat doresc sa: 

 Isi planifice tranzactiile zilnice bazat pe experientele clientilor 

 Isi noteaza nevoile lor zilnice si se decid asupra angajamentelor luate in fata clientilor 

lor 

 Isi pastreaza ghiseul curat si in ordine, in timp ce intretin echipamentul 

Al doilea scenariu, dureaza 16 minute: Cu angajatii de la ghiseu sunt aprovizionati cu tot 

necesarul de echipamentele pentru a-si realiza munca, in masura in care doresc sa: 

 Sa fie informati corespunzator si sa primeasca instructiuni si ghiduri relevante 

 Sa le fie oferite toate materialele necesare, documente/forme si valori financiare 

(bani, timbre, etc) 

 Sa verifice si sa intregistreze toate tranzactiile interne  

Al treilea scenariu, dureaza 16 minute: cum angajatii au grija de operarea lina a ghiseului, 

in masura in care doresc sa: 
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 Verifice statusul/pregatirea pentru lucru a echipamentului informatic de la ghiseu si 

sa puna in lucru toate aplicatiile corespunzatoare 

 Sa asigure accesul nerestrictionat al clientilor la ghiseu, documente si masini 

automate. 

AL DOILEA JOC SERIOS: A DOUA ACTIVITATE PROFESIONALA – VANZAREA SI PROMOVAREA 

SERVICIILOR SI PRODUSELOR PUSE LA DISPOZITIE  

Acest joc, in durata totala de 60 minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale (sub-scenarii) 

care se refera la principala si cruciala sarcina a zilei: 

Primul scenariu (Emfaza/ focus), durata 18 minute: cum angajatii de la ghiseu ofera 

informatii precise si identifica nevoile clientilor, asa cum isi doresc clientii: 

 O intampinare gentila si un ascultator atent 

 O sursa de incredere de informatii si o persoana care le identifica nevoile 

 Cineva care sa le propuna solutii integrate si sa le ofere  

Al doilea scenariu, durata 18 minute: cum angajatii de la ghiseu aranjeaza si gestioneaza 

vanzarea de produse si servicii in masura in care trebuie sa: 

 Negocieze cu clientii si sa sublinieze beneficiile solutiei propuse 

 Sa aranjeze/conduca vanzarea si sa se oblige in fata clientului 

 Sa factureze complet si in mod corespunzator intr-un mod exemplar toate aspectele 

financiare referitoare la vanzare  

Al treilea scenariu (Emfaza/ focus), durata 24 minute: Cum angajatii construiesc o relatie 

pe termen lung bazata pe incredere si disemineaza informatii, asa cum clientii cauta pe 

cineva care sa:  

 Gestioneze personal obiectiile lor si sa le respecte opiniile 

 Sa ofere o consultare de incredere in ceea ce priveste solutiile alternative oferite de 

companie 

 Sa evalueze satisfactia lor pentru a le depasi asteptarile data viitoare  
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AL TREILEA JOC SERIOS” A 3-A ACTIVITATE PROFESIONALA – SPRIJINUL CLIENTULUI SI 

DISEMINAREA DE INFORMATII  

Acest joc, cu o durata totala de 36 de minute, va fi bazat pe 3 scenarii individuale (sub-

scenarii) care se refera la un element cu o importanta deosebit de mare – sprijinirea 

vanzarilor, dupa realizarea lor, care este necesara pentru clienti pentru a le depasi 

asteptarile: 

Primul scenariu (Emfaza / focus), durata 12 minute: cum angajatii de la ghiseu isi sprijina 

brandul si stima companiei prin:: 

 Management responsabil al plangerilor clientilor, in timp ce le transforma in 

oportunitati de vanzare 

 Monitorizare personala a angajamentelor luate in fata clientilor si 

informarea/urmarirea lor 

 Disponbilitatea de resurse si produse pentru serviciul cu clientii  

Al doilea scenariu (emfaza / focus), durata 12 minute: cum angajatii de la ghiseu evalueaza 

clientii existenti si identifica noii clienti prin:  

 O inregistrare sistematica a frecventei vizitelor clientilor si preferintele fata de 

produse 

 Identificarea de noi clienti si aplicarea celei mai bune metode pentru a-i aborda 

 Evaluarea informatiei stranse si transmiterea informatiei catre persoanele 

competente.  

Al treilea scenariu, durata 12 minute: Cum angajatii de la ghiseu asigura calitatea 

produselor si serviciilor oferite, intrucat in mod constient incearca sa: 

 Sa respecte specificatiile si procedurile de calitate pentru furnizarea de produse si 

servicii 

 Proceseze si manipuleze in siguranta, toate tranzactiile legate de furnizarea de 

produse si servicii 

 Sa respecte reglementarile privind sanatatea si siguranta legate de performanta 

tranzactiilor 

 Evalueze si sa propuna imbunatatiri privind procedurile actuale urmate si 

specificatiile produselor si serviciilor furnizate.  

 



 

 

 

 

 

 

 

107 RI2 – Curricula de instruire pentru Serviciul Clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZA 3:  

Joc serios experiential si certificarea competentelor 

In aceasta faza, cursantii au oportunitatea sa se concentreze pe evaluarea competentelor 

lor profesionale in transferarea si aplicarea cunoasterii la pozitia lor actuala. Acest sistem 

rapid de certificare prin invatare interactiva combina activitatiile profesionale principale si de 

serviciu clienti. Scenariul experiential, in care angajatul si „clientul” schimba roluri (joaca 

roluri) tinteste la – in principal si ca scop final – a ajuta angajatul sa experimenteze intr-un 

mediu 3D virtual atitudinile si emotiile aparute intr-un proces integrat de lucru cu clientii. Asta 

este foarte important nu doar pentru clienti pentru a cumpara si a-si vedea asteptarile 

depasite, dar in principal pentru a deveni un client mai loial si mai dedicat, astept 

recompensand angajatul cu un sentiment de mandrie, incredere privind rezultatele si 

dedicatia catre sarcinile sale zilnice si catre companie. In acest fel, disponibilitatea de a 

schimba mentalul si de a construi incetul cu incetul o constienta profesionala va fi certificat. 

Asta este in mod particular necesar pentru organizatii legate de stat si care pana in prezent 

s-au bucurat de privilegiile monopolurilor. 

Procesul de invatare pentru transferul expertizei si a certificarii, pe durata a 9 ore de studiu 

(echivalent clasa) la aceasta etapa include: 

Activitate in clasa: 

FAZA 2 

  

E-invatare asincrona 

(joc serios) 

Jocuri serioase (per activitate profesionale) 

 Jocul serios 1- Pregatirea pentru primirea clientilor 

 Jocul serios 2- Sales & promovarea serviciilor si produselor oferite  

 Jocul serios 3- sprijin pentru clienti si difuzarea informatiilor 

Total volum de lucru: 12 h (echivalent sala de clasa) 
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 Test tematic, cu durata a 1 ora de studiu. Cursantii vor raspunde la 25 de intrebari 

cu variante multiple si continut combinat. Aceste intrebari sunt alese la intamplare 

dintr-o selectie de 200 de intrebari si sunt diferite pentru fiecare cursant.  

 Joc serios pentru certificare experientiala (durata a 8 ore de studiu sau 2 ore de 

flux continuu – echivalent clasa): Acest joc se va focusa pe toate cele 3 activitati 

profesionale care au ca numitor in comun dezvoltarea personala, credibilititatea 

si integrarea solutiilor, precum si crearea de clienti loiali. Scenariul este bazat pe 

fapte reale si este rezultatul unei activitati de filmare experientiala in timp real, cu 

ghidare tehnica, care va fi realizata prin reconstituiri de catre super utilizatori selectati 

din randul oficiantilor de la ghiseu de la 3 organizatii postale partenere, a unor 

evenimente cotidiene si a conditiilor de lucru. Scopul este sa detecteze deviatiile si 

motivatiile lor din timpul realizarii sarcinilor zilnice, precum si pentru a redacta o foaie 

de parcurs cu actiunile corective relevante.    

 

 

 

 

  

FAZA 3 

  

 Test Tematic 

 Certificarea experientiala pentru Joc serios 2 

Total volum de munca: 11 h (echivalent sala de clasa) 

Sala de clasa & Evaluare 

finala,  Certificare 
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Metoda de evaluare si gradare 

Prezentul program de instruire, pe baza continutului sau, are de a face in principal cu 

imbunatatirea serviciului pentru clienti furnizat de catre oficiant si adaptarea acestuia la noile 

conditii ale mediului economic prin dobandirea de noi cunostinte, abilitati si competente. 

 Evaluarea cursantilor este legata de cat de bine cursantii pot aplica cunostintele, 

abilitatile si competentele dobandite in timpul programului de instruire. Acest lucru este 

identificat prin performanta cursantilor la activitatile programului de invatare. Mai precis, 

cursantul este evaluat prin intermediul urmatoarelor: 

 

 

 Finalizarea programului de formare este considerata un succes atunci cand cursantii 

au primit cel putin nota trecere la fiecare activitate de evaluare. In cazul in care nu reusit si 

avand in vedere ca faza urmatoare de evaluare / activitatea va fi blocata pana la activitatea 

anterioara este finalizata cu succes, cursantii vor fi rugati sa isi imbunatateasca 

performantele si sa repete acele activitati in care ei nu au reusit. 

 Indrumatorul / facilitatorul este responsabil sa tina cursantii informati despre note. In 

cazul in care aveti nevoie de o clarificare pentru clasele dumneavoastra, puteti trimite un e-

mail catre formator/ facilitator, care va contacta la randul sau, instructorul competent sa 

reevalueze gradul. Indrumatorul / facilitatorul va va informa despre noile rezultate.  

 

 

Instrumente de evaluare  Procent  

Auto evaluare si exercitii de gandire creativa  15%  

Joc serios (procent de trecere 70%) 25% 

Test tematic (procent de trecere 75%) 30% 

Joc serios experiential (procent de trecere 80%) 30% 

Total 100% 
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Mai multe informatii despre fiecare activitate si rolul sau in evaluarea finala sunt oferite mai 

jos:  

1. Exercitii de autoevaluare si intrebari pentru stimularea gandirii critice (Forum) 

Exercitii de autoevaluare au ca scop sa permita cursantilor sa isi controleze studiul dedicat 

fiecarui modul. Acopera puncte cruciale ale materialului de formare care ii va ajuta sa se 

concentreze pe mai multe concepte majore, astfel incat sa fie mai bine pregatiti pentru testul 

tematic. Intrebarile pentru stimularea gandirii creative au ca scop facilitatea studiului 

personal al cursantilor prin schimbul de experiente si perspective, precum si prin oferirea de 

raspunsuri cursantilor si motivatilor acestora. 

Trebuie mentionat ca Forumul va fi folosit doar pentru aspectele legate de module si nu 

pentru a exprima plangeri pentru orice eventuale probleme pe care angajatii le vor intampina 

la locul de munca. In cazul in care acest lucru nu este respectat, nu vor primi nici o nota. 

2. Joc Serios 

Punerea in aplicare a jocului serios pentru fiecare activitate profesionala are ca scop 

asimilarea practica a materialului de formare printr-un mediu interactiv virtual unde cursantii 

trebuie sa raspunda sau sa aleaga cele mai bune, in opinia lor, solutii de serviciu cu clientii 

la biroul din front office; in acest fel, cursantii pot identifica zonele care necesita imbunatatiri 

suplimentare, astfel incat acestea sa poata avea o performanta mai mare.  

3. Test Tematic  

Testul tematic dureaza 45 de minute si are ca scop evaluarea rezultatelor invatarii pe baza 

cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite pe tot parcursul programului de formare. 

Fiecare test tematic cuprinde 25 de intrebari selectate in mod automat pentru fiecare cursant 

dintr-un set de 200 de intrebari care sa acopere toate materialele de formare. 

4. Joc Serios Experiential pentru Certificare 

Jocul serios experiential este implementat pentru certificarea adecvarii profesionale a 

cursantilor la un nivel mai mare de 80%, pentru a permite autoritatii de certificare sa 

acrediteze cursantii si sa fie capabili sa transfere rezultatul invatarii la locul lor de munca 

printr-un mediu interactiv virtual. In acest mediu virtual, toate cele 3 activitati profesionale 

sunt combinate prin scenarii, in timp ce accentul este pus pe zonele unde este cea mai mare 
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nevoie de imbunatatire, in ceea ce priveste actuala imagine a angajatilor de la ghiseul unui 

magazin comercial.  

Evaluarea interventiei de formare, care este dorita dupa programul de formare specific, isi 

propune sa evalueze 3 etape ale evolutiei dorite: 

 Termen - scurt 

Indica cat de bine programul de formare si-a atins obiectivele si nevoile cursantilor, prin 

completarea de catre cursanti a unui chestionar digital specializat in ceea ce priveste 

aspectele calitative si cantitative ale programului.  

 Termen - mediu 

Aici este vorba de masurarea peformantelor cursantilor si noul potential existent la 

intoarcerea in mediul lor de lucru. Este necesara monitorizarea si masurarea pentru o 

perioada de cel putin 3 luni de zile de la completarea programului, a abilitatilor transferate 

si aplicate in pozitiile de lucru si in general, in mediul de lucru. Mai specific, instrumentele 

utilizate sunt:  

I. Vizite ale unor „clienti misteriosi” in timpul acestor 3 luni, cu ajutorul unor scenarii 

specifice si cerinte ale vizitelor, pentru a evalua imbunatatirile serviciilor cu clientii 

bazate pe cunoastere, abilitati si competente/atitudini obtinute si transferate de catre 

cursant la locul de munca. 

II. Chestionare specializate pe „transformare” si aplicarea la noul loc de munca. Acest 

chestionar va fi completat de catre cursant si de catre supervizorul lor dupa 3 luni.  

III. Index de masurare a performantei, asa cum este definit de fiecare companie. 

 Termen - lung 

Masurrea impactului formarii in operarea extinsa a oficiului unde formarea a avut loc sau 

pentru companie ca intreg. Are de-a face cu masurarea performantei formarii pe baza 

rezultatelor si datelor financiare. Pentru a obtine concluzii sigure, este necesara o asemenea 

evaluare dupa mai mult de un trimestru. In particular, instrumentele utilizate vor fi: 

I. Index/ Indicator pentru estimarea imbunatatirii profitului companiei sau magazinului 

II. Index/indicator pentru evaluare formarii: profit vs costul investitiei formarii. 
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Ceremonia de premiere  

Programul de formare a fost certificat de catre partenerul numit EUROCERT cu certificarea 

relevanta. Emiterea certificarii de participare cu succes este completata in termen de 10 zile 

de la finalul programului si inainte de diseminarea oficiala a rezultatelor proiectului in Grecia, 

Cipru si Romania. 

Entitatea responsabila pentru realizarea programei de instruire si a programului de 

formare  

Echipa de proiect si formatorii, per fiecare tara, sunt responsabili cu realizarea programei de 

instruire, precum si definirea, implementarea si monitorizarea procedurii de formare. 

Rolul Indrumatorului/ Facilitatorului  

Rolul Indrumatorului/Facilitatorului include: 

 Implementarea optima a programului de training pe care ea/el il sustine, pentru a 

atinge standardele si obiectivele propuse 

 Pregatirea din timp a infrastructurii/echipamentului pentru a fi utilizat in program si 

submiterea unei liste de elemente necesare pentru o operare fara probleme. 

 Monitorizarea atenta a evolutiei programului de formare, ceea ce inseamna ca 

indrumatorul/facilitatorul va trebui sa informeze cursantii de orice evolutiei noua 

legata de materialul de formare, sa ofere indrumare relativ la orice intrebare ar putea 

avea cursantii in timpul activitatii de formare sau legat de module, in general. Pentru 

orice modificari in structura programului, indrumatorul/ facilitatorul trebuie sa 

informeze echipa de proiect KEK ELTA. 

 Adaptarea, in calitatea sa de direct colaborator, la viziunea, conceptul si 

perspectivele programului de fiecare data cand un cursant prezinta obiectii legate de 

formare, evaluare sau aspecte operationale. 

Cooperarea dintre Echipa de proiect, Indrumatori/ Facilitatori si Formatori 

Cooperarea noastra are ca scop realiarea unei implementari cu succes a programului de 

formare, pentru care ati fost selectat si derularea lina a procesului de formare. De aceea, 

participarea dumneavoastra si interesul manifestat sunt factori crucial pentru urmatoarele 

sinergii:   
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1. Operarea sistemului de e-Invatare  

1.1. Inainte ca formarea sa inceapa, indrumatorul/faciliatorul si formatorul primesc un 

cod de acces la Sistem, emis de catre Administratorul pentru suport tehnic al 

programului.  

1.2. Acest cod de acces (parola si nume de utilizator) sunt personale si permit 

indrumatorului/facilitatorului si formatorului sa se logheze pe website-ul relevant.  

1.3. Orice alt aspect legat de uzul platformei poate fi gasit in meniul de start (vezi Fig. 

1). Puteti studia Manualul utilizatorului electronic si apoi sa navigati la video-ul 

relevant. 
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Figura 1 Start Menu 
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2.   Materialul de Instruire 

Dupa cum este descris mai sus, materialul de formare este incarcat de catre Administratorul 

de Sistem la sectiunea relevanta creata pentru un modul specific. Odata ce aceasta actiune 

este finalizata, Indrumatorul/facilitatorul primeste un email pentru a verifica corectitudinea si 

operabilitatea prin completarea unui „Check list” care poate fi gasit si la meniul „printuri” 

din meniu. „Check list”-ul este dupa aceea trimit catre administratorul de sistem care ofera 

acces catre formatori.  

3. Notare 

In orice caz, notarea trebuie sa fie completata in termen de maxim 5 zile dupa termenul 

limita. Dupa completare, indrumatorul trebuie sa verifice lista cu studentii care au participat 

in activitatiile programate. In cazul in care indrumatorul descopera ca au fost cursanti care 

nu au participat, el sau ea vor trimite un email catre formator sau echipa de proiect, 

impreuna cu comentariile relevante legate de o a doua sansa acordata cursantului pentru 

a participa la activitate. Notele vor fi inregistrate de catre indrumator in meniul respectiv, in 

concordanta cu ghidul oferit in E-platforma, in timp ce formatorul va primi un e-mail pentru 

a procesa notele finale.  

4. Interactiune – Sfaturi – Forum  

4.1. Monitorizarea si indrumarea cursantilor in timpul programului este un alt element 

esential pentru Indrumator/ facilitator, deoarece asta le confirma participarea la 

modul si nivelul de asimilare.  

4.2. Contactul des cu studentii prin meniul „Anunturi”, precum si la o (1) zi inainte de 

inceperea modulului printr-un „bine venit” la acest modul ajuta 

indrumatorul/facilitatorul sa motiveze si sa ii mobilizeze.  

4.3. Forum: este sprijinul si facilitatorul procesului de invatare din timpul de studiu 

personal. Formatorul trebuie sa pregateasca unul sau mai multe subiecte de 

discutie pe Forum legate de modul, care sa fie incarcate de catre 

indrumator/facilitator in timpul e-invatarii asincrone si a jocului serios in meniul de 

Forum. Aceasta are ca scopul schimbul de cunoastere si experienta intre cursanti 

si formator, precum si o intelegere profunda a continutului modulului. Subiectele ce 

urmeaza a fi discutate sunt postate precum la datele specificate in program si 
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indrumatorul/facilitatorul vor verifica daca cursantii participa, dat fiind ca este un 

element luat in calcul pentru nota finala.  

4.4. Utilizarea Forumului: Pentru a posta un topic de discutie pe Forumului E-

platformei, indrumatorul/facilitatorul da click pe respectivul meniu (vezi Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

SQLEARN 

Figura 2  Forum 

 

Indrumatorul va alege ulterior clasa relevanta (vezi Fig. 3 – in conditia in care aceasta 

optiune este valabia) si atunci ea/el va putea scrie topicul pentru discutie. 
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Figure 3  Forum 
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5. Evaluarea Indrumatorului/Facilitatorului si a Formatorilor 

La finalul fiecarui program de formare, Indrumatorii/facilitatorii si formatorii sunt evaluati de 

catre cursanti prin E-platforma. Nota obtinuta variaza in felul urmator: 

 Excelent (5) 

 Foarte bun  (4) 

 Bun (3)    

 Mediocru (2) 

 Slab (1) 

Echipa de proiect elaboreaza rezultatele primite prin e-platforma si elaboreaza concluziile 

necesare pentru calitatea formarii. Indrumatorul/facilitatorul, dupa ce ia in calcul toate 

comentariile, confirma – prin semnatura, ca el sau ea a luat nota de nota colectiva de la 

Echipa de proiect. 

Prezentul program de formare contribuie in mod semnificativ atat la dezvoltarea personala 

a cursantilor precum si la imbunatatirea continua a eficientei lor si a eficientei companiei lor. 

In acest scop, va rugam sa sprijiniti cu sinceritate - in orice mod posibil si in orice alt mod pe 

care doriti sa il propuneti eforturile depuse de angajatii-cursanti- care petrec o mare parte 

din timpul lor liber in acest proces de formare.  

De asemenea, este important sa notificati in timp util echipa de proiect pentru orice probleme 

posibile sau arii de imbunatatire sau recomandari pentru o mai buna gestionare. Echipa de 

proiect este intotdeauna disponibila pentru a va sprijini in acest efort si pentru a va oferi orice 

ajutor pentru adaptarea prompta la program. 
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ANEXA 

Educatie combinatia si Programul de formare 

 

PERIOADA DE 

TIMP 

DE LA 

(ORE) 

TITLUL/ SUBIECTUL 

MATERIALULUI DE 

FORMARE/ ARIA 

TEMATICA A 

PROGRAMULUI  

COMENTARII/ 

OBLIGATII  
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ANEXA 3- FORMELE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE 

Chestionarul de Evaluare 1 

Α. Date personale: 

(Bifeaza «✔» o singura varianta per intrebare) 

Gen: 

Masculin  Feminin  

 

Nivel educatie: 

Secundar   Superior  Educatie postuniversitara 

 

Ani de lucru (Experienta in munca):   Varsta: 

 

 

 

Β. Evaluarea programului de instruire: 

Bifeaza «✔»unul sau mai multe numere care exprima opinia ta cel mai bine (scala 1 la 5)   

1= deloc, 2=un pic, 3=cat de cat, 4=foarte si 5=foarte mult   

 

1 
In ce masura a indeplinit programul de formare obiectivele 

stabilite initial? 
1      2     3     4     5 

2 
In ce masura a indeplinit programul de formare cerintele sau 

asteptarile dumneavoastra? 
1      2     3     4     5 

3 
Cat de util a fost programul de formare pentru locul de 

munca?  
1      2     3     4     5 

4 
Cat de multumit sunteti de modul in care a fost organizat 

programul de instruire?  
1      2     3     4     5 

5 
Cat de mult v-a ajutat programul de formare sa va imbunatati 

calificarile profesionale? 
1      2     3     4     5 

6 
In ce masura veti aplica la locul de munca cunostintele 

dobandite, abilitatile si competentele? 
1      2     3     4     5 

7 
Cat de mult credeti ca va ajuta programul de formare sa fiti 

eficient(a) la locul de munca? 
1      2     3     4     5 
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C. Evaluarea formatorului: 

Bifeaza «✔»unul sau mai multe numere care iti exprima cel mai bine optiunea (Scala 1 la 5)   

1= deloc, 2=un pic, 3=cat de cat, 4=foarte si 5=foarte mult   
 

Nume: ………………… 

1 
Cat de mult v-a ajutat formatorul pentru a raspunde la intrebarile pe care le-ati 

avut sau pentru a depasi dificultatile pe care le-ati avut in studiul personal?  
1      2     3     4     5 

2 
Cat de multumit sunteti de climatul general si de mediul pe care l-a stabilit 

indrumatorul? 
1      2     3     4     5 

3 
Cat de multumit sunteti de predarea / adecvarea profesionala a instructorului? 

1      2     3     4     5 

4 Cum evaluati manualul de formare sau orice alt material oferit?  1      2     3     4     5 

5 Cat de satisfacut sunteti de metoda de evaluare din program? 1      2     3     4     5 

6 
Cum evaluati aplicatia tehnicilor de invatare si alte aspecte ale invatarii folosite 

pentru a maximiza rezultatul invatarii? 
1      2     3     4     5 

 

D. Evaluarea programului de formare prin e-invatare: 

Bifeaza «✔»unul sau mai multe numere care iti exprima cel mai bine optiunea (Scala 1 la 5)   

1= deloc, 2=un pic, 3=cat de cat, 4=foarte si 5=foarte mult   

 

1 

Cat de satisfacut sunteti de felul in care orice aspect personal sau 

profesional a fost tratat si cum v-a imbunatatit gestiunea timpului metoda 

de invatare electronica? 

1      2     3     4     5 

2 
Cat de importanta credeti ca este combinatia de invatare in clasa si e-

invatare? 
1      2     3     4     5 

3 
Cat de satisfacut(a) sunteti de felul in care este organizata zona 

electronica (platoforma)? 
1      2     3     4     5 

4 
A fost platforma prietenoasa pentru implementarea programului de 

formare? 
1      2     3     4     5 

5 Cat de satisfacut(a) sunteti de suportul tehnic oferit? 1      2     3     4     5 

6 
Cat de familiar sunteti cu utilizarea mijloacelor tehnologice si cu sistemul 

de operare P/C? 
1      2     3     4     5 
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Ε.  Comentarii pe marginea programului de formare  

 

1. Doua dintre cele mai utile lucruri pe care le-am invatat in contextul acestui program de 
formare sunt: 

 

 

2. Cele doua lucruri care mi-au placut cel mai putin in acest program de formare sunt: 

 

 

3.  Un obiectiv pe care mi l-am setat dupa finalizarea acestui program de formare este: 

 

 

4. Ce mi-ar placea in viitor sa se intample:  
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Chestionar de evaluare 2 
ΤREI LUNI DUPA FINALIZAREA PROIECTULUI  

 

Α. Date personale: 

(Bifeaza «✔» o singura varianta per intrebare) 

Gen: 

Masculin  Feminin  

 

Nivel de educatie: 

Secundar   Superior    Educatie Postuniversitara 

 

Ani de lucru (Experienta in munca):                Varsta: 

 

 

 

Α] In ce masura programul Ex.Tra.- 3D la care ati participat acum 3 luni a contribuit 

la urmatoarele: 

Bifeaza «✔»unul sau mai multe numere care iti exprima cel mai bine optiunea (Scala 1 la 5)   

1= deloc, 2=un pic, 3=cat de cat, 4=foarte si 5=foarte mult   

 

1 
Sa actionez si sa ma comport ca un profesionist si nu ca un functionar 

public   
1      2     3     4     5 

2 Sa devin mai eficient(a) in ceea ce priveste lucrul cu clientii de la ghiseu  1      2     3     4     5 

3 Sa inteleg mai bine  nevoile clientilor si sa le sugerez solutii integrate  1      2     3     4     5 

4 
Sa simt ca sunt capabil(a) sa gestionez un client dificil si sa ii depasesc 

asteptarile  
1      2     3     4     5 

5 
Sa inteleg mai bine rolul meu si responsabilitatiile catre clienti si catre 

compania in care lucrez   
1      2     3     4     5 

6 
Sa am nevoie de mai putina indrumare si spirjin din partea 

supervizorului meu 
1      2     3     4     5 

7 Sa cooperez mai bine cu colegii si sa lucram ca o echipa 1      2     3     4     5 

8 Sa inteleg mai bine evolutiile si sa ma adaptez mai repede la schimbari  1      2     3     4     5 

9 
Sa imi organizez mai bine sarcinile si sa fiu pregatit(a) pentru a a-mi 

aborda clientii de zi cu zi. 
1      2     3     4     5 
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Β] In ce masura simti ca programul Ex.Tra.- 3D a largit sau imbunatatit 

urmatoarele aspecte, la 3 luni de zile de la finalizarea sa: 

1 
Orizonturile tale profesionale  1      2     3     4     5 

2 
Perceptia ta de catre clienti  1      2     3     4     5 

3 
Perceptia ta in ceea ce priveste serviciul cu clientii  1      2     3     4     5 

4 
Felul in care informatia despre clienti poate sa fie utilizata  1      2     3     4     5 

5 
Modul in care esti perceput/ vazut de catre un client 1      2     3     4     5 

6 
Imbogatirea sarcinilor tale si interesul tau pentru ele  1      2     3     4     5 

 

C] Comentarii pe marginea programului de formate la 3 luni de la finalizare 

Va rugam sa mentionati orice considerati ca poate sa contibuie la imbunatatirea aditionala 

a muncii dumneavoastra, a companiei si a dumneavoastra ce are ca punct de pornire 

programul Ex.Tra.- 3D. 
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Chestionarul de evaluare 3 
TREI LUNI DE LA FINALIZAREA PROGRAMULUI/SEF DE UNITATE  

 

Α. Date personale : 

(Bifeaza «✔» o singura varianta per intrebare) 

Gen: 

Masculin  Feminin  

 

 

Nivel de educatie 

Secondar   Superior   Educatie postuniversitara 

 

Ani de lucru (Experienta in munca):     Varsta: 

 

 

 

Α] In ce masura considerati ca programul Ex.Tra.- 3D la care angajatul 

dumneavoastra a participat acum 3 luni de zile a contribuit la urmatoarele: 

Bifeaza «✔»unul sau mai multe numere care iti exprima cel mai bine optiunea (Scala 1 la 5)   

1= deloc, 2=un pic, 3=cat de cat, 4=foarte si 5=foarte mult   

 

1 
Sa actioneze si sa se comporte ca un profesionist si nu ca un functionar 

public   
1      2     3     4     5 

2 
Sa devina mai eficient si eficace in ceea ce priveste lucrul cu clientii de la 

ghiseu  
1      2     3     4     5 

3 Sa inteleaga nevoile clientilor si sa le sugereze solutii integrate 1      2     3     4     5 

4 
Sa se simta mai capabil in a gestiona un client dificil si sa ii depaseasca 

asteptarile  
1      2     3     4     5 

5 
Sa intelegea mai bine rolul sau si responsabilitatiile catre client si 

companie 
1      2     3     4     5 

6 Sa aiba nevoie de mai putina indrumare din partea superiorului sau  1      2     3     4     5 

7 Sa coopereze mai bine cu colegii sai si sa lucreze ca intr-o echipa cu ei 1      2     3     4     5 

8 Sa intelega mai bine evolutiile si sa se adapteze la schimbari  1      2     3     4     5 
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9 
Sa isi organizeze mai bine sarcinile si sa fie mai bine pregatit pentru a 

aborda clientii de zi cu zi  
1      2     3     4     5 

10 
Sa aplice cunostintele acumulate, abilitatile si competentele si sa le 

impartaseasca cu colegii sai  
1      2     3     4     5 

11 
Sa asprire catre o dezvoltare profesionala datorita programului pe care 

el/ea l-a urmat  
1      2     3     4     5 

12 
Sa vrea sa ia initiative care sa ii imbunatateasca munca si sa intampine 

nevoile clientilor 
1      2     3     4     5 

 

Β]  Comentarii pe marginea programului de formare la 3 luni de la finalizare 

Va rugam sa mentionati orice aspect care considerati ca ar contribui la dezvoltarea aditionala a 

serviciului cu clientii la ghiseul din oficiul/magazinul dumneavostra si care are ca punct de 

origine implementarea programului de formare Ex.Tra.- 3D 
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ANEXA 4- SCENARIU CUMPARATOR MISTERIOS  

 

SCOP 
Pentru a verifica daca atat angajatii de la ghiseu cat si/sau din oficiile postale - desi pe o 

baza pilot in acest program - sunt in masura inainte si dupa terminarea programului de a 

trata in mod eficient situatiile dificile in munca lor de zi cu zi. 

 

STRUCTURA SI DESCRIEREA SCENARIULUI 
Fiecare scenariu cuprinde trei componente majore (teste, provocari) din care clientul 

misterios trebuie sa efectueze cel putin doua. 

Prima dintre ele are scopul de a evalua interesul manifestat de angajati precum si modul in 

care acestia si-au imbunatatit activitatea profesionala in ceea ce priveste pastrarea calmului 

si a unei bune imagini a companiei in oficiul postal. 

Cel de al doilea are ca scop evaluarea nivelului de imbunatatire a activitatii profesionale a 

angajatilor astfel incat sa se ocupe in mod eficient de un caz, atunci cand un client pune sub 

semnul intrebarii serviciile furnizate. 

Cea de a treia are drept scop evaluarea nivelului de imbunatatire a activitatii profesionale a 

angajatilor pentru a-si controla atitudinea cu privire la orice prejudecata fata de clienti.  

 

MODEL SCENARIU  

1. Test introductiv 

Acest test are loc la o coada, adica atunci cand CM pretinde a fi clientul, intra in oficiul postal 

si ajunge la ghiseu. 

Mai jos este prezentata o scurta descriere a unui profil de CM si o linie de poveste de baza 

pentru unele cazuri luate ca model. 

a) CM (fie el sau ea) este un client in graba, care este nerabdator in timp ce sta la coada 

(se uita la ceas tot timpul, discuta cu nerabdare/agresiv la telefon, vorbeste pentru el/ea  

comentand cu privire la intarzieri, etc). 

La un moment dat, CM isi da seama ca un client din fata lui/ei care asteapta la coada are o 

multime de operatii de rezolvat (mai multe tranzactii, de exemplu, mai multe plicuri care au 

nevoie de timbre, multe facturi care trebuie platite, etc) si incepe sa urle la angajati/vrea sa 

vorbeasca cu un sef si se plange pentru ca nu exista ghisee separate sau perioade de timp 

pentru a servi astfel de clienti. 
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b) O persoana care ar trebui sa fie servita pe o linie prioritara (de exemplu, femeile 

insarcinate, persoanele in varsta sau o persoana cu dezabilitati) sta regulamentar in coada 

de asteptare de destul de mult timp si nimeni de la ghiseu pare sa nu fi observat sau sa-i fi 

acordat atentie. Un client care asteapta la aceeasi coada (care este constient de astfel de 

conditii) incepe sa faca comentarii cu voce tare criticand situatia si solicitand ca 

seful/angajatii sa rezolve lucrurile imediat. 

c) Pe de alta parte, CM nu a observat deloc ca exista o astfel de persoana (sau el/ea se 

indoieste ca starea lor este adevarata) si face comentarii jignitoare la adresa angajatilor care 

deservesc persoanele specificate, pe o linie cu prioritate.  

 

2. Serviciile prestate sunt puse la indoiala  

Acest test are loc atunci cand CM-client este deservit de angajatul de la ghiseu. Din cauza 

unor circumstante specifice, CM pune sub semnul intrebarii calitatea serviciilor prestate 

si/sau caracterul adecvat al cunostintelor profesionale ale angajatului (evaluate). 

Mai jos este prezentata o scurta descriere a profilului CM si o linie de poveste de baza pentru 

unele cazuri luate ca model. 

a) CM intra in oficiul postal, trece pe langa coada si cere sa vorbeasca imediat cu Seful. 

Motivul pentru care are un astfel de comportament este o scrisoare care nu a fost livrata 

inca si care este foarte importanta pentru el/ea (in mod alternativ, acesta este un pachet cu 

jucarii pentru copilul/nepotul lui/ei sau un pachet cu medicamente de care el/ea are nevoie 

urgenta). Informatiile/explicatiile date nu par a fi satisfacatoare si, prin urmare, CM, care a 

fost stresat de la inceputul povestii se transforma intr-un CM iritat si lucrurile se inrautatesc. 

Cu voce tare el pune sub semnul intrebarii credibilitatea organizatiei/companiei, precum si 

caracterul adecvat al cunostintelor si al interesului manifestat de catre angajat/sef care ambii 

incearca sa explice ce a mers prost ("nu ai nici o idee despre ceea ce faci", "iti dai seama 

de ceea ce tocmai ai spus sau este o gluma? "," esti complet insensibil?, "acest lucru nu 

este un mod corect de a lucra", etc) .  

b) CM este un client de conditie medie si nimeni nu poate spune daca el este o persoana 

fizica sau cineva care conduce o mica afacere. El nu stie detalii despre produsele firmei si 

analizeaza diferite moduri/metode pentru serviciul sau precum si costul relevant. Asa ca, el 

nu stie clar de la bun inceput cu privire la exact ceea ce vrea sa stie (el nu este sigur despre 

ce vrea sa ceara sau el este afectat de ceea ce stie deja despre produsele concurente si, 

prin urmare, el este un pic confuz atunci cand explica nevoile sale). 
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Angajatul trebuie sa-l serveasca (cum/unde/cand?) si sa-l ajute cu o combinatie de produse 

si servicii oferite de companie (adica vanzarea incrucisata). 

 

3. Evaluarea atitudinii/ comportamentului 

Acest test are loc atunci cand CM-client este in curs de rezolvare de catre angajatul de la 

ghiseu si are ca scop a) sa identifice daca exista sau nu (activ) atitudini/comportamente din 

partea angajatilor in raport cu clientii si b) pentru a evalua activitatea lor profesionala in a-si 

controla atitudinea si comportamentul lor fata de clienti. 

Mai jos este prezentata o scurta descriere a profilului CM si o linie de poveste de baza pentru 

unele cazuri luate ca model. 

a) CM este un profil de client neutru cu auto-control care viziteaza oficiul postal fie pentru a 

cumpara multe timbre, fie a plati o factura, folosind monede mici (de exemplu, zece sau 

douazeci de centi). CM este un profil de client neutru cu auto-control care viziteaza oficiul 

postal fie pentru a cumpara multe timbre, fie a plati o factura, folosind monede mici (de 

exemplu, zece sau douazeci de centi). In plus, el este un cetatean bine informat cu privire 

la drepturile sale si la obligatiile serviciilor de utilitati publice (DEKO); astfel incat el/ea nu 

ezita sa puna la indoiala (in mod clar, dar intr-un mod politicos, in acelasi timp), tot ce ar 

putea auzi de la un angajat care vrea sa "scape de el/ea". Atunci cand angajatul incepe sa 

se planga si refuza sa numere atat de multe monede, in timp ce Seful ii sprijina, CM cere 

sa-i fie data decizia respectiva in scris a serviciului/societatii, o decizie in temeiul careia se 

sustine ca el nu poate fi servit. 

b) Din cauza celor de mai sus sau din oricare alt motiv, CM evalueaza capacitatea 

personalului de a gestiona provocarile relevante, focusandu-se pe comportamente- le 

"mentalitatea functionarului public", sau chiar in cazul cand rolul in sine al institutiei este 

interogat (de exemplu, "noi platim pentru salariile dumneavoastra", "te platesc, dar nu 

muncesti", "te-ai gandit vreodata cat de multi oameni sunt someri?", "ce trebuie facut mai 

mult pentru tine pentru a incepe lucrul" etc.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

IO1 – Research/ Training Needs 

 


