Profile de competenţă pentru modulele
adaptate, nivel perfecţionare şi
policalific are profesională

Contact
www.fleretail.eu

Conc epte de testare (scenarii de învăţare)
şi testarea modulelor
Documentarea testării şi ghid pentru
personalul formator

M odulul eL earning






Cuprinde 6 situaţii de ac ţiune
Cent ru comercial virtual cu 13
organizaţii diferit e
Orientare spre ac ţiune
Punctul de interes este o problemă
practică din comerţ
Nu pune accentul pe teorie

Elaborarea situaţiilor de ac ţiune:
Situaţia iniţială
 Descrie o sitaţie din practică sau o
problemă din practică dintr-o
organizaţie membră EKC
 Cuprinde o temă concretă pent ru
cursant
 Cuprinde paşii necesari pent ru
soluţionarea temei
Mai multe teme parţiale (cele mai diferite
tipuri de teme) pentru rezolvarea tematicii
Sumar
 Realizează spațiul privind
conţinutul situaţiei iniţiale
 Descrie obiectivele atinse
 E vent ual realizează referinţa
personală pentru cursant

C o o r d o n a t o r p r o ie c t
CZ- VSTE, Vysokáškolatechnická a
ekonomická v ČeskýchBudějovických
oubrechtova@mail.vstecb.cz
http://www.vstecb.cz

Parteneri proiect
CZ- Jihočeskáhospodářskákomora
gregova@jhk.cz
http://www.jhk.cz
DE- Zentralstelle für Berufsbildung
im Handel e.V. (zbb)
info@zbb.de
http://www.zbb.de
DE – Handelsverband Deutschland
malcher@hde.de
http://www.hde.de
DE- Modern Learning GmbH
frenz@modernlearning.de
http://www.modernlearning.de
NL - Noorderpoort College
Sh.bolt@noorderpoort.nl
http://www.noorderpoort.nl
RO – TuvKarpat
Florin.dumitru@tuvkarpat.ro
http://www.tuvkarpat.ro

F l e xib l e L e a r nin g in
E u ro p e an R e t ai l

O b i e c t iv e
Cerinţele referitoare la calificarea angajaţilor
din comerţ se modifică continuu datorită noilor
forme de organiz are a muncii, cerinţelor
crescânde ale clienţilor, presiunii ridicate
exercitate de către concurenţă, utilizării tehnicii
de informare şi comunicare, precum şi a
internaţionalizării organizaţiilor din comerţ.
Obiectivul proiectului este promovarea învăţării
flexibile în formarea şi perfecţionarea profesională
din comerţ, precum şi implementarea unor
abordări didactice flexibile.
Formarea profesională europeană în comerţ
orientată spre viitor ţinteşte spre extinderea
competenţelor profesionale de acţiune.
De aceea obiectivul este de a pune la
dispoziţie module eLearning pentru
perfec ţionarea şi policalificarea profesională,
care corespund nevoilor profesionale, culturale
şi lingvistice ale ţărilor partenere.

Flex ible L earning
Modularizarea şi flexibilizarea conţinutului
cursurilor de formare şi policalificare profesională
Ridicarea permisivităţii diferitelor trepte de
calificare
Utilizarea consolidată a potenţialului noilor medii şi
eLearning pentru formarea unei noi culturi de
învăţare

Ţinte
Trans ferul şi adaptarea întregului concept
„Flexible Learning“
Elaborarea unui modul eLearning în limba
engleză din domeniul marketing pentru
perfec ţionarea şi policalificarea profesională în
comerţul cu amănuntul

Rezultate
Trans ferul şi adaptarea unui modul eLearning
din domeniul marketing şi gestiunea mărfurilor
în limbile partenerilor olandeză, cehă, română
Dez voltarea versiunii de bază a unui wiki
european pentru comerţul cu amănunt ul în
limbile partenerilor şi în engleză

Conc eptul „Flexible Learning“ adaptat
pentru VSTE, Republica Cehă,
Noorderpoort, TUVKarpat
Wiki marketing in comerţul cu amănuntul în
germană, cehă,
olandeză, română, ca. 300 de noţiuni

Efectuarea probei pentru modulele eLearning
pentru treapta perfecţionare şi policalificare
profesională

Modul eLearning în engleză, nivel
perfec ţionare şi policalificare profesională,
versiunea online

Elaborarea scenariilor de învăţare şi testarea în
toate ţările partenere a conţinutului ales din
modului eLearning în limba engleză

Modul eLearning în cehă, olandeză şi
română, nivel perfecţionare şi policalificare
profesională, versiunea online

