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EUPA_LO_003_M_004
2.1 ADMINISTRATÍVNE POSTUPY
2.1.1 Spracovanie pošty
LO3: Vie správne vyzbierať, triediť a odoslať odchádzajúcu poštu
Spracovanie medzinárodnej pošty
Po dokončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Identifikovať najlepšie spôsoby odosielania pošty lokálne a do
zahraničia
2. Dohodnúť náklady na odosielanie zásielok
3. Zabezpečiť službu na zber odosielaných zásielok
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca

Účastníci dostanú príklady 5 odchádzajúcich zásielok (zalepené obálky
alebo balíčky s napísanými adresami):
1. List – adresovaný do USA - musí byť doručený do týždňa
2. Balíček (veľká obálka obsahujúca 120 listov papiera). Balíček
je adresovaný do Nemecka, musí byť doručený do 3 týždňov a
obsahuje dôležité dokumenty, ktoré sa nesmú stratiť.
3. List – adresát v rovnakom meste, musí byť doručený ešte v
tento deň.
4. Balík – cca.4 kg, posielaný do Číny, má byť doručený do 2
týždňov, rozmery 30*50*50 cm.
5. List – adresát v rámci krajiny - žiadna špeciálna priorita alebo
dôležitosť.
Účastníci majú rozhodnúť o najlepšej metóde odosielania z hľadiska
času, nákladov, poistenia a spoľahlivosti doručenia.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

-

Cvičenie sprevádza

Riešenie

Iné komentáre pre trénera

Účastníci musia mať k dispozícii internetové pripojenie
a telefón
- Ich úlohou bude vyhľadať informácie o službách, dopýtať sa
na detaily a na základe zistených informácií rozhodnúť
o najlepšom spôsobe odosielania
- Nasleduje diskusia
Účastníci dostanú pripravené škatule a obálky reprezentujúce
zásielky (obsahujúce presný počet papierov, v presnej váhe a veľkosti
- je to dôležité pre výpočet ceny dodávky). Adresy môžu byť reálne,
mená adresátov fiiktívne.
Riešenie je rôzne v závislosti od krajiny, tréner musí dopredu zistiť
informácie o lokálnych poštových a kuriérskych službách a pripraviť
tak správne odpovede.
-

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

