
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn nr 2 – sierpień 2015 



 

 

 

Drogi Czytelniku, 

Drugi już biuletyn projektu został wydany aby poinformować o prowadzonej działalności i 

wytworzonych produktach w okresie od lutego 2015 roku do sierpnia 2015 roku. Biuletyn zawiera 

podstawowe informacje o projekcie Erasmus+ C95 Challenge i działań realizowanych przez 

partnerów w tym okresie. 
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Działania projektowe 

W okresie obejmowanym przez ten biuletyn partnerzy pracowali nad działaniami w następujących 

sferach: 

Sfera 1. Profile i potrzeby kierowców. 

Badania, prowadzone z trzema różnych ankietowanymi (kierowcy, firmy oraz trenerzy) i grupą 

fokusową, przyniosły ciekawe i pożyteczne rezultaty. Partnerzy przygotowali sprawozdania 

krajowe, prezentując wyniki badań na poziomie ogólnym. Wyniki te zostały zebrane i opracowane 

przez COS w celu porównania wyników krajowych i ogólnego przeglądu na poziomie UE. Raport 

międzynarodowy pokazał preferencje respondentów w zakresie szkoleń na temat konkretnych 

umiejętności zawodowych, nauki języków obcych, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i 

wykorzystania technologii informatycznych oraz gier. Rezultaty badań podczas tej fazy projektu 

były podstawą późniejszych działań. Raport "Profile i potrzeby kierowców" jest dostępny na 

stronie internetowej projektu C95-Challenge. 

Sfera 2. Technologie mobilne i gry dla potrzeb szkolenia. 

Ta sfera składa się z dwóch różnych działań:  

- badań nad technologiami mobilnymi i grami dla kierowców pokonujących długie trasy i  

- kolekcja narzędzi dostępnych on-line.  

Pierwsze działanie zostało przeprowadzone przez Training 2000 i SUPSI i miało na celu opisanie stanu 

wiedzy i dostępności najbardziej odpowiednich w kontekście szkolenia kierowców autobusów i ciężarówek 

technologii mobilnych i gier, zgodnie z potrzebami wymienionymi w Sferze 1. Raport rozważał wiodące 

technologie i narzędzia, tworzone z myślą o przezwyciężania trudności w szkoleniu kierowców. W 

szczególności analiza skupiła się na technologiach mobilnych, takich jak tabletach i smartfonach, aplikacjach 

i gier dla tego środowiska oraz innych innowacyjnych technologiach, które mogą być wykorzystywane do 

wspierania procesu uczenia się, choćby takich jak inteligentne okulary. Drugim zadaniem było tu stworzenie 

repozytorium narzędzi online, gromadzącego produkty, które mogą być wykorzystywane w trakcie 

szkolenia. Konsorcjum postanowiło wykorzystać Diigo, darmowy ale potężny system społecznościowy, 

organizujący wiedzę dostępną przez WWW. Kolekcja narzędzi nie została zorganizowana liniowo, ale oparto 

ją na systemie etykiet (tagów), zdefiniowanych przez uczestników projektu w celu ułatwienia współpracy, 

lokalizacji i identyfikacji odpowiednich narzędzi. Kolekcję narzędzi można znaleźć na stronie: 

https://groups.diigo.com/group/c95_challenge 

 

 

 

https://groups.diigo.com/group/c95_challenge


Sfera 3. Ścieżka szkoleniowa C95 Challenge.  

Każdy partner partycypuje w definiowaniu ścieżki szkoleniowej pracując nad jednym modułem. 

Poszczególne moduły zostały przypisane do podtematów efektów kształcenia. Partnerzy 

gromadzili i tworzyli materiały szkoleniowe dla przynajmniej dwóch podtematów efektów 

kształcenia. Supsi zintegrowało te materiały w celu wytworzenia interaktywnej ścieżki edukacyjnej. 

Ostateczne wyniki tej fazy są w dalszym ciągu w przygotowaniu. Można śledzić je na stronie 

projektu http://www.c95-challenge.eu/, gdzie umieszczane są najnowsze informacje na temat tej 

sfery działań. 

 

Wywiady z "zaprzyjaźnionymi recenzentami" 

W celu zapewnienia jakości działań w ramach projektu, partnerzy ankietowali ekspertów, 

trenerów i zainteresowane strony w swoich krajach, pytając o główne pozytywne i negatywne 

aspekty projektu C95 Challenge oraz ewentualne wdrożenie jego wyników. Ci "zaprzyjaźnieni 

recenzenci" wyrażali krytyczne opinie i oceny na temat zawartości, procedur i materiałów 

powstałych w trakcie działań projektowych. Wywiady te w postaci rozmów wideo są dostępne na 

kanale Youtube C95 Challenge. 

 

Kanał Youtube C95-Challenge 

Kanał Youtube projektu C-95 Challenge jest publicznie dostępny pod adresem 

https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA. Można tam znaleźć wszystkie 

materiały wideo stworzone przez partnerów podczas realizacji zadań projektowych. 
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Drugie spotkanie projektowe – Baden (Austria)  

W dniach 13 i 14 kwietnia 2015 r w Baden (Austria) odbyło się drugie spotkanie projektowe. 

Spotkanie skoncentrowało się głównie na definicji działań w sferach 1, 2 i 3 (profile kierowców 

i ich potrzeby, gromadzenie narzędzi i ścieżki szkoleniowe). 

Partnerzy przedstawili sprawozdania, przygotowane na podstawie badań prowadzonych na 

poziomie krajowym. Zaprezentowali główne potrzeby kierowców ujawnione w ich krajach. 

Po sesji przedstawiciele Training 2000 oraz SUPSI zaprezentowali działania związane ze Sferą 2 

(repozytorium narzędzi). Przedstawili główne pojęcia związane z tą kwestią oraz klasyfikację 

narzędzi dla prowadzenia mobilnych szkoleń. Zaprezentowano system społecznościowy Diigo. 

Zasugerowano to rozwiązanie jako użyteczne narzędzie do tworzenia repozytorium. 

Poświęcono również nieco uwagi wybranym edytorom i narzędziom do tworzenia publikacji, 

które mogą być wykorzystywane do tworzenia interaktywnych ścieżek szkoleniowych. 

W Sferze 3 partnerzy postanowili przedstawić opis różnych ścieżek szkoleniowych wdrożonych 

lokalnie z modułów według dyrektywy 59/2003, w celu porównania różnych systemów oraz 

zidentyfikowania podobieństw i różnic. 
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Działania krajowe  

Włochy 

Włoscy partnerzy zakończyli fazę analizy potrzeb i stworzyli raport krajowy. W następnym kroku 

skoncentrowali się na analizie zbioru różnych narzędzi internetowych do wykorzystania w 

szkoleniach. Training 2000 wraz z Supsi opublikowali dokument Badania w zakresie technologii 

mobilnych i gier dla kierowców jeżdżących na długich trasach i zorganizowali zbiór narzędzi online 

przy użyciu Diigo.  

Włoscy partnerzy przeprowadzili wywiad z Giovanni Dini, dyrektorem Regionalnego Centrum 

Badań CNA. Przedstawił on ciekawe opinie i komentarze na temat projektu oraz jego rezultatów. 

Cały wywiad można obejrzeć za pośrednictwem kanału Youtube C95 Challenge. 

Training 2000 we współpracy z CNA Pesaro i Urbino pracuje obecnie nad gromadzeniem 

materiałów szkoleniowych, aby stworzyć ścieżkę szkoleniową na temat konkretnych modułów 

ECODRIVE (ekojazdy): Opis oraz wpływ sił występujących podczas przemieszczania się pojazdu. 

Materiały te będą umieszczone w spójnej strukturze w celu stworzenia docelowo interaktywnych 

szkoleń. 

 

Polska  

Po spotkaniu partnerów w Baden 36,6 CC koncentruje swoje działania na identyfikacji materiałów 

na ścieżce szkoleniowej C95 Challenge. 36,6 CC jest odpowiedzialne za moduł dotyczący 

europejskiego prawa socjalnego. Badania nad kolekcją gier online i technologii mobilnych 

szkolenia kierowców jeżdżących na długich trasach będą kontynuowane. 

Zadaniem 36,6 CC jest zapewnienie jakości działań projektowych. W ramach tego zadania 

przygotowano krótkie sprawozdanie wraz z nieformalną oceną. Stworzony został szablon 

wywiadów z "zaprzyjaźnionymi recenzentami". Odzew był ciekawy i zaowocował u partnerów 

projektu cennymi uwagami na temat opracowania wyników. 36,6 CC prowadzi różnorakie 

działania upowszechniające cele projektu w Polsce i Europie. 

 

 

 

 

 

 



Hiszpania  

CIPFP Catarroja przeprowadziło badania nad profilami kierowców i ich potrzebami w Hiszpanii i 

brało udział w tworzeniu wykazu technologii mobilnych i gier dla kierowców ciężarówek. 

Centrum przeprowadziło wywiad z "zaprzyjaźnionym recenzentem" i stworzyło materiał dla 

wspólnej ścieżki szkoleniowej C95 Challenge. 

Przedstawiciele centrum brali udział w różnych spotkaniach mających na celu rozpowszechnianie 

projektu: 

 Konferencja "Teraźniejszość i przyszłość szkolenia zawodowych kierowców w Hiszpanii", 

promowana przez Etrasa, wydawnictwo specjalizujące się w ruchu drogowym; 

 Spotkanie z trenerami z Tom Tom Telematics, 

 Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy w Castellón de la Plana 

(Valencia) 

 Spotkanie z zawodowymi kierowcami z firmy "Repsol" 

 

Szwajcaria 

W poprzednich fazach projektu zakończono analizę potrzeb użytkowników oraz technologii do 

szkolenia kierowców. Dwa rodzaje technologii zostały zidentyfikowane: gotowe aplikacje i 

narzędzia do wykorzystania przy tworzeniu interaktywnych zasobów jak quizy i gry. Raport został 

opublikowany i dopracowany tak, aby opisać najistotniejsze aplikacje, narzędzia i technologie. 

Na podstawie tej analizy, uwzględniającej cele szkolenia kierowców i dostępność materiałów, 

SUPSI zaproponowało utworzenie dwóch typologii zasobów interaktywnych: interaktywne slajdy i 

tzw. hiper-wideo. Zasoby są wzbogacane o quizy, linki, zdjęcia i treści multimedialne, aby były 

bardziej atrakcyjne i angażujące. 

W tym celu testowano i stosowano różnorakie narzędzia. 

SUPSI zdefiniowało procedury i kilka szablonów dla innych partnerów w celu wytworzenia 

jednolitego materiału dydaktycznego w fazie przed-pilotażowej. 

W sierpniu SUPSI rozpoczął zbieranie materiałów od pozostałych partnerów i tworzenie 

odpowiednich interaktywnych zasobów. Na sesji przedpilotażowej jedynie niektóre podtematy z 

pięciu modułów były analizowane, jako że interaktywne zasoby we wszystkich językach partnerów 

projektu: IT, DE, ES, PL i EN, pokrywały cele dydaktyczne jedynie częściowo 

 

 

 



Austria 

COS Austria opublikowało raport międzynarodowy ze Sfery 1 "Profil kierowcy i jego potrzeby". 

Równolegle do tych działań rozpoczęto prace nad projektem ścieżki szkoleniowej C95 Challenge. 

Przeprowadzono wywiad (opublikowany w formie wideo) z Tomaszem Kusseggiem, szefem 

logistyki Havi Log Austria, gdzie przedstawił on swoją opinię na temat projektu C95 Challenge. COS 

stworzył trzy interaktywne filmy oraz materiał interaktywny (quiz) do pre-pilotażowego szkolenia. 

COS przedstawiło również projekt C95 Challenge na konferencji logistycznej w Wiedniu i wysłało 

pierwszy numer biuletynu projektu do ponad 800 firm logistycznych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakty 

 

Strona C95 Challenge - www.c95-challenge.eu 

 

CNA Pesaro i Urbino 

WWW: www.cnapesaro.it 

Email: battisti@cnapesaro.com 

Tel.: 0039 0721 426128 

 

COS-Group Austria 

WWW: www.cosgroup.eu 

Email: hammerschmied@cosgroup.eu 

 

36,6 Competence Centre 

WWW: www.36and6.pl 

Email: office@36and6.pl 

Tel: 0048 502 734 739 

 

Training 2000 

WWW: www.training2000.it 

Email: training2000@training2000.it 

Tel.: 0039 0721 979988 

 

Centre Integrat Public de Formació Professional 
Catarroja 

WWW: www.fpcatarroja.com 

Email: csf_catarroja@gva.es 

Tel.: 0034 961924910 

 

SUPSI-DTI 

WWW: www.supsi.ch/isin_en 

Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Tel.: +41 (0)58 666 6583 
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