
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn nr 4 – Lipiec 2016 



 

 

 

 

 

Drogi Czytelniku, 

Czwarty biuletyn zawiera informacje o działaniach i efektach prac projektu od marca 2016 roku do 

lipca 2016 roku. Niniejsza publikacja zawiera podstawowe dane o projekcie C95 Challenge 

realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz o działaniach zrealizowanych 

przez partnerów w tym okresie.  

 

1. Działania projektowe 

2. Czwarte spotkanie międzynarodowe 

3. Realizacje w poszczególnych krajach partnerskich 

4. Dane kontaktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja 

Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Projekt otrzymał wsparcie w postaci grantu z Fundacji ch, 

finansowanego przez Konfederację Szwajcarską. Publikacja odzwierciedla poglądy autorów i Fundacja ch nie ponosi odpowiedzialności za 

wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 



 

 

Działania projektowe 

W ostatnim okresie projektu partnerzy zrealizowali następujące działania: 

 

Rezultat nr 3 „Ścieżka szkoleniowa C95 Challenge” 

Powstała ostateczna wersja Ścieżki Szkoleniowej C95 Challenge dostępnej we wszystkich językach 

narodowych krajów partnerskich.  

Stanowi ona jeden z głównych rezultatów projektu. Jej celem jest przedstawienie podejścia 

dydaktycznego oraz materiałów i narzędzi opracowanych w ramach projektu by szkolić trenerów z 

obowiązkowych tematów przewidzianych w Europejskiej Dyrektywie 2003/59. Ścieżka wspiera 

trenerów, interesariuszy, organizacje szkoleniowe i stowarzyszenia we wdrażaniu materiału C95 

Challenge w ramach szkoleń zawodowych dla kierowców.  

Ten dokument to także przegląd różnych elementów niezbędnych do tworzenia ścieżki 

szkoleniowej: Dyrektywy 2003/59, wyników z przeprowadzonych badań analizy potrzeb 

kierowców oraz wykazu dostępnych technologii mobilnych.  

Różne moduły szkoleniowe są scharakteryzowane w oparciu o następujące kryteria: podtematy, 

cele szkoleniowe, czas trwania, potrzebne materiały, dodatkowe wyposażenie oraz kompetencje 

trenera.  

Wreszcie, publikacja prezentuje różne zasady dydaktyczne w oparciu o wypracowaną metodologię.  

Wersja angielska jest dostępna na stronie internetowej projektu w zakładce “Outputs” (http://c95-

challenge.eu/en_GB/outputs/), gdzie można także znaleźć tłumaczenia na języki narodowe. 
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Faza testowania 

Wszyscy partnerzy byli zaangażowani w testowanie materiałów szkoleniowych z różnymi grupami 

docelowymi na poziomie lokalnym. Materiał był oceniamy przez kierowców i trenerów co 

pozwoliło partnerom udoskonalić i poprawić rezultaty zgodnie z sugestiami grup docelowych.  

Szkolenie dla kierowców 

Szkolenie dla kierowców było ostatnim etapem testowania materiału szkoleniowego. W każdym 

kraju przynajmniej 20 kierowców przeszło 24-godzinne szkolenie. Wszyscy partnerzy 

przeprowadzili szkolenie dla kierowców, w niektórych krajach materiał był wdrażany w ramach 

regularnego kursu dla zawodowych kierowców w celu przetestowania produktów C95 Challenge w 

prawdziwym kontekście. Uczestniczący w pilotażu trenerzy wykorzystali interaktywny materiał w 

klasie (przy jednoczesnym użyciu kształcenia on-line) używając urządzeń mobilnych (smartfonów, 

tabletów i laptopów).  

Na końcu szkolenia kierowcy i trenerzy oceniali przeanalizowany materiał.  

 

Rezultat 3. Materiał szkoleniowy C95 Challenge – Proces optymalizacyjny  

W oparciu o informacje zwrotne od trenerów i kierowców oraz obserwacje poczynione przez 

partnerów projektu C95 Challenge w fazie testowania materiał został poprawiony i udoskonalony. 

Optymalizacja materiałów obejmowała proces udoskonalenia mający na celu poprawę jakości 

materiałów oraz skuteczności procesu szkoleniowego. Optymalizacja przebiegała dwutorowo: 

przegląd materiałów w oparciu o analizę ankiet ze szkoleń pilotażowych oraz wzajemna 

weryfikacja modułów między partnerami.  

W pierwszym przypadku, CNA Pesaro i Urbino zbierało wyniki z fazy testowej i tworzyło listy zmian 

konieczne dla każdego modułu. 

W przypadku wzajemnej weryfikacji treści i materiałów, każdy partner oceniał moduł stworzony 

przez inną instytucję partnerską, dzięki czemu uzyskiwano bardziej przejrzyste zrozumienie 

koniecznych zmian. Partnerzy dokonywali weryfikacji według poniższego schematu:  

 Cosgroup: Moduł I “Ekojazda” 

 SUPSI: Moduł II “Techniczne aspekty kierowania pojazdem” 

 Training 2000: Moduł III “Mocowanie ładunków” 

 Centre integrat públic de formació professional – Catarroja: Moduł IV “Europejskie przepisy 

prawa” 

 36,6 Centrum Kompetencji: Moduł V “Aspekty zdrowotne I biznesowe kierowania 

pojazdem” 
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Ostatnie spotkanie projektowe – Catarroja (Hiszpania)  

30 czerwca i 1 lipca 2016 odbyło się czwarte spotkanie partnerskie w Catarroja (Hiszpania).  

12 uczestników ze wszystkich krajów partnerskich wzięło udział w spotkaniu. Program dotyczył 

głównie prezentacji wyników fazy testowania oraz optymalizacji materiałów szkoleniowych. 

Kolejną ważną kwestią było zdefiniowanie działań związanych z eksploatacją i podtrzymaniem 

efektów projektu po jego zakończeniu.  

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji ostatniej wersji Ścieżki szkoleniowej (COSGROUP) oraz 

metodologii testowania (CNA Pesaro i Urbino). 

Wszyscy partnerzy zaprezentowali przebieg etapu piloltażu w swoich krajach a przedstawiciele 

CNA Pesaro i Urbino przedstawili wyniki ogólne. W szczególności pozytywne i krytyczne aspekty 

zostały przeanalizowane. Przedyskutowano również optymalizację materiałów edukacyjnych. 

Partnerstwo pracowało także nad kontynuacją współpracy w przyszłości m.in. przygotowując się 

do opracowania i złożenia wniosku w ramach programu new skills alliance. Ponadto, 

podsumowano działania upowszechniające zrealizowane przez partnerów, działania ewaluacyjne 

(36,6 Centrum Kompetencji) oraz eksploatacyjne i podtrzymujące efekty projektu po jego 

zakończeniu (Training 2000).  

 

Warsztat C95 Challenge 

1 lipca 2016 przeprowadzono warsztat dla kierowców, interesariuszy i potencjalnych 

użytkowników rezultatów C95 Challenge w celu prezentacji wyników projektu i działań.  

Warsztat został uroczyście otwarty przez p. Jesus Monzó (mer Catarroja) oraz p. Rafael Navarro 

(Dyrektora CIPFP Catarroja).  

W czasie warsztatu zaprezentowano wszystkie rezultaty i działania projektu. Uczestnicy mieli 

okazję zapoznania się z procesem jaki został wdrożony przez partnerstwo oraz rozważyć możliwość 

wykorzystania materiałów szkoleniowych w przyszłości w ich własnych organizacjach i firmach.  
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Realizacje w poszczególnych krajach partnerskich  

Austria 

COS przeredagowało i zaktualizowało Rezultat 3 – Ścieżkę szkoleniową oraz sporządziło raport.  

W trakcie edycji stworzono dodatkowy materiał w języku niemieckim do każdego modułu oraz 

udostępniono go na serwerze kursu szkoleniowego.  

W okresie od lutego do czerwca 2016 roku zrealizowano 24 godziny szkolenia w celu ewaluacji 

stworzonego materiału. Jako część szkolenia, kierowcy mieli możliwość przetestowania 

materiałów szkoleniowych oraz wypowiedzenia się na ich temat.  

W czerwcu 2016 przygotowywano się do spotkania międzynarodowego w Walencji, które odbyło 

się pod koniec miesiąca.  

 

Włochy  

CNA Pesaro i Urbino oraz Training 2000 opracowali włoską wersję “Ścieżki szkoleniowej C95 

Challenge” (Rezultat 3). 

CNA Pesaro i Urbino jako instytucja odpowiedzialna za proces testowania, po każdym etapie 

zbierało krajowe raporty i wyniki ankiet w celu opracowania zbiorczego raportu z każdej fazy.  

To działanie było bardzo ważne w kontekście identyfikacji koniecznych zmian i udoskonaleń.  

W oparciu o uzyskane wyniki, CNA Pesaro i Urbino zorganizowało proces optymalizacji materiału 

szkoleniowego.  

W celu udoskonalenia materiału szkoleniowego, Training 2000 oraz CNA Pesaro i Urbino 

kontynuowały prace nad interaktywnym materiałem wprowadzając konieczne zmiany  

(w szczególności w Module “Ekojazda”). 

Training 2000 oraz CNA Pesaro i Urbino przeprowadziło na poziomie lokalnym ostatni etap 

testowania: szkolenie dla kierowców. W sumie 20 kierowców uczestniczyło w 24-godzinnym 

szkoleniu. Dodatkowo materiał został nieformalnie przetestowany przez innych zawodowych 

kierowców Pesaro i Urbino. 

Partnerzy z Włoch byli również zaangażowani w działania upowszechniające w celu dzielenia się 

postępem prac i rezultatami projektu.  
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Polska 

W ostatnim okresie projektu C95 Challenge 36,6 Centrum Kompetencji wniosło znaczący wkład w 

realizację poszczególnych rezultatów wymienionych powyżej głównie na poziomie krajowym.  

Została opracowana polska wersja językowa Rezultatu nr 3: Ścieżka Szkoleniowa C95 Challenge. 

Przygotowano Raport Krajowy z ostatniej sesji testowania i szkoleń przeprowadzonych w Polsce na 

wybranej grupie kierowców. 

36,6 uczestniczyło również aktywnie w procesie optymalizacji według wytycznych koordynatora 

uzupełniając materiały edukacyjne o dodatkowe pytania w ramach testów sprawdzających wiedzę 

z przygotowanego przez nas Modułu IV z zakresu Prawa Europejskiego.  

Kontynuowane były działania upowszechniające korzystając zarówno z udziału w spotkaniach 

międzynarodowych jak i z seminariów lokalnych. Skontaktowano się z interesariuszami z regionu 

łódzkiego (tj. najważniejsze firmy logistyczne czy przedstawiciele władz lokalnych 

odpowiedzialnych za zagadnienia transportu międzynarodowego i szkoleń zawodowych 

kierowców), co stanowi wkład do realizacji planu eksploatacji i podtrzymania trwałości efektów 

projektu po jego zakończeniu.  

36,6 brało aktywny udział w ostatnim spotkaniu partnerskim w Catarroja oraz przeprowadziło 

wykład na temat wykorzystania mediów społecznościowych w czasie warsztatu dla lokalnej 

publiczności z regionu Walencji. 

Będąc liderem procesu ewaluacji 36,6 Centrum Kompetencji wyposażyło partnerów w 

metodologię i narzędzia (np. ankiety do wypełnienia on-line) by zebrać informacje zwrotne od 

kierowców i trenerów biorących udział w fazie testowania.  

Wywiady z kierowcami, trenerami, doradcami stanowią istotną część ewaluacji. Zachęcamy do 

obejrzenia naszego kanału na YouTube by wysłuchać opinii przedstawicieli różnych grup 

zawodowych zaangażowanych w projekt:  

https://www.youtube.com/channel/UC-087TpG1qYOC8QGseJJKlA 

 

Szwajcaria 

Główne działania zrealizowane w tym okresie dotyczyły rezultatu 3 (Ścieżki Szkoleniowej C95 

Challenge) oraz rezultatu 5 (Komunikacji i Upowszechniania); w szczególności SUPSI pracowało nad 

poprawą zasobów interaktywnych w oparciu o informacje zwrotne partnerów po kolejnych 

etapach testowania.  
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Udoskonalanie materiału wiązało się z integracją narracji do slajdów interaktywnych, 

rozbudowanie testów sprawdzających wiedzę o kolejne pytania oraz stworzenie dodatkowych 

ścieżek dostępu.  

Kolejnym działaniem było zaangażowanie innych organizacji szkoleniowych z regionu Tessin by 

przeprowadzić nieformalną ewaluację ścieżki szkoleniowej oraz materiałów przez zawodowych 

trenerów (testowanie z udziałem trenerów). 

SUPSI podejmowało również działania upowszechniające: we współpracy z Training 2000 złożono 

artykuł w “TD Tecnologie Didattiche” – fachowym czasopiśmie zaakceptowanym do publikacji pod 

koniec 2016 roku; dodatkowo SUPSI zaprezentowało projekt na seminarium w Manno (Szwajcaria) 

21 czerwca 2016. 

 

Dane kontaktowe 

Strona internetowa projektu C95 Challenge - www.c95-challenge.eu 

oraz Platforma dla Interesariuszy - 
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8416068 

 

CNA Pesaro e Urbino/ WŁOCHY 

Strona internetowa: www.cnapesaro.it 

Email: battisti@cnapesaro.com 

Tel.: 0039 0721 426128 

 

COS-Group/ AUSTRIA 

Strona internetowa: www.cosgroup.eu 

Email: hammerschmied@cosgroup.eu 

 

36,6 Centrum Kompetencji/ POLSKA 

Strona internetowa: www.36and6.pl 

Email: office@36and6.pl 

Tel: 0048 502 734 739 

 

Training 2000/ WŁOCHY 

Strona internetowa: www.training2000.it 

Email: training2000@training2000.it 

Tel.: 0039 0721 979988 

 

Centre Integrat Public de Formació Professional 
Catarroja/ HISZPANIA 

Strona internetowa: www.fpcatarroja.com 

Email: csf_catarroja@gva.es 

Tel.: 0034 961924910 

 

SUPSI-DTI/ SZWAJCARIA 

 

Strona internetowa: www.supsi.ch/isin_en 

Email: lorenzo.sommaruga@supsi.ch 

Tel.: +41 (0)58 666 6583 
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