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1. Wprowadzenie 

Raport Wynikowy 2 projektu C-95 Challenge jest dokumentem opisującym stan wiedzy i 

najbardziej odpowiednie dla szkolenia kierowców autobusów i ciężarówek technologie mobilne i 

gry w nawiązaniu do potrzeb które zostały wyartykułowane w Raporcie Wyjściowym 1.  

 

W tej analizie chcemy rozważyć wiodące technologie i dostępne narzędzia, w realizacji 

przezwyciężania trudności w edukacji kierowców. W szczególności analiza ta koncentruje się na 

technologiach mobilnych, takich jak tablety i smartfony oraz aplikacjach i grach, które działają na 

tych urządzeniach, jak również innych innowacyjnych technologiach, które mogą być 

wykorzystywane do wspierania procesów uczenia się, takich jak technologie ubieralne (np 

inteligentne okulary). Ponadto trenerzy mogą tu znaleźć dwa rozdziały poświęcone kilku prostym 

narzędziom autorskim do tworzenia aplikacji mobilnych i innych narzędzi ICT dostępnych w 

internecie, dających się wykorzystać w kontekście edukacyjnym. 

 

Na podstawie tego dokumentu partnerstwo C95 Challenge będzie dokonywało analizy istniejących 

i odpowiednich dla zadanego celu technologii mobilnych w zakresie sprzętu i oprogramowania. W 

wyniku tej analizy, partnerstwo będzie identyfikować najbardziej odpowiednie technologie 

mobilne, gry i programy szkoleniowe i proponować dobre praktyki dla rozwoju metod 

projektowania ścieżek szkoleniowych. 

 

Jednym z głównym celów tego raportu jest zgromadzenie wiedzy, którą trenerzy i instruktorzy 

mogą wykorzystywać w definiowaniu strategii edukacyjnych dla kierowców ciężarówek. Mogą oni 

za pomocą różnych fragmentów tego dokumentu mieć dostęp do przeglądu zasobów, narzędzi i 

dostępnych platform. Grupa DIIGO1, wykorzystywana przez partnerów w celu zebrania narzędzi i 

technologii, które zostały opisane w tym dokumencie, będzie również użytecznym narzędziem dla 

trenerów i może w przyszłości być rozszerzona o inne zasoby. 

2. Dlaczego technologie mobilne w szkoleniu kierowców? 

 

Technologie Web 2.0 otwierają nowe perspektywy dla uczenia się i nauczania. Współpraca, 

komunikacja i wymiana wiedzy pomiędzy uczniami przyczynia się do samodzielnego rozwoju, 

bazującego na oddolnym podejściu. Rynek smartfonów i tabletów gwałtownie się poszerza. Są one 

wykorzystywane coraz częściej w życiu codziennym, do realizacji pospolitych funkcji. Pozwalają na 
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wspieranie samokształcenia poprzez zasoby i aplikacje dostępne o każdej porze i w każdym 

miejscu1.  

 

Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu oraz technologii mobilnych w edukacji kierowców ma 

ogromny potencjał w stosunku do tradycyjnych szkoleń, które odbywają się w określonym miejscu 

i czasie. 

 

Technologie ICT, a w szczególności technologie mobilne, mogą zapewnić nowe możliwości dla 

osób, którzy często się przemieszczają. Zdolność do uczenia się w każdym miejscu jest tu 

najbardziej istotnym aspektem. Ponadto, uczenie się z użyciem technologii mobilnych może 

zapewnić nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem 

elastyczności w tworzeniu i udostępnianiu treści, wsparciu dla komunikacji i współpracy, 

dostępności narzędzi opartych na geolokalizacji, wspieraniu nowych form uczenia się, takich jak 

uczenie się oparte na grach, które mogą przyczynić się do zwiększenia motywacji i zaangażowania.  

 

Z drugiej strony wykorzystanie technologii informatycznych i technologii mobilnych może być 

przeszkodą dla ludzi, którzy nie są z nimi oswojeni, o ile nie są proponowane w intuicyjny i prosty 

sposób. To "wykluczenie informatyczne" może obejmować zarówno instruktorów jak i kierowców. 

Dlatego poszukiwane są rozwiązania technologiczne, które są intuicyjne i spełniają potrzeby 

użytkowników, zapewniając jednocześnie wyraźną wartość dodaną w stosunku do tradycyjnego 

podejścia. 

 

Aby zachęcić kierowców do zaangażowania się w poszczególne ścieżki kształcenia i zdobywanie 

wymaganych kompetencji, podejście edukacyjne powinno być dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i preferencji w uczeniu się. Dla tej grupy docelowej może zostać to łatwo osiągnięte za 

pomocą mobile learning (nauczania z użyciem technik mobilnych), które może dostarczać 

kierowcom niezbędnych umiejętności i wiedzy, co pozwoli  wyrwać się ze schematu stacjonarnych 

kursów na rzecz swobodnego procesu kształcenia w Internecie. 

 

Mobile learning jest częścią większej rodziny kształcenia online (zdalnego nauczania). Narzędzia 

nauczania online funkcjonują na części studiów wyższych od dawna, teraz schodzą na poziom 

niższych szczebli edukacji, które szybko dostosowują się do nowych technologii. 

 

Głównymi motywacjami dla wykorzystywania kształcenia online są: 

                                                        
1 http://online-journals.org/i-jet/article/view/2322 

http://online-journals.org/i-jet/article/view/2322
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 Jest to tańsze niż klasyczne formy kształcenia, gdyż nie wymaga fizycznej obecności ani 

nauczyciela ani uczniów; 

 Jest dostępne zawsze i wszędzie. 

 

Tablety, notebooki i inne urządzenia mobilne pozwalają na przeniesienie nauczania z pracowni 

komputerowych, bibliotek i standardowych sal lekcyjnych do bezpośredniego, naturalnego 

otoczenia studenta. Rozwój oprogramowania pozwala nauczycielom budować nowe poziomy 

interaktywności, które świetnie się sprawdzają w nauce indywidualnej i grupowej, zwłaszcza w 

kształceniu zawodowym. Urządzenia mobilne otwierają nowe możliwości dla laboratoriów 

naukowych, kształcenia na odległość i zdalnych projektów studenckich. Nauczyciele dostają nowe 

sposoby oceny indywidualnych postępów i potrzeb uczniów, a w razie potrzeby zapewniają 

dodatkowe wsparcie dla studentów którzy odstają od reszty grupy2.  

 

Związek między wykorzystaniem urządzeń osobistych i zwiększeniem wydajności z każdym rokiem 

staje się silniejszy, także coraz więcej organizacji przyjmuje politykę BYOD (Bring Your Own Device 

- "przynieś własne urządzenie"). Integracja osobistych smartfonów, tabletów i komputerów 

przenośnych w organizacji pracy powoduje zmiany w mentalności, zmiany w charakterze pracy i 

uczenia się tak, że czynności te mogą być wykonywane wszędzie i w każdej chwili. Pracodawcy i 

uczelnie stwierdzają, że kiedy pracownik/student ma możliwość wyboru urządzenia, kosztuje go 

mniej wysiłku i czasu adaptacja do nowych rozwiązań, a zatem może osiągnąć w swoich zadaniach 

większą skuteczność i wydajność. Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę Gartner dają 

asumpt do przewidywań, że w 2017 roku połowa pracodawców na całym świecie będzie oczekiwać 

od swoich pracowników używania własnych urządzeń do pracy3. Przyjęcie polityki BYOD w sferze 

korporacyjnej zapewni również nowy model w kontekście edukacyjnym4.  

3. Technologie w służbie mobile learning 

 

Różne technologie mogą być wymienione jako wspierające mobile learning: 

 

Smartfony 

                                                        
2 Szkoła w chmurze - A Review of Cloud-based Features and Methodologies 

3 http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615 

4 Raport Horizon 2015 – HE 
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W 2018 roku, liczba smartfonów na mieszkańca wyniesie 67,3% dla populacji Europy Zachodniej5.  

Smartfony, w tym Apple iPhone oraz te oparte na systemach Android, Blackberry i Windows 

Phone przedefiniowali to, co rozumieliśmy jako przenośne komputery i w ciągu ostatnich trzech 

czterech lat, małe, często proste, rozszerzenia programistyczne tych urządzeń - aplikacje - doznały 

burzliwego rozwoju. Nowe narzędzia często były i są nadal bezpłatne lub kosztują jedyne 99 

centów, a każdy może być ich programistą i zarabiać na tym pieniądze. Popularna aplikacja notuje 

miliony pobrań w krótkim czasie, także potencjał rynku zrodził falę kreatywności, która jest  

widoczna w ogromnej kolekcji dostępnych aplikacji w wirtualnych sklepach - które są zupełnie 

nowym sposobem dostarczania oprogramowania, który znacznie zmniejsza koszty dystrybucji i 

marketingu6. 

Smartfony umożliwiają przeglądanie sieci WWW, granie w gry, sprawdzanie poczty, robienie 

testów i wiele więcej dzięki różnym aplikacjom, które można zainstalować w telefonie. 

Możliwym zastosowaniem w szkoleniu kierowców, opartym na wykorzystaniu smartfonów jest 

pomoc językowa. Kierowca jest w obcym kraju i stwierdza, że tekst na oznaczeniu drogowym jest 

niezrozumiały; może on skorzystać z aplikacji "tłumacz" i przetłumaczyć ten tekst na rodzimy język. 

Może być wiele sposobów, aby wprowadzić tekst i zobacz wyniki tłumaczenia: kierowca może 

wpisać tekst lub wymówić go i zobaczyć tłumaczenie na ekranie; innym rozwiązaniem jest 

wskazanie smartfonem tekstu pisanego i zobaczenie tłumaczenia nałożonego na wyświetlacz 

urządzenia (tryb rzeczywistości rozszerzonej). 

 

Tablety 

Gdy Apple wypuściło swojego iPada w 2010 roku, powstała nowa kategoria urządzenia mobilnego, 

różna od smartfonów, ultra małych laptopów, e-czytników i innych rodzajów urządzeń 

przenośnych. Nagle ludzie dostali w jednym urządzeniu możliwości pobierania i czytania książek, 

oglądania filmów, uczenia się języków obcych i wiele więcej - wszystko za pośrednictwem dużego 

ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości, który pozwalał na wygodne poruszanie się w 

tętniącym życiu sieci. Do tych zawsze włączonych urządzeń usiąść razem może kilka osób i 

swobodnie oglądać ten sam film i studiować te same obrazy. 

Ze względu na ich przenośność, duży wyświetlacz i ekran dotykowy, tablety są idealnymi 

urządzeniami do pracy w terenie (Raport Horizon 2013). 

Tablety są już stosowane w sektorze transportowym, aby pomóc kierowcom podczas prowadzenia 

swoich pojazdów jak ciężarówki w specyficznych zadaniach np. ze śledzeniem obrazu z kamery na 

                                                        
5 http://www.statista.com/statistics/203722/smartphone-penetration-per-capita-in-western-europe-since-

2000/ 

6 Horizon Report 2012- HE 
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desce rozdzielczej, a także jest wspomagają pracę z aplikacjami biznesowymi, takimi jak 

skanowanie dokumentów, dopasowywania załadunku czy po prostu księgowości7. 

Właściwości tabletów mogą być bardzo skuteczne dla celów szkoleniowych...  

Możliwy scenariusz szkolenia kierowców przy użyciu tabletów jest następujący: w tym tygodniu 

firma logistyczna oferuje nagrodę za najlepszego eko-kierowcę. Kierowca zapisuje się na kurs eko-

jazdy i chce postudiować te zagadnienia: na tablecie ogląda interaktywny film, który pokazuje 

typowe błędy, które ludzie popełniają podczas jazdy i przyswaja sobie wskazówki dotyczące lepszej 

wydajności jazdy i oszczędności paliwa.  

 

Urządzenia ubieralne i rozszerzające rzeczywistość 

 

Przenośne, lekkie i często zastępujące rzeczy, że użytkownik już posiada, urządzenia  ubieralne 

można zabierać w dowolne miejsce. Działające urządzenia ubieralne rozszerzają możliwości osoby, 

która je nosi, umożliwiając im wygodne przeprowadzanie codziennych czynności, takich jak 

sprawdzanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail oraz innych zadań. Urządzenia ubieralne mogą 

wspierać instruktorów i uczniów, aby utrzymywać wysoką wydajność cały czas. 

Google Glass jest jednym z najbardziej znanych urządzeń ubieralnych, dzięki któremu użytkownik 

może zobaczyć informacje na temat otoczenia wyświetlane na szkle okularów. Inteligentne zegarki 

firm Samsung, Sony i Pebble dają użytkownikom możliwości sprawdzania e-maili oraz 

wykonywanie innych zadań biznesowych przez niewielki rozmiarami interfejs wizualny. Godnym 

uwagi jest postęp w technologii urządzeń ubieralnych w postaci produktu Oculus Rift i jego 

zdolności dostarczania przez okulary wirtualnej rzeczywistości. YouVisit przygotował wycieczki 

wirtualne po ponad 1000 uczelniach i mogą być one oglądane przez zestaw Oculus Rift. 

 

Technologia rzeczywistości rozszerzonej już teraz może wspierać kierowców w niektórych 

działaniach. Niektóre aplikacje mogą przekształcić smartfon w proste narzędzie do wykrywania 

odległości od pojazdu jadącego z przodu, ograniczeń prędkości i prawidłowego kierunku jazdy7. 

Niektórzy producenci samochodów tacy jak BMW produkuje prototypy inteligentnych okularów, 

które pozwalają kierowcom zobaczyć szczegóły związane z nawigacją, szybkość pojazdu i inne 

informacje nałożone na wyświetlacz. Można te okulary sprzęgnąć ze smartfonem użytkownika za 

pośrednictwem aplikacji i np. odbierać połączenia przychodzące i wiadomości tekstowe, czym 

kierowca może kontrolować za pomocą przycisków na kierownicy8. 

                                                        
7 http://www.ttnews.com/articles/basetemplate.aspx?storyid=37309 

8 http://recode.net/2015/04/19/bmws-mini-coopers-demos-augmented-reality-glasses-for-drivers/ 
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Technologia ta może być przykładowo wykorzystane do "zobaczenia"9 elementów wymagających 

naprawy10 lub rozszerzenia kątów widzenia w okolicach tzw. martwych punktów11. 

Typowy scenariusz, w którym mogą być zastosowane technologii rzeczywistości rozszerzonej 

polega na wsparciu dla kierowcy, gdy ma on problemy techniczne. Podczas podróży czerwona 

kontrolka oznacza, że silnik nie działa prawidłowo i wymaga interwencji. Kierowca zatrzymuje 

pojazd i poprzez inteligentne okulary jest on prowadzony krok po kroku w celu rozwiązania tego 

problemu. 

4. Aplikacje i gry mobilne 

 

W celu zbierania materiałów, konsorcjum używało Diigo, darmowego ale potężnego 

społecznościowego systemu katalogowania treści. Kolekcja narzędzi nie było klasyfikowana 

liniowo, ale oparta była na etykietach, definiowanych grupowo przez uczestników projektu w celu 

ułatwienia lokalizacji i identyfikacji odpowiednich narzędzi. Kolekcję narzędzi można znaleźć na 

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

 

Dla każdego narzędzia zgromadzono następujące informacje: 

 

 adres w sieci (URL) 

 zwięzły opis 

 zastosowanie techniczne i edukacyjne każdego narzędzia 

 liczba etykiet 

 komentarze od trenerów i uczestników na temat wykorzystania narzędzia 

 cena 

 

W wyniku tej pracy społecznościowej klasyfikacji, stworzono dwie główne grupy narzędzi: "finalne 

wersje" mobilnych aplikacji lub gier oraz narzędzia do tworzenia aplikacji lub gier o określonej 

formie/treści. Przykładowe produkcje dla każdej kategorii podamy w dalszej części raportu. 

                                                        
9 http://www.smithsonianmag.com/innovation/this-clever-augmented-reality-system-lets-drivers-see-through-

cars-4537896/?no-ist 

10 http://www.prweb.com/releases/2014/04/prweb11777425.htm 

11 http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/augmented-reality-helps-drivers-see-around-blind-

spots 
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W tej analizie rozważamy głównie te aplikacje i gry, które działają na urządzeniach mobilnych 

takich jak tablety i smartfony. Będziemy jednak powoływać się także na kilka innych 

innowacyjnych technologii, które mogą zostać wykorzystane do wspierania procesu nauczania, 

takich jak technologie ubieralne (np. inteligentne okulary). 

 

Zgodnie z celami projektu C-95, materiały szkoleniowe są wyspecyfikowane przez Dyrektywę UE 

2003/59 ("w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowych szkoleń kierowców ciężarówek i 

autobusów"), ale także służyć mają wzrostowi umiejętności w dziedzinie języków obcych oraz 

przedsiębiorczości. 

W tym rozdziale przedstawione zostaną przykłady aplikacji mobilnych i gier dla każdej ze 

zdefiniowanych kategorii. Aby dopełnić temat, wspomniano również o niektórych symulatorach. 

 

4.1 Aplikacje dydaktyczne według Dyrektywy EU 2003/59/EC 

 

Poniżej znajdziesz kilka przykładów aplikacji, które mogą być przydatne do przeprowadzenia 

szkolenia z następujących modułów wymienionych w Dyrektywie EU 2003/59/EC. Aplikacje te 

mogą być inspiracją dla trenerów, pedagogów i twórców ścieżek kształcenia. Niektóre z nich są 

przeznaczone specjalnie dla kierowców samochodów ciężarowych, a inny adresowane są do 

szerszej publiczności 

 

Ekojazda  

Moduł zawiera: tło i charakterystykę układu napędowego pojazdu; zagadnienia dynamicznej jazdy 

samochodem; opis pracy skrzyni biegów i układu hamulcowego; zasady i znaki drogowych; opis sił 

oddziaływujących na pojazd; wskazówki co do jazdy po drogach miejskich i międzymiastowych; 

zasady przygotowania planu transportu. 

 

Eco:Drive 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiat.ecodrive 

Eco:Drive pomaga doszkolić się w tym, jak efektywnie kierować pojazdem, oszczędzając paliwo i 

inne koszty utrzymania oraz zmniejszyć emisję CO2. Analizuje dotychczasowe trasy i zaleca zmiany, 

takie jak regulacja przyspieszeniem i redukcją prędkości, zmianą biegów lub średniej prędkości. 

 

tp Mobile - dla systemu Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en
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Aplikacja monitoruje zużycie paliwa, zarówno na biegu jałowym jak i podczas ostrego hamowania, 

opisuje różne kody ostrzegawcze silnika / systemu monitorującego usterki, w tym zapewnia 

kontrolę ciśnienia oleju, funkcjonalności silnika i stanu płynów  

 

Waze 

https://www.waze.com/ 

Waze jest najbardziej rozbudowaną, opartą na wiedzy społecznościowej, aplikacją monitorującą 

ruch i umożliwiającą nawigację. Pozwala na dołączenie do społeczności innych kierowców z  

okolicy, którzy udostępniają informacje na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym oraz 

inne informacje drogowe, pozwalające oszczędzać czas i pieniądze każdemu użytkownikowi dróg w 

czasie ich codziennych dojazdów do pracy/szkoły. 

  

Cena: aplikacja bezpłatna 

 

 

Technikalia 

Moduł opisuje: składowe i działanie silników; układy napędowe; instalacja elektryczna; plan 

konserwacji pojazdu i naprawy nieskomplikowanych uszkodzeń mechanicznych. 

 

Partnerstwo nie znalazło adekwatnych aplikacji czy gier w tym temacie. 

 

Mocowanie towarów 

Moduł opisuje: siły działające na pojazd podczas jazdy, obciążenia pojazdu oraz wpływ profilu 

jazdy; rozkład obciążenia i jego konsekwencje; główne kategorie towarów; urządzenia 

zabezpieczające, metody mocowania, wykorzystanie plandek. 

 

Securing Cargo  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houdini.lathunden&hl=en 

Aplikacja LoadCargo pomaga szybko i łatwo obliczyć parametry mocowania wymagane do 

bezpiecznego przewozu towarów na podstawie normy EN 12195:2010. 

Cena: w sklepie Android App 3.04 CHF 

 

https://www.waze.com/
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RUD Zurrmittel-Berechnung 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rud 

Bardzo dobre narzędzie do kalkulacji mocowań, dostępne w języku niemieckim i angielskim 

 

LoadCargo.in - Optymalizator załadunku 3D  

www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA 

LoadCargo.in jest wyrafinowaną, ale równocześnie łatwą w użyciu aplikacją do optymalizacji 

załadunku towarów, która pomaga zaplanować sposób załadunku do kontenerów lub 

samochodów ciężarowych. Jest dostępna dla komputerów stacjonarnych (Linux, Mac, Windows), 

ale nie jako aplikacja na urządzeniu mobilnym. 

Cena: zależna od liczby licencji  

 

Prawo społeczne 

Moduł zajmuje się: harmonogramami czasowymi dla branży transportowej; rozporządzeniami 

(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85; tachografami; środowiskiem społecznym transportu 

drogowego; licencjami na prowadzenie działalności transportowej, standardowymi umowami na 

przewóz towarów; konwencją o międzynarodowym przewozie towarów; przygotowywaniem 

odpowiedniej dokumentacji dla transportu towarów. 

 

Trucker Timer 

http://www.truckertimer.com/ 

TruckerTimer jest zaprojektowany jako pomoc w świecie skomplikowanych przepisów dotyczących 

czasu pracy kierowcy UE. 

 

BigRoad Free Trucker Log Books 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 

Opis: aplikacja dla systemu Android, pozwalająca na rejestrację dzienników podróży i wysyłanie 

raportów do centrali 

Cena: bezpłatny dla kierowcy, 15 $ na miesiąc dla organizacji 

 

 

TachoGuard Driver's Tachograph 

http://www.loadcargo.in/?gclid=CO3F1azsmcUCFZTLtAod30AAeA
http://www.truckertimer.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
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http://www.appszoom.com/android_applications/transportation/tachoguard-lite-tachograph_jeajn.html 

Rozbudowany tachograf cyfrowy przeznaczony dla kierowców samochodów ciężarowych i 

kierowców autobusów. TachoGuard działa w ramach przepisów unijnych oraz przepisów AETR 

dotyczących czasu pracy kierowców, monitorując czas jazdy, pracy, okresy gotowości (POA), a 

także odpoczynek. 

 

Zdrowie, pierwsza pomoc, ograniczenia prawno-ekonomiczne 

Moduł porusza zagadnienia: podnoszenie świadomości na temat zagrożeń na drogach i wypadków 

przy pracy; zasady ergonomii; sprawność fizyczna i środki ochrony indywidualnej; zasady zdrowego, 

regularnego odżywiania, wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie; 

zmęczenie i stres, zasadnicza rola podstawowego cyklu praca-odpoczynek; zachowanie w 

sytuacjach nadzwyczajnych. 

 

Pierwsza pomoc – Amerykański Czerwony Krzyż 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa 

Oficjalna aplikacja Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. "Pierwsza pomoc" udziela fachowego 

doradztwa w codziennych sytuacjach kryzysowych za pomocą smartfonu. Dostępna dla urządzeń 

iPhone i Android, aplikacja ta daje natychmiastowy dostęp do rzeczy, które musisz wiedzieć, aby 

poradzić sobie z najbardziej typowymi wypadkami, wymagającymi pierwszej pomocy. 

 

Drops Fisid 

https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311 

Aplikacja ta uczy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w prosty i interesujący sposób. Może 

być Twoim podręcznym kompendium wiedzy na temat pierwszej pomocy, które jest z Tobą, 

gdziekolwiek jesteś. 

 

MyFitnessPal iPhone App 

https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

Kierowany do wszystkich stawiających sobie za cel utratę masy ciała MyFitnessPal jest najlepszym 

licznikiem kalorii dla iPhone. Ustawiamy w nim dzienny cel w postaci liczby kalorii i wprowadzamy 

swoje codzienne posiłki i ćwiczenia, aby upewnić się czy utrzymujemy się w zadanym limicie. I 

oglądamy jak waga spada! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.fa
https://itunes.apple.com/us/app/drops-first-aid/id586625311
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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4.2 Aplikacje do zdobywania umiejętności językowych 

W tej kategorii znajduje się duża liczba mobilnych aplikacji i gier. Niektóre przykłady 

oprogramowania do nauki języków obcych to: Rocket Languages, Rosetta Stone, Living Language, 

Duolingo. 

 

Oprócz tych aplikacji opracowanych specjalnie do nauki języka obcego, istnieją aplikacje, które 

mogą być użyteczne jako wsparcie do zrozumienia języka, takie jak np. Word Lens 

Word lens  

http://questvisual.com/ 

Word Lens to aplikacja tłumacz od firmy Quest Visual. Używa ona wbudowanych kamer na 

smartfonach i podobnych urządzeniach do szybkiego skanowania i identyfikacji tekstu w języku 

obcym (taki jak ten znalezione na znakach lub w menu), a następnie przetłumaczenia i 

wyświetleniu słowa w danym języku na wyświetlaczu urządzenia. Aplikacja jest obecnie dostępna 

dla Apple iPhone, iPod i iPad, a także na kilka smartfonów z systemem Android. 

Cena: za darmo (wersja podstawowa) 

Do dyspozycji kierowców są też następujące rozwiązania dostępne za pomocą portali 

społecznościowych rozwiązań sieciowych. Na przykład Livemocha. 

 

Livemocha - Free Online Language Learning – Darmowe lekcje języka obcego online 

livemocha.com 

Livemocha jest największą na świecie społecznością do nauki języków obcych. Livemocha łączy 

tradycyjne metody nauczania z praktyką online oraz interakcją z native speakerami języków z 

całego świata. 

 

Cena: za darmo 

 

4.3 Aplikacje/ Gry do nabycia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz 

planowania i zarządzania trasami 
 

Kategoria ta zawiera te aplikacje, które mogą być używane przez kierowców do wielu celów: 

aby zaoszczędzić pieniądze (np. monitorowanie zużycia paliwa), aby lepiej zorganizować swoją 

podróż (np. uzyskiwanie informacji o postojach, miejscach parkingowych, ruchu, drogach, 

nawigacji itp.), do zarządzania ich działań / zadań (np. odnotowywanie trasy, menedżer zadań). 

 

Przykłady w tej kategorii to: 

http://livemocha.com/
http://livemocha.com/
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tp Mobile - dla systemu Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TPG.tpMobile&hl=en 

 

Aplikacja monitoruje gospodarkę paliwową, na biegu jałowym i w trakcie gwałtownego 

hamowania, zawiera różne kody ostrzegawcze usterek silnika lub innych, w tym np. ciśnienia oleju, 

sprawdzenia silnika i oleju w skrzyni biegów. 

Trucker Tools  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop 

 

Aplikacja Trucker Tools pomaga znaleźć najnowsze i najniższe ceny oleju napędowego, najbliższe 

miejsca postojowe dla ciężarówek, zapewnia dokładną nawigację, aktualne promocje na posiłki, 

produkty i usługi na postojach ciężarówek w całym kraju. Lokalizuje również miejsca postojowe w 

pobliżu miasta, na podstawie aktualnej lokalizacji i dostarcza wskazówek jak dotrzeć na miejsce. 

Cena: za darmo 

Smart Truck Route 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute  

Aplikacja do planowania określonych tras ciężarówek z bezpłatnymi aktualizacjami map. "Ta 

aplikacja pomaga kierowcy komercyjnym planować trasy z dala od niskich mostów lub miejsc, 

gdzie samochody ciężarowe nie są dozwolone, np. na osiedlach mieszkaniowych. Aplikacja 

głosowa doprowadzi cię na miejsce zakręt po zakręcie. Mapy, trasy i objazdy są aktualizowane 

codziennie, bezpłatnie. Smart Truck Route będzie unikać przejazdów na trasach płatnych i pozwoli 

Ci dotrzeć bezpiecznie do celu w ramach niskiego budżetu ". 

 

Cena: różne opcje abonamentowe (abonament roczny - 1 $ na tydzień) 

INRIX 

www.inrix.com 

 

Z aplikacją INRIX Traffic na urządzenia mobilne będziesz mógł podejmować lepsze decyzje w 

trakcie jazdy w kwestii planowania trasy i kosztów podróży. Aktualizujemy naszą aplikację ruchu 

mobilnego z miliardami punktów, tak aby zapewnić Państwu dokładne, informacje o ruchu 

drogowym w czasie rzeczywistym. 

 

Cena: za darmo 

 

BigRoad Free Trucker Log Books 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salebug.truckstop
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teletype.smarttruckroute
http://www.inrix.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en 

 

Opis: aplikacja napisana z myślą o systemie Android przydatna do rejestracji dzienników podróży i 

wysyłania raportów i komunikacji pomiędzy członkami floty transportowej. 

 

Cena: bezpłatna dla kierowcy, 15 $ na miesiąc dla floty 

CargoUp 

www.cargoup.eu 

Usługa mobilna dostępna online służąca do wysyłania towarów i pomagająca kierowcom 

ciężarówek podróż z pełnym załadunkiem 

Cena: za darmo 

Prezzi Benzina 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel 

Wygodna aplikacja do sprawdzania i porównania cen paliw na terenie Włoch. 

 

Calcular ruta 

www.calcularruta.com  

Oblicza najlepszą trasę. Jest to narzędzie do planowania tras przejazdu z uwzględnieniem cen 

paliw, ruchu na drogach i rozmieszczenia radarów. 

Nie jest to aplikacja, ale narzędzie dostępne w Internecie. 

IRU - TRANSPark – Wyszukiwarka miejsc parkingowych i postojowych 

www.iru.org/transpark-app  

TRANSPark to nowoczesny, interaktywny serwis dostępny na stronie internetowej IRU, w sklepie 

idealnym dla kierowców, oferujący: funkcje wyszukiwania, aby znaleźć, wybrać i skontaktować się 

z około 3000 miejscami postojowymi dla ciężarówek na obszarze od Kazachstanu po Portugalię; 

dzięki serwisowi możliwe jest zaplanowania trasy; sprawdzenie cen paliw w 40 krajach; 

sprawdzenie czasu oczekiwania ciężarówek na przejściach granicznych; sprawdzenie informacji o 

warunkach drogowych i ograniczeniach w ruchu na wytyczonej trasie; Serwis zawiera spis 

wytycznych i punktów kontrolni bezpieczeństwa; porady prawne i pomoc w nagłych wypadkach. 

Nie jest to program ale serwis dostępny w Internecie. 

Cena: za darmo 

Información de tráfico 

infocar.dgt.es/etraffic 

Dostarcza informacji o ruchu drogowym. Nie jest to aplikacja, ale usługa dostępna w Internecie. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigroad.ttb.android&hl=en
http://www.cargoup.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vernazza.androidfuel
http://www.calcularruta.com/
http://www.calcularruta.com/
https://www.iru.org/transpark-app
https://www.iru.org/transpark-app
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://infocar.dgt.es/etraffic/
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Driver Mate Pro 

www.drivermatepro.com  
 

DriverMatePro zapewnia przewoźnikom szybki sposób kontaktowania się z zarejestrowanymi 

użytkownikami bezpośrednio poprzez łatwy w obsłudze system kalendarza. Wystarczy wybrać, 

które dni są wolne do pracy i aplikacja powiadomi Cię, kiedy masz zaplanowane zadania. Przy 

pojedynczym naciśnięciu przycisku w aplikacji kierowcy ciężarówek mają możliwość, aby 

zaakceptować lub odrzucić ofertę pracy, a pracodawca zostanie powiadomiony o tym natychmiast. 

Program pomaga również śledzić przebyte odległości, przepracowane godziny; i może nawet 

obliczyć koszty przystanków na trasie. 

Wunderlist 

https://www.wunderlist.com/ 

Nie jest produktem tylko dla kierowców. Wunderlist jest najprostszym sposobem, aby zrealizować 

zaplanowane zadania. Czy planujesz wakacje, dzielisz się listą zakupów z partnerem lub zarządzasz 

wieloma projektami pracy, Wunderlist jest po to, aby pomóc Ci zrealizować wszystkie 

zaplanowane osobiste i zawodowe do zadania. 

Cena: za darmo 

Evernote 

evernote.com  

Nie tylko dla kierowców, Evernote jest łatwym i skutecznym sposobem, aby pamiętać przez całe 

życie wszystko, od wspomnień i ważnych informacji, po codzienne przypomnienia i listy rzeczy do 

zrobienia. 

Wszystko co przechowujesz na koncie Evernote jest automatycznie synchronizowane na 

wszystkich urządzeniach, dzięki czemu można łatwo przechwytywać, przeglądać, wyszukiwać i 

edytować notatki wszędzie gdzie masz dostęp do Evernote, w tym na smartfonie, tablecie, 

komputerze czy w Internecie. 

Cena: za darmo 

Azendoo - Task Management Application 

www.azendoo.com 

Nie jest dedykowany wyłącznie dla kierowców. Azendoo jest webową i mobilną aplikacją, które 

pomaga ludziom w pracy i synchronizacji jej efektów w grupach. Działa jako narzędzie pracy 

grupowej, upraszczając komunikację w zespole, zarządzanie pracą i udostępnianie dokumentów. 

W Azendoo można dyskutować w zespole, przechowywać i dzielić się dokumentami, śledzić 

grupowe komunikaty i zarządzać pracą, czy to samodzielną czy zespołową. 

 

Cena: za darmo 

Truck-Gigant kostenlos spielen | browsergames.de 

http://www.drivermatepro.com/
http://www.drivermatepro.com/
https://www.wunderlist.com/
https://evernote.com/
https://evernote.com/
https://www.azendoo.com/
https://www.azendoo.com/
http://truck-gigant.browsergames.de/
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truck-gigant.browsergames.de 

Gra online „jak założyć firmę transportową”  

Lkw-Transport-Simulation 

lkw-sim.com/startseite 

Gra online „jak zarządzać i prowadzić firmę transportową” 

 

4.4 Symulatory/ Gry 

 

Istnieje wiele symulatorów i gier, które pomagają ludziom zdobyć kompetencje związane z 

sektorem transportu czy też po prostu jazdą samochodem. Większość z nich nie jest dedykowana 

wyłącznie kierowcom ciężarówek. 

Euro Truck Simulator 2 

www.eurotrucksimulator2.com 

Euro Truck Simulator 2 to gra symulacyjna, opracowana dla systemów Microsoft Windows, Linux i 

Mac OS X, wydana jako otwarta inicjatywa 19 października 2012. Gracz może jeździć jedną z 

symulowanych ciężarówek po Europie, zbierając ładunki z różnych lokalizacji i dostarczając je w 

inne. W trakcie gry możliwe jest, żeby gracz kupował więcej pojazdów, magazynów i zatrudnił 

innych symulowanych kierowców do pracy. 

Das Spiel | Asfinag 

www.lenkdichnichtab.at/dasspiel 

Ciekawa gra dotyczące rozpraszania się podczas jazdy (dostępna jedynie w języku niemieckim) 

Gra symuluje jazdę na autostradzie. Gracz może sterować wirtualnym pojazdem za pomocą 

przycisków kursora, przyspieszając, hamując oraz skręcając. Podczas jazdy na kierowcę oddziałują 

jakieś bodźce jak np. dzwoniący telefon, a kierowca musi sprawdzić wiadomości czy dyrektywy w 

stylu „naciśnij przycisk H”. Gra symuluje co dzieje się, gdy kierowca nie jest w stanie 

skoncentrować się na kierowaniu z powodu równolegle wykonywanych czynności. 

5. Narzędzia do tworzenia aplikacji i gier 

Jeżeli istniejące aplikacje lub gry nie są odpowiednie do pokrycia celów edukacyjnych 

przewidzianych przez moduły Dyrektywy UE 2003/59, istnieje możliwość skorzystania z 

darmowych narzędzi do tworzenia własnych aplikacji i gier szkoleniowych o odpowiedniej treści. 

W szczególności, istnieją w Internecie dostępne za darmo platformy online, które pozwalają na 

bezproblemowe i proste tworzenie aplikacji, bez żadnych szczególnych umiejętności 

programowania. Niektóre z tych narzędzi są wymienione i zrecenzowane poniżej: 

http://lkw-sim.com/startseite
http://www.eurotrucksimulator2.com/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
http://www.lenkdichnichtab.at/dasspiel/
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5.1 Oprogramowanie do tworzenia gier 

 

AppMakr 

www.appmakr.com 

AppMakr to platforma, która umożliwia tworzenie własnych aplikacji iPhone, Android oraz 

aplikacji internetowych i mobilnych sformatowanych przy pomocy HTML5 -bez potrzeby 

kodowania. 

Cena: za darmo 

Apps Builder 

www.apps-builder.com 

Aplikacja AppsBuilder narodziła się z misją która przeniesie tworzenie aplikacji z rąk specjalistów IT 

i odda je w ręce zwykłego człowieka. 

W 4 krótkich latach, stała się ona wiodącym oprogramowaniem do tworzenia samoobsługowych 

aplikacji, pomagając markom na całym świecie uruchomić na telefonach i tabletach swoje 

przedsięwzięcia marketingowe i biznesowe. 

Cena: od 49 € do 249 € 

Appy Pie 

www.appypie.com 

Appy Pie jest najszybciej rozwijającym się w chmurze narzędziem do tworzenia aplikacji mobilnych 

(App Maker), które umożliwia użytkownikom bez umiejętności programowania, tworzenie aplikacji 

dla telefonów komórkowych i smartfonów pracujących na systemie Android i iPhone; i 

publikowanie ich na Google Play i w iTunes. 

Cena: darmowa lub płatna w zależności od funkcji 

iBuild App 

http://ibuildapp.com/ 

iBuildApp pozwala na łatwe i przystępne tworzenie i zarządzenie aplikacjami mobilnymi; dotyczy 

to głównie rozwiązań dla firm. Klienci iBuildApp zbudowali ponad 900 tysięcy aplikacji mobilnych w 

ciągu ostatnich 2 lat. Nasza mobilna platforma do zarządzania treścią stanowi ekonomiczne 

rozwiązanie dla firm; pozwala na zbudowanie i optymalizację swojej obecności na rynku za 

pomocą wszystkich urządzeń typu smartphone (iPhone, Android, HTML5, iPad). 

Cena: od 5,99 €/ miesiąc  do 59,40 €/ miesiąc 

Mobincube 

http://www.mobincube.com/  

http://www.appmakr.com/
http://www.apps-builder.com/
http://www.appypie.com/
http://ibuildapp.com/
http://www.mobincube.com/
http://www.mobincube.com/


Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 

autora. Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w 

niej informacji. 

 

Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe od ch-Fundacji Konfederacji Szwajcarskiej. Zawartość odzwierciedla poglądy autorów i ch-Fundacja nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek jej wykorzystanie. 

20 

Zbuduj dowolną aplikację! Skorzystaj z naszych gotowych szablonów lub stwórz własne wzory. 

Istnieje również możliwość dodania nawet własnego kodu źródłowego, w celu dodania, jeśli jest to 

wymagane własnych funkcji. 

Cena: za darmo lub w różnych planach cenowych 

 

5.2 Kreatory gier 

Stencil 

http://www.stencyl.com/ 

Cena: za darmo 

Construct 2 

https://www.scirra.com/construct2 

Construct 2 jest potężnym przełomowym narzędziem do tworzenia gier HTML5 zaprojektowanych 

specjalnie dla gier 2D. Dzięki niemu każdy może zbudować swoje własne gry – użycie tego 

narzędzia nie wymaga umiejętności kodowania! 

Cena: za darmo 

 

Game maker 

http://www.yoyogames.com/studio 

GameMaker: Studio przeznaczone zarówno dla nowicjuszy i profesjonalistów w branży 

developerskiej gier, które pozwala im na tworzenie gier wieloplatformowych w rekordowo krótkim 

czasie, w atrakcyjnej cenie w porównaniu do tradycyjnych narzędzi! 

Cena: za darmo 

Platinum Arts Sandbox Free 3D Game Maker 

http://www.sandboxgamemaker.com/ 

Narzędzie do tworzenia gier Platinum Arts Sandbox 3D Game Maker jest darmowym, łatwym w 

użyciu oprogramowaniem do tworzenia gier 3D opartych na silniku Cube 2 stosowanym w wielu 

szkołach na całym świecie. Narzędzie to pozwala dzieciom i dorosłym tworzyć własne gry wideo, 

światy, poziomy, misje i przygody, i co najważniejsze działania te są tworzone wspólnie! 

Cena: za darmo 

6. Narzędzia edytorskie 

 

E-learning authoring tool to narzędzie dla nauczycieli/ trenerów, które można używać do 

http://www.stencyl.com/
https://www.scirra.com/construct2
http://www.yoyogames.com/studio
http://www.sandboxgamemaker.com/
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tworzenia zasobów e-learningowych na podstawie treści multimedialnych i można spakować do 

różnych formatów eksportu (zwykle HTML5 dla materiałów dystrybuowanych w Internecie) w celu 

przesłania ich uczniom. Narzędzia te mogą przyczynić się do tworzenia, gromadzenia, 

organizowania i prezentowania treści dydaktycznych dla użytkowników końcowych w postaci 

pojedynczych lub całych kursów. Wśród najbardziej znanych narzędzi autorskich można wymienić 

Articulate, I-Spring i Raptivity. Darmowe narzędzie z ciekawymi funkcjami to np. Udutu. 

 

iSpring 

www.ispringsolutions.com 

Opis: Zestaw narzędzi do tworzenia kursów w programie PowerPoint z quizami, filmami, 

bohaterami oraz interakcją. Treść powstałych kursów może być wyświetlana na dowolnym 

urządzeniu według preferencji uczniów, w tym na urządzeniach mobilnych. 

Cena: $ 697 

Udutu 

www.udutu.com 

Udutu to darmowe i intuicyjne narzędzie do tworzenia i szybkiego wdrażania kursów. 

Cena: za darmo 

Jeśli chodzi o tworzenie filmów, ciekawymi aplikacjami są Videopath i Camtasia. 

Videopath - Inspire Curiosity with Video 

http://videopath.com/ 

Videopath jest interaktywną aplikacją wideo, który umożliwia połączenie treści tekstowych i 

internetowych (zdjęcia, filmy) z konkretnymi punktami w tworzonym filmie. 

Cena: subskrypcja: darmowa (2000 wyświetleń), 79 €/ miesiąc (10000 odsłon), 349 €/ miesiąc 

(100000 odsłon). 

Camtasia 

www.techsmith.com/camtasia.html 

Camtasia dostarcza narzędzi do rejestrowania aktywności na ekranie lub importowania wideo HD z 

kamery lub innego źródła, pozwala również na edytowanie i zwiększenie treści na obu platformach 

Mac i Windows, i udostępnianie tych treści widzom na niemal dowolnym urządzeniu. 

Cena: $ 324.00 (Camtasia Studio dla PC), $ 99.00 (Camtasia dla Mac) 

Jeżeli chodzi o narzędzia służące do tworzenia e-booków, przydatnym narzędziem może okazać się 

iBook Author. 

Apple - iBooks Author 

www.apple.com/ibooks-author 

http://www.ispringsolutions.com/
http://www.ispringsolutions.com/
http://www.udutu.com/
http://www.udutu.com/
http://videopath.com/
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.apple.com/ibooks-author/
https://www.apple.com/ibooks-author/
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Dostępna za darmo w sklepie Mac App Store, aplikacja iBooks Author jest niesamowitym 

narzędziem, które pozwala każdemu tworzyć piękne e-booki dla iPada i Mac. Mogą one zawierać 

tekst, zdjęcia i materiały multimedialne. 

Cena: za darmo 

7. Edukacyjne narzędzia online 

Ogólnie rzecz biorąc, możemy znaleźć wiele innych narzędzi internetowych do wykorzystania w 

edukacji dorosłych. 

Narzędziem edukacyjnym nazywamy wszelkie oprogramowanie, narzędzia lub usługi online, które 

można wykorzystać zarówno do samokształcenia (osobistego lub zawodowego), do nauczania lub, 

które można wykorzystać w trakcie szkolenia. 

Trenerzy mogą korzystać z tych narzędzi w dowolny sposób, w oparciu o treści szkoleniowe i 

wymagania grupy docelowej. 

Narzędzia  edukacyjne dostępne w Internecie można podzielić na kilka kategorii, w zależności od 

ich funkcji. 

 

Główne kategorie to: 

LMS (Systemy do zarządzania procesem uczenia się) to aplikacje dla administracji, dokumentacji, 

śledzenia, raportowania i dostarczania elektronicznych technologii edukacyjnych (zwanych też e-

learningiem). Mogą one być wykorzystywane do tworzenia kursu online i komunikowania się z 

uczestnikami. Przykładami są Moodle i Docebo. 

Profilowanie i portale społecznościowe 

Narzędzia te pozwalają na zdefiniowanie profili osobistych i wspieranie komunikacji między ludźmi. 

Najbardziej popularne portale społecznościowe takie jak Facebook, Google + lub Twitter są 

jednocześnie narzędziami profilowania. 

Opowiadanie historii 

Kategoria ta obejmuje szeroki zakres narzędzi używanych do opisania i tworzenia historii i 

opowiadań. Te narzędzia mogą być od siebie bardzo i mogą korzystać z różnych mediów takich jak 

tekst, obraz, muzyka i wideoklipy. Przewidują one różne poziomy komunikacji między uczestnikami. 

Przykładem może być system zarządzania treścią np. WordPress lub konkretne narzędzia, take jak 

Storybird. 

Gry Online 

Istnieją różne gry, które pedagodzy i trenerzy mogliby używać w kontekstach edukacyjnych. W 

Internecie jest dostępnych mnóstwo poważnych gier, które są dostępne do różnych celów. 

Narzędzia kreatywne 

To narzędzie pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju treści, tekstu z dołączonym materiałem 

wideo, muzyką, grafiką. 
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Badania naukowe i nauczanie 

Informacja o badaniach naukowych jest jednym z głównych zadań wspieranych przez World Wide 

Web. Istnieją różne wyszukiwarki internetowe od tych ogólnych (Google) do bardziej 

specjalizowanych (Wolfram Alpha). 

Zakładki 

Narzędzia do zarządzania zakładkami pozwalają na gromadzenie, zapisywanie i udostępnianie 

publicznie adresów stron internetowych dotyczących pewnego zagadnienia. 

Komunikacja 

Narzędzia te mają konkretny cel - umożliwić komunikację między użytkownikami. Przykładem 

może być tu Skype, Google Hangout lub Whatsapp. 

8. Innowacyjne technologie w nauczaniu/uczeniu się 

 

Wśród technologii ubieralnych, inteligentne okulary stanowią bardzo ciekawe urządzenie do 

potencjalnych zastosowań w nauczaniu i uczeniu się. 

Na przykład dla Google Glass (http://cit.duke.edu/blog/2014/08/google-glass-teaching-learning-

part-can-glass/) powstały ciekawe aplikacje, takie jak Word Lens przeznaczona dla tłumaczy, czy 

Layar , która pozwala zobaczyć rozszerzoną rzeczywistość, wzbogaconą o informacje wyświetlane 

w czasie rzeczywistym. 

Te i inne aplikacje wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną, zazwyczaj dostępne na różnych 

urządzeniach mobilnych (np. smartfonach) będą prawdopodobnie w powszechnym użyciu w 

edukacji w przyszłości (http://www.slideshare.net/kehamilt/augmented-reality-in-education). 

Wśród zalet w kontekście uczenia się wymienia się większe zaangażowanie studentów. Istnieją 

różne zastosowania takich aplikacji: najbardziej interesujący dla projektu C-95 jest "trening 

umiejętności". 

9. Wnioski 

 

Aktualny stan wiedzy, zinwentaryzowany przez naszą pracę badawczą ujawnił ogromny potencjał 

rozpatrywanych technologii w szkoleniu kierowców. 

Mobile learning wydaje się być jednym z najlepszych systemów do szkolenia kierowców 

samochodów ciężarowych, dzięki swojej ekstremalnej elastyczności i adaptacyjności do potrzeb 

użytkowników. 

Różne badania w ostatnich latach zidentyfikowały mobile learning jako jeden z głównych trendów 

w edukacji. Technologie, na których opiera się mobile learning, są teraz powszechnie dostępne w 

stosunkowo niskich cenach. Chociaż ten potencjał jest już stosowany w nauczaniu i innych 
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dziedzinach, jednak w sektorze transportowym potencjał nie został jednak do końca wykorzystany. 

Smartfony, tablety i inne technologie mobilne są wykorzystywane przez kierowców w ich 

codziennej pracy, ale raczej tylko do celów służbowych. Fakt ten znajduje potwierdzenie zarówno 

w wynikach zebranych w Raporcie 1 (profil i potrzeby kierowców) oraz w tym, że ścieżki 

kształcenia oparte na technologiach mobilnych nie występują w dyrektywie 59/2003 w ogóle. 

Większość aplikacji dedykowanych dla sektora transportu, na ogół odzwierciedla podejście 

szkoleniowe stosowane w tradycyjnych kursach; zazwyczaj zawierają quizy dla kierowcy w celu 

sprawdzenia jego wiedzy i kompetencji, choć mogą zawierać również materiały teoretyczne. 

Poza aplikacjami dedykowanymi dla sektora transportu istnieje wiele aplikacji stworzonych do 

ogólnego zastosowania, które mogą być również przydatne w projektowaniu szkoleń opartych na 

dyrektywie 59/2003. 

 

Biorąc pod uwagę ogromną ekspansję aplikacji dla smartfonów i tabletów, możemy łatwo znaleźć 

w Internecie rozmaite technologie, które pozwalają bardzo szybko i bez umiejętności 

programowania stworzyć aplikacje. To może być doskonałym rozwiązaniem, aby tworzyć 

potrzebne narzędzia w dostosowane do ścieżki szkoleniowej zgodnej z dyrektywą 59/2003. 

Badania podkreślają dużą liczbę aplikacji dedykowanych do nauki języków i rozwijania 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, przynajmniej w porównaniu z innymi sekcjami. Dzieje 

się tak zapewne dlatego, że są to umiejętności przekrojowe, nie specyficzne (np. dla sektora 

transportu). 

Ogólnie rzecz biorąc, trenerzy i firmy prowadzący szkolenia mają dostęp do dużej ilości zasobów, 

które mogą być używane w dowolnym celu edukacyjnym. Mogą to być narzędzia autorskie czy 

programy typu LMS; narzędzia profilujące i sieci społecznościowe, narzędzia wspierające 

opowiadania historii, narzędzia do tworzenia wszelkiego rodzaju treści, itp ... 

W definicji ścieżki szkoleniowej (Raport 3) ważnym jest, aby rozważyć wszystkie możliwości 

przedstawione w niniejszym raporcie oraz uwzględnić koszty technologii, łatwość obsługi i 

aktualność w czasie tworzonej w ten sposób ścieżki szkoleniowej. 

 

 

 

10. Materiały źródłowe 

 

Dodatkowe aplikacje dla kierowców ciężarówek - http://list.ly/list/27B-best-smartphone-apps-for-

truck-drivers. 
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Programy i aplikacje do nauki języków obcych - 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2381904,00.asp 

 

Narzędzia edytorskie - “http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/instructional-

tools/”. 

 

ICT w nauczaniu, Horizon reports - http://www.nmc.org/nmc-horizon/  

 

Lista aplikacji tachografów dla systemu Android - http://www.appszoom.com/android-

applications/driver-tachograph 

 

Odchudzanie i aplikacje fitness dla kierowców ciężarówek 

http://truckinthroughlife.com/2014/11/07/best-weight-loss-and-fitness-apps-for-truck-drivers/ 
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