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Zdefiniowanie wskaźników jakościowych pozwalających na integrację technologii interaktywnych ze
szkoleniami kierowców zawodowych było głównym celem projektu ICT‐DRV. Zestaw wskaźników
zaprezentowanych w tym dokumencie jest rezultatem różnych etapów realizacji projektu, w tym badania
obecnego status quo w zakresie szkoleń dla tej grupy docelowej, realizowanych z użyciem technologii.
Zrealizowano również: prześledzenie obszaru naukowego w tym zakresie, analizy wymagań kompetencji
instruktorów i wdrożenie szkoleń pilotażowych odnoszących się i weryfikujących modele oparte o
projektowanie instruktażowe w kontekście szkoleń kierowców zawodowych.
Wskaźniki jakościowe ICT‐DRV zawierają rozważania w następujących aspektach:


Wskaźnik 1: Wspomagające i regulujące ramy prawno‐organizacyjne



Wskaźnik 2: Całościowa informacja i doradztwo



Wskaźnik 3: Odpowiednio przeszkoleni instruktorzy



Wskaźnik 4: Zastosowanie podejścia nakierowanego na efekty nauczania



Wskaźnik 5: Zapewnienie wartości dodanej procesu nauczania



Wskaźnik 6: Zaprojektowanie rozsądnego i dokładnego interfejsu instruktażowego i technologicznego



Wskaźnik 7: Ciągła ewaluacja i dalszy rozwój szkoleń e‐learningowych/symulatorowych



Wskaźnik 8: Badania, dzielenie się i networking w obrębcie realizacji szkoleń e‐learningowych i
symulatorowych

Wskażniki te zarysowują pożądaną sytuację docelową z uwzględnieniem wysokojakościowej integracji
technologii interaktywnych do szkoleń dla kierowców zawodowych. Zawierają one sugestie kształtowania
adekwatnych środków dla różnych wielkości mających wpływ na jakość szkoleń e‐learningowych i
symulatorowych. Podczas gdy niektóre ze wskaźników można uwzględnić również w kontekście innych szkoleń
zawodowych, takie jak np. „Badania, dzielenie się i networking” zostały zdefiniowane jako oddzielne, ponieważ
reprezentują obecnie występujący deficyt, który ma znaczny wpływ na aspekt jakościowy zidentyfikowany w
projekcie.
Wskaźniki jakościowe ICT‐DRV są skierowane do wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w szkolenia
kierowców zawodowych, w tym: instruktorów i osoby projektujące szkolenia, kierowców i ich przedstawicieli,
pracowników, partnerów społecznych, projektantów platform e‐learningowych, naukowców, ekspertów oraz
decydentów. W swoim zamyśle mają być one narzędziem dla rozwoju i (samo‐)oceny istniejących struktur i
podejścia do realizacji szkoleń kierowców zawodowych opartych i technologie interaktywne.
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