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Profesja kierowcy zawodowego znajduje siê w pierwszej dziesi¹tce zawodów, wœród których pracodawcy maj¹ najwiêkszy 
problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Jednoczeœnie, zawód ten charakteryzuje siê ustawicznym wzrostem 
wymagañ, wynikaj¹cym ze zmian prawa, rozwoju technologii i ewolucji roli w ekosystemie transportowym. Sytuacja ta stanowi 
wyzwanie dla bran¿y transportowej borykaj¹cej siê z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych wœród dostêpnej na rynku si³y 
roboczej i negatywnym obrazem profesji.

Deficyt kierowców zawodowych jest odczuwalny w ca³ej Unii Europejskiej. Szacunki wskazuj¹, ¿e obecnie w samej Polsce skala 
niedoboru mo¿e wynosiæ nawet 20% ca³kowitej liczby kierowców aktywnych zawodowo. W Niemczech aktualny deficyt wynosi 
45 tys. kierowców zawodowych, a w ci¹gu kolejnych 15 lat mo¿e wzrosn¹æ nawet do 150 tys. Eksperci przewiduj¹, ¿e w ci¹gu 
najbli¿szych lat znacz¹co wp³ynie to na funkcjonowanie bran¿y transportowej.

Jednoczeœnie na rynku pracy UE istniej¹ grupy spo³eczne, które s¹ z niego 
praktycznie wykluczone. Mowa tu przede wszystkim o:

trwale bezrobotnych osobach m³odych do 29. roku ¿ycia, tzw. NEETach,
osobach powy¿ej 50. roku ¿ycia maj¹cych problem z powrotem na rynek pracy,
rosn¹cej liczbie imigrantów w UE (w tym uchodŸców z krajów ogarniêtych wojn¹, 

np. Syrii i Ukrainy).

Projekt ICT-INEX aktywnie wspiera rozwi¹zanie tego wa¿nego spo³ecznie 
problemu poprzez opracowanie metod szkolenia na kierowców zawodowych 
nakierowanych na indywidualne potrzeby przedstawicieli ka¿dej z tych grup. 
Wierzymy, ¿e odpowiednie przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego 
umo¿liwi ich wejœcie na rynek pracy w transporcie drogowym, co bêdzie stanowi³o 
odpowiedŸ na braki kadrowe w tym zawodzie. Wykorzystanie w tym celu 

dostêpnych na rynku multimedialnych narzêdzi komputerowych (ang. ICT), mo¿e zwiêkszyæ efektywnoœæ procesu nauczania 
kandydatów.

G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie dostêpnoœci i efektywnoœci szkoleñ na kierowców zawodowych dziêki 
wykorzystaniu nowoczesnego ICT z uwzglêdnieniem potrzeb powy¿szych grup defaworyzowanych, wynikaj¹cych z ich 
indywidualnej specyfiki. W projekcie analizujemy ich potrzeby oraz bariery, konfrontuj¹c je z mo¿liwoœciami dostêpnych 
rozwi¹zañ ICT. Docelowo wypracujemy spójny model prowadzenia szkoleñ kandydatów na kierowców zawodowych dla ka¿dej 
z powy¿szych grup, oparty o multimedialne metody szkoleniowe. Przedstawimy tak¿e rekomendacje dla zmian prawodawstwa 
krajowego i wspólnotowego, które pozwol¹ na usankcjonowanie tych metod jako pe³noprawnych narzêdzi szkoleniowych.
 
Celem organizowanej konferencji jest nie tylko podzielenie siê efektami projektu, ale tak¿e stworzenie platformy dialogu 
pomiêdzy stronami zainteresowanymi jego tematyk¹. Podzia³ wydarzenia na dedykowane sesje tematyczne pozwoli 
przedstawiæ problemy poruszane w projekcie, rozpoczynaj¹c od wskazania ich Ÿróde³, a nastêpnie przedstawiaj¹c mo¿liwoœci ich 
rozwi¹zania. Dziêki szerokiej grupie specjalistów bior¹cej udzia³ w konferencji przedstawione zostan¹ rozwi¹zania oparte nie tylko 
o efektach prac w projekcie, ale tak¿e na doœwiadczeniu przedstawicieli bran¿y transportowej, organizacji zrzeszaj¹cych 
pracodawców i pracowników, oœrodków szkolenia kierowców i firm tworz¹cych narzêdzia ICT do szkolenia kierowców.

ZAPROSZENIE DO UDZIAÙU W KONFERENCJI

PROJEKT REALIZOWANY
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9:30-10:00

10:00-17:30
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Rejestracja uczestników

SESJE TEMATYCZNE:

Sesja 1.
Obecna sytuacja osób niepracuj¹cych poni¿ej 30., powy¿ej 50. roku ¿ycia
i imigrantów na rynku pracy

Przerwa kawowa

Sesja 2.
Doœwiadczenia bran¿y transportowej w szkoleniu przedstawicieli grup
defaworyzowanych

Przerwa obiadowa

Sesja 3.
Metody efektywnego szkolenia grup defaworyzowanych z u¿yciem
nowoczesnych narzêdzi ICT

ZAKOÑCZENIE KONFERENCJI

11:30

PROGRAM RAMOWY

W trakcie konferencji dostêpne bêd¹ narzêdzia wykorzystywane do nauki bezpiecznej jazdy
i edukacji kierowców:
    symulatory jazdy,
    jazda w warunkach specjalnych,
    symulator dachowania,
    urz¹dzenia VR.
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OPIS SESJI

Sesja ta pozwoli przybli¿yæ bariery stoj¹ce na rynku pracy przed grupami docelowymi projektu w krajach Partnerów projektu 
(Polsce, Austrii i Finlandii) oraz ca³ej Unii Europejskiej. Pokazane zostan¹ wspólne problemy wystêpuj¹ce w ca³ej UE, a tak¿e 
specyficzne krajowe uwarunkowania. Odnosz¹c siê do braku zainteresowania prac¹ kierowcy zawodowego, przybli¿ona 
zostanie obecna perspektywa postrzegania tej profesji z kilku punktów widzenia - pracodawców, potencjalnych kandydatów 
oraz opinii publicznej. W obliczu dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków pracy, zakresu kompetencji i realizowanych przez 
kierowców zawodowych zadañ, w panelu dyskusyjnym z udzia³em przedstawicieli polskich i europejskich firm 
transportowych wskazane zostanie równie¿ zapotrzebowanie na umiejêtnoœci, kompetencje i postawy potrzebne obecnie do 
pracy w tym zawodzie.

Obecna sytuacja osób niepracuj¹cych poni¿ej 30., powy¿ej 50. roku ¿ycia i imigrantów
na rynku pracy

Sesja 1.

Celem sesji bêdzie wymiana doœwiadczeñ w szkoleniu przedstawicieli grup defaworyzowanych zarówno w Polsce, jak 
i w krajach UE. Specyfika ka¿dej z grup wymaga przygotowania indywidualnego podejœcia w procesie szkolenia. Wiele firm 
transportowych i oœrodków szkolenia wdra¿a wiêc eksperymentalne metody szkoleniowe, tak aby w miarê mo¿liwoœci w pe³ni 
trafiæ w potrzeby grupy. Nie wszystkie próby s¹ jednak udane. W ramach przeprowadzonych paneli dyskusyjnych zaproszeni 
przedstawiciele bran¿y transportowej podziel¹ siê zarówno swoimi sukcesami, jak i pora¿kami w szkoleniu trwale 
bezrobotnych kandydatów na kierowców zawodowych poni¿ej 30. i powy¿ej 50. roku ¿ycia oraz imigrantów pochodz¹cych 
z odmiennych kulturowo krajów. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia coraz czêstszego zainteresowania kobiet 
dotychczas typowo mêsk¹ profesj¹ kierowcy zawodowego.

Doœwiadczenia bran¿y transportowej w szkoleniu przedstawicieli grup defaworyzowanychSesja 2.
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Na rynku  pojawiaj¹ siê coraz bardziej nowoczesne multimedialne narzêdzia ICT. Stawiaj¹ one zarówno przed osobami 
szkolonymi, jak i oœrodkami szkolenia perspektywê stworzenia œrodowiska szkoleniowego, które pozwoli nie tylko na 
zwiêkszenie efektywnoœci procesu nauczania, ale tak¿e dostosowanie go do indywidualnych potrzeb kandydata  i obni¿enie 
kosztów ca³oœci kursu. Niestety, do tej pory szersza integracja szkoleñ tradycyjnych i opartych o interaktywne ICT 
z programami szkolenia kandydatów na kierowców zawodowych bywa³a utrudniona przez kilka czynników:

cenê narzêdzi ICT, takich jak symulator jazdy o specyfikacji technicznej zgodnej z przepisami prawa,
du¿¹ dozê sceptycyzmu, okazywan¹ po czêœci zarówno przez osoby szkolone, jak i szkol¹ce,
przepisy prawne dostosowane do tradycyjnych metod nauczania. 

Powy¿sze bariery oparte s¹ o brak zaufania wobec narzêdzi multimedialnych, zw³aszcza ich realnej efektywnoœci w stosunku 
do tradycyjnych form nauczania. Dodatkowo, pojawiaj¹ce siê ostatnio narzêdzia oparte o technologie i metody takie jak 
wirtualna rzeczywistoœæ czy gamifikacja wskazuj¹, ¿e ich u¿ycie mo¿e znacz¹co wspomóc proces nauczania, tak¿e wœród 
przedstawicieli specyficznych grup defaworyzowanych. W sesji zaprezentowane zostan¹ propozycje wykorzystania 
nowoczesnych narzêdzi ICT w szkoleniu kandydatów na kierowców zawodowych skierowane w szczególnoœci do grup 
docelowych projektu. Nie zapominaj¹c o perspektywie pracodawców i oœrodków szkolenia, zostan¹ one skonfrontowane z ich 
doœwiadczeniami i opiniami podczas panelu dyskusyjnego.

Metody efektywnego szkolenia grup defaworyzowanych z u¿yciem nowoczesnych narzêdzi ICTSesja 3.
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