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1. Wstęp  
 

Projekt "TOC - Transport Operators Competence" - Erasmus+ ma na celu zwiększenie wiedzy operatorów transportu 

w firmach, poprzez stworzenie jednolitej mapy kompetencji i kursu szkoleniowego dla operatorów transportu w 

Europie w połączeniu z wykorzystaniem mobilnych technologii cyfrowych. Projekt realizowany jest przez 7 

partnerów z Finlandii, Austrii, Polski, Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii. 

Partnerzy projektu TOC przeanalizowali wspólne obszary kompetencji w pracy operatorów transportu i 

zidentyfikowali umiejętności potrzebne operatorom w pracy praktycznej. Moduły szkoleniowe zostały 

zidentyfikowane przez zespół projektowy TOC i opisane pod względem kompetencji, które mają zostać osiągnięte, 

powiązanych treści i otwartych zasobów edukacyjnych online, które mają zostać wykorzystane. 

Niniejszy dokument podsumowuje "Mapę kompetencji operatorów transportowych" oraz jej powiązanie z 

"Zbiorem technologii mobilnych operatorów transportowych (TOC)", ujednolicając w ten sposób kompetencje 

europejskich operatorów transportowych i wspierając przyszłe wdrażanie tych dokumentów w sektorze transportu. 

Zidentyfikowane moduły i jednostki uczenia się w TOC, wraz z kolekcją narzędzi cyfrowych, obejmują cały zestaw 

kompetencji niezbędnych operatorowi transportowemu do wykonywania czynności w pracy, zgodnie z 

wymaganiami sektora i rynku globalnego, pozwalając profesjonalistom na wykorzystanie ich na różne sposoby: 

- Centra kształcenia i szkolenia zawodowego, stowarzyszenia i podmioty sektora mogą oferować 

wykwalifikowane szkolenia odpowiadające rzeczywistym potrzebom rynku pracy; 

- Przyszli operatorzy transportu mogą samodzielnie lub poprzez kursy szkoleniowe rozwijać innowacyjne 

kompetencje i umiejętności, aby pracować jako profesjonalny operator transportu na poziomie 

europejskim; 

- Operatorzy transportowi mogą aktualizować swoje kompetencje i rozwijać brakujące umiejętności; 

- porównywalność i przejrzystość kompetencji i szkoleń zostanie poprawiona i wzmocniona w odniesieniu do 

operatorów transportowych w Europie. 

 

2. Mapa kompetencji  
 

Mapa kompetencji operatorów transportowych zawiera listę wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych od 
operatora transportowego do pracy na rynku na poziomie europejskim. Partnerzy zidentyfikowali kompetencje, 
które operatorzy transportowi muszą nabyć, aby działać kompetentnie w miejscu pracy i być na bieżąco ze stale 
rozwijającym się rynkiem pracy. Analiza została oparta na badaniach aktualnego stanu kompetencji operatorów 
transportowych, ale także na innowacjach i brakach w umiejętnościach samych operatorów transportowych 
poprzez przegląd literatury, bezpośrednie badania na rynku szkoleń i pracy oraz grupy fokusowe z operatorami 
transportowymi w krajach partnerskich.  
Zidentyfikowane kompetencje są mapowane z powiązanymi jednostkami i modułami nauczania w celu stworzenia 

podstawy jednolitego europejskiego kursu szkoleniowego dla operatorów transportu. 

Kurs szkoleniowy TOC - Transport Operators Competence Project składa się z 10 modułów: 



  
 

 

1. Moduł 1: Prawo cywilne 
2. Moduł 2: Prawo handlowe 
3. Moduł 3: Prawo społeczne 
4. Moduł 4: Prawo fiskalne 
5. Moduł 5: Zarządzanie działalnością gospodarczą i finansami przedsiębiorstwa 
6. Moduł 6: Dostęp do rynku 
7. Moduł 7: Normy techniczne i techniczne aspekty eksploatacji 
8. Moduł 8: Bezpieczeństwo drogowe i planowanie awaryjne 
9. Moduł 9: Aspekty środowiskowe 
10. Moduł 10: Technologie cyfrowe 
 
W celu zapewnienia transgranicznej przejrzystości, porównywalności i ujednolicenia kompetencji operatorów 
transportu w Europie, mapa kompetencji TOC zawiera listę jednostek efektów uczenia się, które zostały 
opracowane zgodnie z zasadami ECVET (Ecvet - Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym) jako zestaw efektów uczenia się - w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji/postaw. 
Zgodnie z "ZALECENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (Tekst mający znaczenie 

dla EOG) (2009/C 155/02) "Efekty uczenia się" są stwierdzeniem tego, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie 

zrobić po zakończeniu procesu uczenia się i powinny być zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i 

kompetencji: 

- "Wiedza" oznacza wynik przyswojenia informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i 
praktyk, które są związane z dziedziną pracy lub nauki. Wiedza jest określana jako faktyczna i/lub teoretyczna.  

- "Umiejętności" oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. 
Umiejętności to szereg zdolności poznawczych i praktycznych wymaganych do tworzenia rozwiązań konkretnych 
problemów w dziedzinie pracy lub nauki.  

- "Kompetencje" oznaczają udowodnioną zdolność do wykorzystywania wiedzy, umiejętności oraz zdolności 
osobistych, społecznych i/lub metodologicznych w kontekście zawodowym i osobistym. Kompetencje opisywane 
są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii. 
 

Pełna mapa kompetencji TOC jest dostępna tutaj. (https://toc-project.eu/wp-

content/uploads/2021/06/Ujednolicena-Mapa-kompetencji-europejskich-przewoznikow-transportowych.pdf) 

 

3. TOC Zbiór technologii mobilnych  
 

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła duża inwestycja w cyfrowe technologie i aplikacje mobilne, ponieważ wraz z 

masową, równomierną dystrybucją urządzeń IT (głównie tabletów i smartfonów) gwałtownie wzrósł odsetek osób 

zdigitalizowanych. W ostatnich czasach technologie mobilne przestały być produktem technologicznym służącym 

do rekreacyjnej rozrywki, a stały się zasobem, który można wykorzystać w wielu dziedzinach, w tym w działaniach 

edukacyjnych. Technologie mobilne przyczyniły się do rozwoju technik szkoleniowych oraz metod kształcenia na 

odległość i online, sprzyjając samodzielnemu uczeniu się.  

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Ujednolicena-Mapa-kompetencji-europejskich-przewoznikow-transportowych.pdf


  
 

 

Partnerzy TOC stworzyli zbiór technologii i aplikacji mobilnych, aby wspierać operatorów transportu w podnoszeniu 

ich osobistych kompetencji w zakresie wykonywania zwykłych czynności zawodowych. 

Zebrane technologie i aplikacje mobilne są łatwo dostępne - większość z nich jest bezpłatna - i wysoce interaktywne, 

z elementami grywalizacji i nagrodami. 

Wszystkie narzędzia z kolekcji technologii mobilnych zostały przeanalizowane i skategoryzowane według głównych 

cech w następujący sposób:  

1. Tytuł 

2. Słowa kluczowe: (lista ważnych słów kluczowych lub kategorii, np. paliwo, ładunek, kontener, waga) 

3. Link 

4. Opis: ogólny opis narzędzia/aplikacji 

5. Zastosowania edukacyjne (sugestie do celów szkoleniowych) 

6. Typ: (aplikacja mobilna/aplikacja webowa/aplikacja desktopowa) 

7. Koszt (Bezpłatne / dostępne za opłatą 

8. Język wniosku 

Dokument ten gromadzi technologie mobilne i narzędzia cyfrowe również zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i 

kompetencjami podkreślonymi w mapie kompetencji dla operatorów transportowych. Zbiór technologii i aplikacji 

mobilnych TOC pozwala zatem użytkownikom na dalszy rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie funkcjonowania 

transportu poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych. 

Pełny zbiór TOC dotyczący technologii i aplikacji mobilnych można znaleźć tutaj. (https://toc-project.eu/wp-

content/uploads/2021/06/Zbior-technologii-mobilnych.pdf) 

  

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Zbior-technologii-mobilnych.pdf
https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Zbior-technologii-mobilnych.pdf
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4. Wnioski  
 

Podsumowując, Mapa Kompetencji służąca jako wspólne ramy do ujednolicenia kompetencji europejskich 

operatorów transportowych spełnia wymagania określone w treści dyrektywy UE (1071) wraz z wyzwaniami w 

zakresie innowacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa w sektorze. Może być wykorzystywana przez operatorów 

transportowych lub przyszłych przedsiębiorców do rozwijania potrzebnych kompetencji wymaganych przez rynek 

pracy oraz do oferowania wysokiej jakości usług dla klientów. Mapa kompetencji TOC może być również 

wykorzystywana przez ośrodki szkoleniowe, trenerów i stowarzyszenia do oferowania aktualnych kursów 

szkoleniowych lub spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych dla operatorów transportowych, aby mogli oni 

efektywnie działać w sektorze transportowym. 

W raporcie zidentyfikowano również zbiór technologii mobilnych, które wspierają operatorów transportu w 

podnoszeniu ich osobistych kompetencji w pracy i stanowią użyteczne źródło dla działań edukacyjnych. Technologie 

te są uporządkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i kompetencjami podkreślonymi w mapie kompetencji 

dla operatorów transportu, tworząc silne powiązanie pomiędzy analizowanymi technologiami a odpowiadającą im 

mapą kompetencji. Kolekcja technologii i aplikacji mobilnych TOC pozwala zatem użytkownikom na dalszy rozwój 

wiedzy i kompetencji w zakresie funkcjonowania transportu poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi 

cyfrowych. 

Kolekcja technologii mobilnych TOC jest również przydatnym narzędziem dla trenerów, którzy mogą motywować 

uczestników i zwiększać udział przewoźników w szkoleniach poprzez wprowadzanie aplikacji i technologii mobilnych 

do oferty szkoleniowej. 

Partnerzy TOC wykorzystali oba dokumenty do opracowania modułów szkoleniowych TOC oraz środowiska online. 

Mapa kompetencji oraz raport na temat aplikacji mobilnych i technologii są swobodnie dostępne online.  

 


