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1. Wprowadzenie 
Celem tego sprawozdania jest wyrażenie stanu wiedzy na temat technologii mobilnych i ich zastosowań dla 
operatorów transportu drogowego towarów. Raport ten przedstawi szkoleniowcom i organizatorom 
kształcenia i szkolenia zawodowego alternatywne techniki prowadzenia szkoleń związanych z technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi w celu wsparcia operatorów transportowych w zwykłych sytuacjach 
zawodowych. 

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono duże inwestycje w cyfrowe technologie i aplikacje mobilne, 
ponieważ liczba osób poddanych cyfryzacji wzrosła wykładniczo wraz z masowym, równym podziałem 
urządzeń informatycznych (głównie tabletów i smartfonów). W ostatnim czasie technologie mobilne nie są 
już technologicznym produktem rozrywki rekreacyjnej, lecz stały się zasobem, który należy wdrożyć w 
wielu dziedzinach, w tym w działaniach edukacyjnych. Takie technologie mobilne stały się bodźcem do 
rozwoju technik szkoleniowych i metod kształcenia zarówno na odległość, jak i on-line, sprzyjając 
samodzielnej nauce. Technologie mobilne są w dużej mierze doceniane na całym świecie, a wiele badań 
wykazało, że promują one motywację, uczestnictwo i zaangażowanie w działania edukacyjne, w związku z 
czym nastąpiła ich masowa integracja ze szkoleniami. Technologie i aplikacje mobilne są łatwo dostępne dla 
wszystkich - większość z nich jest bezpłatna i wysoce interaktywna, ponieważ zawierają zasady gry, np. 
poczucie osiągnięć, odznakę i nagrody, punkty i poziomy, wszystkie te elementy razem wzięte sprawiają, że 
aplikacje są odpowiednie dla podejścia skoncentrowanego na uczącym się. 

Aby uczynić pracę prostszą i bardziej jednolitą, zdefiniowano szablon do analizy i określenia głównych cech 
narzędzi cyfrowych:  

Szablon: 

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

masa) 
3. Link 
4. Opis: ogólny opis narzędzia/aplikacji 
5. Zastosowania edukacyjne (sugestie do celów szkoleniowych) 
6. Typ: (aplikacja mobilna/strona internetowa/aplikacja desktopowa) 
7. Koszt (bezpłatny / dostępny za opłatą) 
8. Język skargi 

W ramach tego raportu technologie mobilne zostały zebrane i przechowywane zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi podkreślonymi w mapie kompetencji w IO1 dla operatorów transportu drogowego. Ponadto 
dokumenty składają się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia aplikacje dla studentów mające na celu 
poprawę ich wiedzy i kompetencji, natomiast druga ilustruje technologie wykorzystywane przez trenerów w 
kontekście edukacyjnym oraz działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego mające na celu 
promowanie interaktywnego uczenia się. 
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2. Narzędzia i zasoby dla operatorów transportu drogowego 
W tym dziale technologie wykorzystywane przez operatorów transportu drogowego są zorganizowane 
według obszarów kompetencji wskazanych na mapie kompetencji w IO1. 

2.1 Prawo cywilne, handlowe, socjalne i podatkowe 
Niniejsza sekcja dotyczy wniosków związanych z obszarem prawa cywilnego, handlowego, socjalnego i 
podatkowego przewoźników w ramach mapy kompetencji. Aplikacje zebrane w tej sekcji będą przypominać 
kierowcom o konieczności zapewnienia własnego bezpieczeństwa na drodze i minimalizacji ryzyka 
wypadków. Sekcja ta zawiera informacje o czasie jazdy, minimalnym odpoczynku i łącznych przerwach. 

Kierowca MAN 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ładunek, czas 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantruckandbus.driver&hl=it  

Opis: aplikacja umożliwia użytkownikowi zaplanowanie kontroli przed odjazdem, zgłoszenie szkód, pełną 
przejrzystość w zakresie wydajności jazdy (kierowanie i godziny pracy), a ponadto powiadamia najbliższe 
centrum obsługi technicznej w przypadku awarii. Daje to przegląd dziennego/tygodniowego podziału czasu 
pracy i odpoczynku dla kierowców. 

Zastosowania edukacyjne: użytkownik może łatwo sprawdzić i zgłosić szkody bez ponoszenia opłat za 
nieprzestrzeganie przepisów, poprawić własne zachowania podczas jazdy. 

Typ: Android, IOS 

Koszt: bezpłatnie 

Język: wiele języków 
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2.2 Zarządzanie biznesem i finansami 
Ta sekcja zawiera informacje związane z obszarem zarządzania biznesowego i finansowego, tutaj 
prezentowane są aplikacje wspierające przewoźników w celu lepszego zorientowania się w zakresie opłat za 
przejazd i analizy kosztów. Niektóre z nich opierają się na wykresach i schematach, aby dać lepszy przegląd 
globalnych wydatków na transport. 

Fuelio: costi del carburante 

 

Słowa kluczowe: paliwo, gaz, wydatki 

Link: https://fuel.io/  

Opis: Aplikacja dostarcza informacji na temat średniego zużycia gazu na trasie przejazdu pojazdu, opiera się 
na wykresach i statystykach, aby umożliwić użytkownikom porównanie różnych zakresów cen i analizę 
różnych kategorii kosztów (np. konserwacja, naprawy i mycie). 

Zastosowania edukacyjne: Aplikacja może wspierać początkujących przewoźników w zapobieganiu 
nadmiernym wydatkom budżetowym na gaz oraz porównywać różne makro kategorie kosztów 
występujących w sytuacjach roboczych. 

Typ: Android 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: wiele języków. 
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Usługa Toll Collect w ruchu drogowym 

 

Słowa kluczowe: myto, stawki, ciężarówka 

Link: https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/tc_homepage.html  

Opis: Aplikacja jest systemem logowania, który oblicza najszybszą trasę łącznie z odcinkami zwolnionymi z 
opłat drogowych, można przystąpić do płatności różnymi metodami, w tym gotówką, kartą paliwową, 
kredytową lub paysafecard. Aplikacja generuje numer logowania, który należy zachować podczas podróży. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik jest w stanie dostosować się do opłat drogowych w zależności od 
ładunku, klasy emisji w Niemczech. 

Typ: aplikacja internetowa, android 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Angielski, niemiecki, francuski, polski 

OSeven 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, jazda, ciężarówka, ryzyko 

Link: https://www.oseven.io/ 

Opis: Aplikacja jest zorientowana na klienta, egzekwuje politykę komunikacji pomiędzy kierowcą a firmą, 
dążąc do "celów 0-wypadki". Przedsiębiorcy mogą monitorować bezpieczne praktyki operatorów 
transportowych w zakresie prowadzenia pojazdów i identyfikować słabe punkty (np. rozpraszanie uwagi 
kierowcy podczas jazdy, ekstremalne hamowanie, agresywna jazda). Pozwala to na komunikowanie zdarzeń 
awaryjnych i uzyskiwanie szybkich reakcji.  

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik jest w stanie stosować politykę bezpiecznego prowadzenia pojazdu 
zgodną z ograniczeniami prędkości i przepisami krajowymi, obniżyć koszty emisji gazów związane ze złym 
prowadzeniem pojazdu, ustalić priorytety ryzyka drogowego, uniknąć opłat.  

Typ: Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Angielski, grecki, portugalski, hiszpański 

https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/tc_homepage.html
https://www.oseven.io/
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Zakazy dla samochodów ciężarowych 

 

Słowa kluczowe: zakazy, jazda, trasy 

Link: https://truckerapps.eu/bansfortrucks/pl/ 

Opis: Istotą aplikacji "Zakazy dla samochodów ciężarowych" jest dostarczanie kierowcom informacji o 
zakazach, ograniczeniach i przepisach dotyczących dopuszczalnego tonażu pojazdów w całej Europie, 
zarówno stałych, jak i tymczasowych. Informacje mogą być udostępniane innym członkom floty za 
pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Linkedin, Twitter, e-mail).  

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik zapozna się z obowiązującymi przepisami i zakazami dotyczącymi 
pojazdów w poszczególnych państwach członkowskich.  

Typ: Web Application, Android 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Wiele języków 
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Truck Parking Europa 

 

Słowa kluczowe: parkowanie, dostępność, ciężarówki 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.ptvtruck&hl=en_US 

Opis: Aplikacja Truck Parking Europe jest repozytorium głównych miejsc parkingowych dla samochodów 
ciężarowych w całej Europie, informuje o lokalizacji i dostępności miejsc parkingowych, udogodnień i usług 
oferowanych operatorom transportowym. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mają możliwość sprawdzania 
opinii współpracowników i dodawania własnych. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik dowie się, jak sprawdzić dostępność miejsc parkingowych i 
uprawnienia dla ciężarówek. 

Typ: Web Application, Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Wiele języków 

BlocksCad 

 

Słowa kluczowe: logistyka, programowanie, 3D 

Link: https://www.blockscad3d.com/editor/docs/index.html  

Opis: Aplikacja BlocksCAD umożliwia trójwymiarowe symulacje modelowania, operator transportu może 
wykorzystać tę aplikację do sprawdzania dostępności miejsc w magazynie i optymalizacji przestrzeni 
potrzebnej podczas załadunku i rozładunku. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik nauczy się optymalizować przestrzeń podczas załadunku i 
rozładunku 

Typ: Aplikacja sieciowa 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Włoski, angielski 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.ptvtruck&hl=en_US
https://www.blockscad3d.com/editor/docs/index.html
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Test teoretyczny LGV UK 

 

Słowa kluczowe: egzamin, kierowca, LGV, sygnały 

Link: https://theorytest.org.uk/lgv-theory-test/  

Opis: Aplikacja LGV Theory Test UK proponuje materiały szkoleniowe od Vehicle and Standard Agency 
(DVSA). W ramach tej aplikacji można przygotować się do egzaminu z teorii LGV lub ciężarówek, biorąc 
pod uwagę dostępny tekst kpiny.  

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik poznaje kod drogowy, sygnały i kategorie ćwiczeniowe egzaminu 
poprzez symulacje. 

Typ: aplikacja sieciowa, Android, IOS 

Koszt: Bezpłatna, dostępna wersja Premium 

Język: Włoski, angielski 

Zabezpieczenie ładunku Gotowe do transportu 

 

Słowa kluczowe: logistyka, mocowanie, ładunek, symulacja 

Link: https://apkpremier.com/details/se-mariterm-app-readylash  

Opis: ReadyLash-Cargo Security pozwala operatorom na wdrożenie odpowiednich środków 
zabezpieczających w zależności od różnych zasad i rodzajów transportu. ReadyLash pozwala 
użytkownikowi na symulowanie różnych kombinacji bezpiecznych ładunków i zastosowanie najbardziej 
odpowiedniego rozwiązania. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik nauczy się wykonywać najlepsze praktyki w zakresie mocowania 
ładunków 

Typ: Android, IOS 

Koszt: dostępny na zamówienie 

Język: Angielski, szwedzki, niemiecki 

  

https://theorytest.org.uk/lgv-theory-test/
https://apkpremier.com/details/se-mariterm-app-readylash
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2.3 Dostęp do rynku 
Ta część zawiera krótką analizę wniosków, które mogą pomóc przewoźnikom w gromadzeniu i 
przechowywaniu dokumentów przewozowych, odnosi się do mapy kompetencji w zakresie dostępu do 
obszaru rynku.  

TransFollow e-CMR 

 

Słowa kluczowe: fracht, transport, logistyka 

Link: https://portal.transfollow.com/tfportal 

Opis: Za pomocą tej aplikacji użytkownik może używać i sprawdzać, pobierać i dołączać dokumenty 
przewozowe, dodawać notatki i podpisy w sposób autonomiczny (obsługiwane formaty to TransFollow 
Approval (kod QR); sign-on-glass przy odbiorze i dostawie; zatwierdzenie bez kontrahenta). Jest on 
odpowiedni dla nadawców/odbiorców i przewoźników. 

Zastosowania edukacyjne: Uczyć się zgodności z dokumentami przewozowymi, dekodować i kontrolować 
proces wysyłki i dostawy, znać i identyfikować dokumenty, które mają być przechowywane. 

Typ: Aplikacja sieciowa, Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: niderlandzki, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i czeski. 

  

https://portal.transfollow.com/tfportal
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Czasy oczekiwania na granicy CBP (CBP-Border Wait Times) 

 

Słowa kluczowe: granica, ochrona, formalności 

Link: https://bwt.cbp.gov/ 

Opis: we wniosku podano szacunkowe czasy oczekiwania i status pasa ruchu otwartego 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu w portach wejścia dla pojazdów użytkowych i pasażerów. Aplikacja BWT rozbija 
czasy oczekiwania na każdym przejściu według typu pasa ruchu (Standard, Sentri, FAST, Ready Lane, 
Nexus itp.) oraz terminowe informacje o portach, których potrzebują kierowcy. Są one dostarczane przez 
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego/U.S. Customs and Border Protection. 

Zastosowania edukacyjne: aplikacja jest przydatna do poznania informacji o porcie przed przekroczeniem 
granicy amerykańskiej, określenia alternatywnych tras w przypadku zatorów komunikacyjnych, określenia 
czasu oczekiwania na lądową granicę pojazdów użytkowych w miejscach pozawspólnotowych (USA-
Kanada-Meksyk). 

Typ: Aplikacja sieciowa; Android, IOS, iPhone, iPad, iPod Touch 

Koszt: bezpłatnie 

Język: Angielski 

 

  

https://bwt.cbp.gov/
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2.4 Normy techniczne i techniczne aspekty działania 
W tej sekcji zebrano aplikacje wspierające przewoźników w przestrzeganiu specyfikacji technicznych i 
norm. W szczególności, ta część organizuje technologie mobilne, które mogą pomóc przewoźnikom w 
identyfikacji i stosowaniu odpowiednich wymagań ADR, procedury przewozu szybko psujących się 
artykułów żywnościowych, norm i przepisów drogowych. 

Weryfikator numeru kontenera 

 

Słowa kluczowe: transport, pasażerowie, trasy 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.letscorp.iso6346&hl  

Opis: Jest to narzędzie, które weryfikuje numer Twojego kontenera w imieniu ISO 6346. ISO 6346 jest 
międzynarodową normą zarządzaną przez Międzynarodowe Biuro Kontenerowe (BIC), służącą do 
kodowania, identyfikacji i oznaczania intermodalnych kontenerów (kontenerów morskich) używanych w 
intermodalnym transporcie towarowym. 

Zastosowania edukacyjne: Aplikacja ta pozwala użytkownikowi na ułatwienie procedury sprawdzania 
kontenerów, weryfikacji właściciela, czy też powiadomienia o ewentualnej utracie. 

Koszt: Bezpłatnie 

Typ: Android 

Język: Angielski 

Dekoder Cargo 

 

Słowa kluczowe: niebezpieczne, towary, ładunek, toksyczne 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strategiesinsoftware.erg&hl=it 

Opis: Użytkownik może zrozumieć klasyfikację towarów niebezpiecznych, podstawowe wytyczne związane 
ze środkami ostrożności w celu uniknięcia zagrożeń, narażenia na substancje toksyczne i tabliczki. Środki 
zaradcze w reakcji na incydent, które należy wdrożyć po uwolnieniu substancji trujących. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik może poszerzyć swoją wiedzę na temat środków ADR i 
klasyfikacji GHS. Znać klasyfikację towarów niebezpiecznych, dekodować towary niebezpieczne, znać 
potencjalne zagrożenia związane z narażeniem na substancje niebezpieczne 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.letscorp.iso6346&hl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strategiesinsoftware.erg&hl=it
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Typ: Android (Dostępny dla IOS o nazwie Cargo Decoder Plus https://apps.apple.com/us/app/cargo-
decoder-plus/id520387030) 

Koszt: bezpłatnie 

Język: Język angielski i hiszpański 

Ścieżka samochodowa ELD-Pro 

 

Słowa kluczowe: ciężarówka, trasa, pobocze 

Link: https://eld.truckerpath.com/ 

Opis: Jest to elektroniczny dziennik służący do śledzenia stanu technicznego i diagnostyki pojazdów, godzin 
pracy, alarmów o naruszeniach, GPS i kontroli drogowej. Dlatego też system posiada wiele innych funkcji, 
takich jak elektroniczne dostarczanie dokumentów i postoje samochodów ciężarowych. 

Zastosowania edukacyjne: Aplikacja ta jest dość odpowiednia dla nowicjuszy, którzy nie przepadają za 
obowiązkami zawodowymi w sektorze transportu i strategiami maksymalizacji konserwacji pojazdów.  

Typ: Android, IOS, Web Application 

Koszt: dostępny na zamówienie 

Język: wiele języków 

Podręcznik Cargo 

 

Słowa kluczowe: żywność, ładunek, wytyczne 

Link: https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook  

https://eld.truckerpath.com/
https://www.cargohandbook.com/Welcome_to_CargoHandbook
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Opis: Jest to cyfrowy podręcznik, który gromadzi różne kategorie żywności, w tym olej, owoce, warzywa, 
materiały jadalne i wiele innych.  

Zastosowania edukacyjne: Ta aplikacja zapewnia uczniom standardy i parametry zgodności do ładowania 
różnych kategorii ładunków, w tym towarów łatwo psujących się, żywności i wielu innych substancji. 

Typ: Aplikacja sieciowa, Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Angielski 

Waze 

 

Słowa kluczowe: w czasie rzeczywistym, nawigacja, trasy 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl  

Opis: Aplikacja wspiera przewoźników śledzących warunki drogowe, ostrzeżenia, korki na drogach, zmiany 
w czasie, trasy drugorzędne, opłaty drogowe, można wymieniać informacje o ruchu w sieci i doradzać innym 
kierowcom lub prosić o sugestie. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik może zoptymalizować jakość swoich tras, sprawdzając najbardziej 
odpowiednie kursy w zależności od warunków ruchu drogowego i innych zmiennych.  

Typ: Android, IOS, Windows Phone, Symbian, Blackberry. 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: wiele języków 

 

Moovit Fermate Orari Treni e Bus 

 

Słowa kluczowe: transport, pasażerowie, trasy 

Link: https://company.moovit.com/  

Opis: Jest to mapa cyfrowa, która śledzi trasy cyfrowe różnych środków transportu, autobusów, pociągów i 
wspólnego użytkowania.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl
https://company.moovit.com/
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Zastosowania edukacyjne: Aplikacja pozwala użytkownikowi na informowanie klientów o przystankach, 
terminach i trasach. 

Typ: Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: wiele języków 

Kalkulator rozkładu masy półciężarówki 

 

Słowa kluczowe: transport, waga, kalkulator, ładunek 

Link: https://play.google.com/store/search?q=Truck%20Scale%20Calculator&c=apps&hl  

Opis: Jest to cyfrowe narzędzie wspomagające kierowców ciężarówek w pomiarze wagi i rozmieszczenia 
sztauowania. Użytkownicy skorzystają z tej aplikacji, aby uniknąć incydentów związanych z potencjalnym 
przeciążeniem osi. Przyciski zielony/żółty/czerwony są używane jako ostrzeżenia o ewentualnym 
przeciążeniu.  

Zastosowania edukacyjne: Aplikacja ta pomaga przewoźnikom w równomiernym rozłożeniu ładunku, aby 
zapobiec odpływom i uszkodzeniom osi. 

Typ: Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Angielski 

  

https://play.google.com/store/search?q=Truck%20Scale%20Calculator&c=apps&hl
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2.5 Bezpieczeństwo na drodze 
Ta sekcja jest poświęcona aplikacjom, które mogą zapewnić lepsze warunki pracy, jest powiązana ze stanem 
zdrowia kierowców, wytycznymi dotyczącymi profilaktyki w celu optymalizacji warunków pracy oraz 
środkami awaryjnymi mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom. Jest ona wpleciona w obszar 
bezpieczeństwa drogowego mapy kompetencji. 

Pierwsza pomoc i techniki ratunkowe 
 

 

Kompetencje:  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo, pierwsza pomoc 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatbelly.firstaidsandemergencytechniques&hl  

Opis: Aplikacja prezentuje menu klasyfikujące możliwe wypadki w zależności od sytuacji i zawodu. 
Gromadzi zestaw instrukcji i wytycznych do stosowania podstawowych środków pierwszej pomocy oraz 
działań zapobiegawczych w celu uniknięcia urazów. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik może uzyskać dostęp do podstawowej wiedzy na temat pierwszej 
pomocy i zapobiegać podstawowym środkom, unikać zagrożeń i punktów zaczepienia. 

Typ: Android 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: Angielski 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatbelly.firstaidsandemergencytechniques&hl=it
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Rolling Strong 

 

Słowa kluczowe: dobre samopoczucie, ciężarówki 

Link: https://rollingstrong.com/mobile-app/  

Opis: Aplikacja została zaprojektowana specjalnie z myślą o potrzebach kierowców. Dzięki temu narzędziu 
przewoźnicy mogą uzyskać dostęp do prawdziwego zestawu zdrowotnego składającego się z próbek 
rutynowych ćwiczeń, programów dietetycznych i systemów monitorowania czasu snu. Aplikacja ta ma na 
celu zwiększenie elastyczności i mobilności kierowców, gwarantując w konsekwencji zdrowsze 
samopoczucie i poprawę własnych warunków bezpieczeństwa. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik ma dostęp do tej aplikacji, aby dłużej jeździć i zapobiegać 
wypadkom związanym z niestabilnym stanem zdrowia. 

Typ: Android, IOS, iPhone, iPad, iPod touch 

Koszt: dostępny na zamówienie 

Język: Angielski 

MyFitnessPal 

 

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, zdrowie, żywność 

Link: https://www.myfitnesspal.com/ 

Opis: Aplikacja wspiera przewoźników w monitorowaniu ilości aktywności fizycznej i daje podstawowe 
pojęcie o ilości potrzebnych kalorii w zależności od stopnia ruchu. Proponuje wskazówki dotyczące 
odchudzania w formie codziennej diety. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik ma dostęp do podstawowej wiedzy na temat zdrowej żywności, 
pomysłów na odbiór, kalorii, jakości żywności w zakresie makroskładników odżywczych, spożycia 
żywności, wskazówek dotyczących utrzymania organizmu w zdrowiu oraz wpływu żywności na organizm. 

Typ: Aplikacja internetowa, Android, IOS, iPhone, iPad 

Koszt: Bezpłatnie 

https://rollingstrong.com/mobile-app/
https://www.myfitnesspal.com/
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Język: wiele języków 

Ocena ryzyka Pro 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ryzyko, ocena 

Link: https://www.riskassessor.net/  

Opis: Użytkownik może zrozumieć, w jaki sposób stosowanie narzędzi oceny ryzyka może poprawić 
warunki pracy i promować skuteczny plan reagowania na incydenty.  

Zastosowania edukacyjne: Użytkownik może zoptymalizować własną procedurę oceny ryzyka i 
raportowania zdarzeń, korzystając z szerokiej gamy potężnych narzędzi bezpieczeństwa, ponadto 
przewoźnicy mogą załadować własne procedury zapobiegania wypadkom i podzielić się nimi z innymi 
użytkownikami.  

Typ: Android, IOS, Web Application 

Koszt: dostępny na zamówienie 

Język: wiele języków 

https://www.riskassessor.net/
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2.6 Aspekty środowiskowe 
Ta sekcja gromadzi technologie mobilne wspierające bardziej ekologiczną mobilność i sprzyjające 
zrównoważeniu ekologicznemu w sektorze transportu, analizuje aplikacje związane ze świadomością 
aspektów środowiskowych w obszarze mapy kompetencji. 

Mój EcoDrive 
 

 

Słowa kluczowe: węgiel, eko, emisja, jazda 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emixis.myecodrive&hl=it  

Opis: Jest to elektroniczny dziennik służący do ewidencjonowania emisji dwutlenku węgla, aplikacja 
zawiera sugestie mające na celu wspieranie kierowców ciężarówek w dążeniu do bardziej zrównoważonego 
rozwoju i minimalizowania wpływu ich własnej działalności na środowisko. Aplikacja implementuje 
niektóre elementy rozgrywki, takie jak gwiazdy, poziomy i punkty. 

Zastosowania edukacyjne: bardziej zrównoważony rozwój, zmniejszenie własnego wpływu na środowisko, 
wdrożenie strategii zachowania różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie tempa emisji dwutlenku 
węgla.  

Typ: Android, IOS 

Koszt: Bezpłatnie 

Język: wiele języków 

Green-Zones Fleet-App 

 

Słowa kluczowe: Zielone strefy, flota 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzones.fleetapp&hl=en 

Opis: Aplikacja przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników lub kierowców ciężarówek i autobusów, 
która pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o strefach środowiskowych, które są dozwolone dla 
poszczególnych pojazdów.  Rosnąca liczba stref środowiskowych powoduje nieplanowane opóźnienia i 
nakładane czasem bardzo wysokie grzywny. Aplikacja zawiera szczegółowe informacje o wszystkich 
przepisach i zwolnieniach dotyczących każdej strefy ochrony środowiska w Europie oraz codzienne 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emixis.myecodrive&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzones.fleetapp&hl=en
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informacje przekazywane przez władze lokalne w celu poznania przepisów i zakazów ruchu planowanych na 
następny dzień. 

Zastosowania edukacyjne: Użytkownicy mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o różnych 
zielonych strefach i mogą odpowiednio planować swoją podróż. 

Typ: Android, IOS 

Koszt: umowa o świadczenie usług oparta na opłatach 

Język: wiele języków 

 

3. Narzędzia dla trenerów 
Ta sekcja ilustruje niektóre technologie wykorzystywane przez trenerów do tworzenia, edycji, dostarczania 
treści szkoleniowych i ostatecznie wspierania współpracy i komunikacji pomiędzy studentami. 

3.1 Narzędzia autoryzacyjne 
Kategoria ta gromadzi pewne narzędzia i urządzenia do stymulowania uczenia się, wiele z tych narzędzi 
zawiera elementy grywalizacji i stymulowania procesu uczenia się dzięki połączeniu kilku kanałów: 
wizualnego, tekstowego, audio-video oraz umożliwia pośrednie ocenianie poprzez quizy i interakcje. 
Większość z nich tworzy wrażliwe treści dla różnych urządzeń. 

H5P: https://h5p.org/  

Jest to cyfrowe narzędzie szkoleniowe, które obejmuje interaktywne prezentacje i działania możliwe do 
edycji. Uprawnia ono trenerów do tworzenia bogatych treści z różnymi bodźcami, takimi jak linki 
zewnętrzne, interaktywne filmy wideo i samodzielne quizy. H5P ułatwia dzielenie się dostępnymi 
treściami i ułatwia twórcom dostarczanie i publikowanie ich treści. 

Bezpłatnie 

ISPRING Suite: http://www.ispringsolutions.com/ 

Jest to opracowany przez iSpring zestaw narzędzi do tworzenia profesjonalnych kursów e-learningowych w 
PowerPoint z wbudowanymi (lub niezależnymi) quizami, ankietami i interakcjami. 

Z licencją 

ARTICULATE 360: https://www.articulate.com/ 

Wydajne i intuicyjne oprogramowanie do profesjonalnego tworzenia interaktywnych kursów, które działają 
na każdym urządzeniu. Jest wystarczająco proste dla początkujących, a jednocześnie wystarczająco wydajne 
dla ekspertów. 

Z licencją 

Visme: https://www.visme.co/  

Jest to narzędzie do prezentacji danych i wizualizacji, stworzone po to, aby pomóc użytkownikom uczynić 
ich treści atrakcyjnymi i atrakcyjnymi wizualnie. Jest to aplikacja internetowa, która może działać również w 

https://h5p.org/
http://www.ispringsolutions.com/
https://www.articulate.com/
https://www.visme.co/
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trybie offline i pozwala na tworzenie prezentacji, wykresów i infografik. Znajduje szerokie zastosowanie w 
edukacji, marketingu, biznesie i wielu innych dziedzinach zawodowych. 

Różne zakresy cen są dostępne na stronie: https://www.visme.co/pricing/.  

Popplet:https://popplet.com/  

Ta aplikacja jest dostępna online lub może być pobrana z App Store. Może być wykorzystywana do 
generowania map myśli, podsumowywania bardzo rozbudowanych treści i organizowania pomysłów. 
Projekt jest prosty i intuicyjny, autor może połączyć wiele zasobów w celu wspierania refleksyjnej myśli i 
relacji między rzeczami. 

Różne zakresy cen: wersja darmowa pozwala na maksymalnie 10 poppletów, wersja iPhone-iPad jest 
tymczasowo darmowa. 

Padlet: https://padlet.com  

Padlet może być używany jako burza mózgów lub rozgrzewka. Autor może wymagać od uczniów dzielenia 
się własnymi pomysłami i treściami, co pozwala na komunikację między rówieśnikami. 

Bezpłatnie 

Socrative: https://socrative.com/  

Aplikacja "Socrative" umożliwia trenerom tworzenie quizów, ankiet, działań zespołowych i monitorowanie 
postępów własnych uczniów na czas. 

Bezpłatnie i za wynagrodzeniem 

Camtasia: https://www.techsmith.com/  

Narzędzie to zostało specjalnie zaprojektowane, aby uczynić wideo bardziej interesującym i atrakcyjnym dla 
uczniów. Oferuje wiele możliwości, np. wstawianie komentarzy, filmów na Youtube'u, muzyki i nagrań. 
Ponadto, użytkownik może osadzać w filmach quizy i interaktywność w celu zachęcenia i zmierzenia nauki. 

Bezpłatna próba, lub z licencją. 

TouchCast: https://www.touchcast.com/ 

Aplikacja ta pozwala na łączenie prezentacji z zasobami internetowymi, udostępnia wiele funkcjonalności 
takich jak tablica, zdjęcia i vApp - aplikacja cyfrowa jak Facebook.  

Bezpłatnie 

Wreszcie, LearninApp.org, https://learningapps.org/.  

Pozwala to trenerom na wspieranie nauki poprzez tworzenie własnych cyfrowych materiałów 
szkoleniowych, takich jak działania pośrednie lub gry interaktywne. Aplikacja pozwala na stworzenie do 25 
zajęć, które mogą być dzielone z kolegami.  

Wolny. 

https://www.visme.co/pricing/
https://popplet.com/
https://padlet.com/
https://socrative.com/
https://www.techsmith.com/
https://www.touchcast.com/
https://learningapps.org/
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3.2 LMS (Learning Management System) 
LMS (Learning Management Systems) są aplikacjami wykorzystywanymi do wdrożenia i ułatwienia dostępu 
do kursu online. LMS to godne uwagi systemy dla trenerów, ponieważ umożliwiają stałe śledzenie i 
monitorowanie udziału i wydajności kursantów. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych w Moodle 
(https://moodle.org/), jest bezpłatny i wymaga uwierzytelnienia użytkowników. Moodle proponuje kilka 
działań edukacyjnych i zasobów, takich jak prezentacje H5P, quizy, linki i osadzone pliki. Co więcej, 
Moodle utrzymuje uczniów zaangażowanych w czaty i fora na czas, wykorzystywane jako zasoby 
wspierające burze mózgów, rozmowy i rozgrzewkę. 

Kolejnym ciekawym narzędziem w tej kategorii jest Google Classroom (https://classroom.google.com). 
Opracowane przez Google jako bezpłatny serwis internetowy ma na celu wspieranie nauczycieli w procesie 
tworzenia, dystrybucji i oceniania zadań. 

 

Wnioski 
 

W niniejszym raporcie zebrano i opisano aplikacje mobilne wspomagające szkolenie operatorów transportu 
drogowego, dlatego też w pierwszej części przedstawiono i przeanalizowano wartościowe istniejące 
aplikacje i symulatory, które mają być wdrożone do celów transportowych. Druga część raportu obejmuje 
kilka użytecznych narzędzi dla trenerów do planowania, wdrażania i dostarczania materiałów 
szkoleniowych; niektóre z nich zostaną wykorzystane do stworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych 
w Wyjściu 3. 
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