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Hyvä lukija, 

Tämän viidennen uutiskirjeen tarkoituksena on antaa sinulle tietoa toiminnoista ja tuotteista, 
joita kehitetään ERASMUS+ Sprinter Pro Driver -projektin aikana. Tämä uutiskirje antaa sinulle 
päivitykset projektista ja kumppaneiden jo toteuttamista toimista. 

 

Voit lukea seuraavista aiheista: 

 Pilottikoulutukset 

 Verkko-oppimateriaalien testaaminen  

 Multiplier-tapahtumat 

 Viimeisin hankekokous 
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Pilottikoulutukset 

 

Pilottikoulutuksia LCV-kuljettajien ja tämän alueen kouluttajien kanssa 
toteutettiin kaikissa kumppanimaissa.  

Viimeisissä kussakin kumppanimaassa järjestetyissä pilottikoulutuksissa 
osallistujat esittelivät ja testasivat kehitettyjä tuloksia. Hienosäätöpilotteihin 
osallistui yhteensä noin 100 osallistujaa. 

Palaute oli koko ajan erittäin positiivista. Ehdotuksia tuotteiden parantamiseksi 
on integroitu tällä välin.  
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Multiplier-tapahtumat 

Yksittäisissä maissa järjestettiin myös Multiplier-tapahtumia, jotta projektin 
tulokset saataisiin laajan kiinnostuneen yleisön saataville.  

Jokaisessa maassa on viime kuukausina järjestetty Multiplier-tapahtumia 
lopullisten tulosten esittämiseksi. 

Tapahtuma kesti 4 tuntia, ja siihen osallistui noin 100 osallistujaa.  

Seuraava sisältö esitetään: 

- O1 Sprinter Pro Driver -esittely - Pätevyyskortti 

- O2 Sprinter Pro Driver -esittely - Mobiiliteknologian oppimiskokonaisuus 

- O3 Sprinter Pro Driver -esittely - Koulutuspolku 

- O4 Sprinter Pro Driver -esittely - Koulutusmenetelmät ja siirrettävyysopas 

- O5 Sprinter-sidosryhmäalustan esittely 

- Avoin keskustelu osallistujien kanssa ja palaute 
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Verkko-oppimateriaalien testaaminen  

 

Olet tervetullut testaamaan verkko-oppimisvälineiden tuloksia nyt. 
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Tee vain kielivalintasi osoitteessa www.sprinterprodriver.eu ja napsauta sitten 
Online-koulutus -painiketta! 
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Viimeisin hankekokous 

Viimeisin hankekokous pidettiin 20. - 21.08.2019 suomalaisen 
yhteistyökumppanin TTS Työtehoseuran luona osoitteessa Nuolikuja 6, Vantaa. 
Hankekokouksen pääpaino oli toimenpiteiden kehittämisessä hankkeen 
kestävyyden varmistamiseksi projektin päättymisen jälkeen. 

 

 

 

Seuraa Facebook- ja LinkedIn-sivujamme saadaksesi uutispäivityksiä. 

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/  

 

https://www.linkedin.com/groups/13563215/  


