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Sprinter pro Driver -projekti on strateginen 
kumppanuushanke. Se rahoitetaan Erasmus+ 

ohjelmasta.  
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Hyvä lukija, 
 

Tämä toinen uutiskirje kertoo sinulle toiminnoista ja tuotteista, joita kehitetään 
Sprinter pro driver ERASMUS + -projektin aikana. Tämä uutiskirje antaa sinulle 
perustiedot projektista ja yhteistyökumppaneiden jo suorittamasta 
toiminnoista. 

 

Tästä kirjeestä voit lukea:  

1. Projektin tulokset ja tehdyt toimenpiteet 

2. Aloituskokous Badenissa, Itävallassa 

3. Toinen projektikokous Madridissa, Espanjassa 

4. Tulevat hanketoimet 
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Hankkeen tulokset 
 

Yhteistyökumppanit ovat viimeistelleet hankkeen kaksi ensimmäistä tulosta: 
Pakettiautonkuljettajien -osaamiskartta ja erilaisten mobiiliteknologian ja sovellusten 
kokoelma pakettiautonkuljettajien koulutukseen. 

 
Osaamiskartta kerää yhteisiä eurooppalaisia osaamisalueita ja tietoja, joita kevyen 
pakettiautonkuljettajan tulisi hankkia tukemaan ammattiaan. 
 

Pakettiautonkuljettajien -osaamiskartta toteutettiin luomalla online-kyselylomakkeet 
kuljettajille ja kouluttajille, joiden avulla selvitettiin, mitkä ovat yrityksille tärkeimmät 
osaamisalueet ja kerättiin lisätietoja verkkokoulutuksesta. 
 

Osaamiskartan lisäksi myös toinen tavoite on saatu päätökseen. Se on kokoelma  erilaisten 
mobiiliteknologioiden ja sovellusten hyödyntämisestä oppimisessa. Sovellukset, ohjelmistot 
ja ohjelmat, jotka voivat olla hyödyllisiä kuljettajille, on jaettu Google+ -yhteisöön (voit käydä 
osoitteessa https://plus.google.com/u/0/communities/108065324565791322448). 
Kumppanit ovat keränneet sinne työkaluja, joita kouluttajat voivat käyttää ja hyödyntää 
koulutuksen aikana ja jotka voivat tukea kuljettajien työtä. Esimerkiksi on olemassa sovellus, 
joka tukee kuljettajien ensiaputaitoja tai sovellusta, joka tarkastaa jatkuvasti 
polttoainehintoja jne. 

 
Yhteistyökumppanit työskentelevät nyt tavoitteen 3 parissa, joka on koulutuspolun 
luominen e-oppimisympäristöön. Luodaan 32 tuntia kestävä koulutus ja web-pohjaiset 
oppimateriaalit, mukaan lukien kerätyt työkalut toisesta tavoitteesta.
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Aloitus kokous  

Ensimmäinen hankekokous pidettiin Badenissa (Itävalta) 6.-7. Marraskuuta 2017. Tässä 
kokouksessa osapuolet keskustelivat projektin tavoitteista, tuotoksista, tuloksista ja 
aikatauluista. Yhteistyökumppanit keskustelivat myös toteutettavista toimenpiteistä, kuten 
verkkosivuston luomisesta, sosiaalisen median sivuista, lehtisistä ja uutiskirjeitä.
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Toinen kokous  

Toinen hankekokous pidettiin Madridissa (Espanja) 5.-6. Kesäkuuta 2018. Tässä kokouksessa 
keskusteltiin toimista ja tavoitteista, jotka ovat jo valmistuneet, kuten osaamiskartta ja 
mobiilityökalujen kokoelma. Nämä on esitetty, käsitelty ja kommentoinut. Yhteistyökumppanit 
keskustelivat myös tulevista toiminnoista (O3, O4, O5), jotka ovat kehitystyön, koulutusmenetelmien 
ja siirrettävyyden opas sekä sidosryhmäfoorumin toteuttaminen.

 

 
Seuraa Facebook- ja Linkedin-sivuja, jotka päivitetään uusille uutisille. 


