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A hivatásos gépkocsivezetők felkészítése a
negyedik ipari forradalom, valamint az
általa a közúti áruszállítás területén hozott

www.project-futuredrv.eu

BEVEZETÉS

A FŐBB EREDMÉNYEK

A hivatásos gépkocsivezetés és az azzal kapcsolatos
tevékenységek körében jelentős változások előtt állunk,
és ezekre a változásokra tervszerűen fel kell készülnünk,
és igénybe kell vennünk a hivatásos gépjárművezető
szakképzés eszközeit is a legjobb eredmény elérése
érdekében. Ezek a változások olyan intézkedéseket
követelnek meg, amelyek segítségével elkerülhető lesz
az e foglalkozásra ma jellemző óriási munkaerőhiány,
ami továbbra is az első tíz között foglal helyet azon
hiányszakmák között, amelyek munkaerő feltöltésével
a munkaadók ma és az elmúlt évtized folyamán is csak
nehezen tudnak megbirkózni. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy elébe menjünk a dolgoknak, és előre
megtervezzük a gépkocsivezetői hivatás jövőbeli vízióját a ma látható megatrendek, trendek és innovációk
ﬁgyelembe vételével, amelyek mind hatással lesznek
eme foglalkozás jövőjére.

A projekt konzorcium megalkot egy
FutureDRV PROFIL-t, amely bemutatja a jövőbeli gépkocsivezetőt, a
majdani szerepét, a szükséges tudást, készségeket, kompetenciákat
a negyedik ipari forradalom folyományaként. A FutureDRV proﬁl célja, hogy támpont legyen a jövő hivatásos
gépkocsivezetőjétől elvárt készségek meghatározásához az elkövetkező 15-20 évre.

A FutureDRV projekt keretében úgy vizsgáljuk a hivatásos gépkocsivezetés jövőjét, hogy betekintünk a
gépkocsivezetők várható feladatkörébe, szerep vállalásába csakúgy, mint a minősítési követelményrendszerébe 2030-ban és az után.

A példaként felvázolt FutureDRV
TANULÁSI MÓDSZERTAN annak a ﬁgyelembe vételével kerül
kidolgozásra, hogy segítse a ma
gépkocsivezetőjét a változó és
egyre növekvő követelményeknek való megfelelésre. E módszertan célja azon tanulási folyamat eredményeinek
az elérése, amelyek ma még újnak számítanak a ma
gépkocsivezetői számára; a tanulás új módszereinek a megismerése és a tanultak alkalmazása a jövő
gépkocsivezetőjével szembeni elvárások teljesítéséhez.. E célból iránymutató tanulási módszereket dolgozunk ki a szükséges kompetenciák kifejlesztésére az
élethosszig tartó tanulás elvárásainak keretein belül.

A FutureDRV AJÁNLÁSOK valamennyi érdekelt: a munkaadók,
a képzőszervek számára kínálnak javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan készítsék fel a
hivatásos gépkocsivezetőket a
jövő elvárásainak való megfelelésre. Kidolgozzák
az egyes EU-tagállamokra szabott akcióterveket,
amelyeket végre kell hajtani a kitűzött cél elérése érdekében. Végezetül, az európai döntéshozásra,
annak a szerepére is hatni igyekeznek a hivatásos
gépkocsivezetők jövőre történő felkészítését illetően.
A FutureDRV IDŐVONAL átláthatóvá teszi a trendeket és az
innovatív megoldásokat, rámutat az összefüggésekre ezek,
valamint a gépkocsivezetőkkel
szemben elvárt minősítési követelmények között. Idővonalat állít
föl a bekövetkező változások elé, meghatározza a
különböző érdekeltek felelősségi köreit, valamint az
általuk megteendő lépéseket. Ezért az idővonal fontos
eszköz a hivatásos gépkocsivezetés jövőjét illető döntéshozás, a szakmai képzés és az életpálya-modell kidolgozása számára.

A FutureDRV projekt végterméke olyan eszközöket és ajánlásokat nyújt a fuvarozási szakma érdekeltjei számára, amelyek alkalmasak lesznek a jövő igényeit mindenben kielégítő
gépkocsivezetői munkaerő-állomány felépítésére Európa valamennyi tagállamában.

