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COMPETENCE+
A blended learning programme for competence development beyond pure professional skills

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ:
Ενδυνάμωση των ηρώων μας στις
δημόσιες μεταφορές
Οι ευρωπαϊκές πόλεις λειτουργούν με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και εξαρτώνται από τους ανθρώπους που
διατηρούν αυτά τα συστήματα σε λειτουργία καθημερινά.
Ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με την
αύξηση του πληθυσμού στις πόλης και τις αυξανόμενες
απαιτήσεις αειφορίας.
Με αυτή την ανάπτυξη έρχονται νέες προκλήσεις για τους
εργαζόμενους στις δημόσιες μεταφορές, και σε αυτό το
σημείο έρχεται η COMPETENCE+!

Κατάρτιση για τους σημερινούς
και μελλοντικούς εργαζόμενους
στον τομέα των δημόσιων
μεταφορών
Περιβαλλοντική και
συγκρουσιακή ευαισθητοποίηση,
ηθικό θάρρος και διαχείριση του
άγχους
Καινοτόμες μέθοδοι όπως η
Εικονική Πραγματικότητα
Το COMPETENCE+ θα παρέχει
κατάρτιση για τους σημερινούς και
μελλοντικούς υπαλλήλους στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών με
ένα μικτό σπονδυλωτό σχέδιο
μάθησης.
Οι νέες δεξιότητες που αποκτούν οι
σημερινοί και οι μελλοντικοί
εργαζόμενοι θα εφαρμόζονται
άμεσα στην καθημερινή τους
εκπαίδευση και εργασία.

Στόχοι του
COMPETENCE+
Παροχή ευκαιριών κατάρτισης
σε σπουδαστές ΕΕΚ και
εργαζόμενους στις δημόσιες
μεταφορές σε 4 τομείς:
1. Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
2. Ευαισθητοποίηση σε
θέματα συγκρούσεων
3. Ηθικό θάρρος
4. Διαχείριση του άγχους
Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει τη
δυνατότητα στους
εργαζόμενους να
βελτιστοποιήσουν τις
διαδικασίες σκέψης και τις
ενέργειές τους, ώστε να έχουν
μεγαλύτερη αυτονομία στους
ρόλους τους και να συμβάλλουν
στο να κάνουν τις κοινότητές
τους ασφαλέστερες και φιλικές
προς το περιβάλλον.

Πνευματικά
προϊόντα
IO 1: Ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού
προγράμματος που θα
αξιολογηθεί και θα εγκριθεί
από εμπειρογνώμονες και
θα έχει άμεση εφαρμογή
στις καθημερινές
καταστάσεις που βιώνουν
οι εργαζόμενοι στις
δημόσιες συγκοινωνίες.
IO 2: Ανάπτυξη
εργαστηρίων που θα
ενισχύσουν τις ικανότητες
των εργαζομένων στις
δημόσιες μεταφορές.
IO3: Δημιουργία
εκπαιδευτικής πλατφόρμας
και σεναρίων Εικονικής
Πραγματικότητας για
ενίσχυση της εκπαίδευση.
IO4: Οδηγός για
εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευτές για την χρήση
του εκπαιδευτικού υλικού
Competence+ και τη
διασφάλιση της συνεχούς
χρήσης των αποτελεσμάτων
του έργου.

Αποτελέσματα
Το Competence+ θα:
Αυξήσει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες των εκπαιδευτών
και των εργαζομένων.
Αυξήσει τις ευκαιρίες
απασχόλησης
Αυξήσει την ασφάλεια των
εργαζομένων
Αυξήσει την
ευαισθητοποίηση της
κοινότητας σχετικά με τους
αγώνες και τις ανάγκες των
εργαζομένων στις δημόσιες
μεταφορές.
Ενισχύσει τους δεσμούς της
κοινότητας και αυξήσει την
ασφάλεια της κοινότητας με
την εκπαίδευση στο ηθικό
θάρρος.
Προωθήσει την ευρωπαϊκή
συνεργασία των φορέων.

Εταίροι

Έργο 2020-1-DE02-KA202-007585
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

