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Styrkelse af vores helte i den offentlige transport 

Europæiske byer kører på offentlig transport og er afhængige

af de mennesker, der holder disse systemer kørende hver dag. 

 

Denne sektor vil kun fortsætte med at vokse som med

stigende bybefolkninger og stigende krav til bæredygtighed. 

 

Med denne vækst følger nye udfordringer for medarbejdere i

offentlig transport, og det er her, COMPETENCE+ kommer

ind!

OVERSIGT:

Uddannelse af nuværende og
fremtidige ansatte i offentlig
transport 
Miljø- og konfliktbevidsthed,
civilmod og stresshåndtering 
Innovative metoder som Virtual
Reality 

COMPETENCE+ vil tilbyde
uddannelse til nuværende og
fremtidige medarbejdere i den
kollektive trafiksektor med et
blended modulært læringskoncept.  

De nye færdigheder erhvervet af
nuværende og fremtidige
medarbejdere vil blive direkte
anvendt på deres daglige træning og
arbejde. 



Øge viden og færdigheder

for undervisere og

medarbejdere. 

Forøge

beskæftigelsesmuligheder

Øge sikkerheden for

medarbejderne

Øge bevidstheden i

fællesskabet om kollektiv

trafikmedarbejderes

kampe og behov.

Styrk samfundsbåndene

og øg

samfundssikkerheden med

uddannelse i civilmod.

Promovering af europæisk

samarbejde for

stakeholders.

Competence+ vil: IO 1: Udvikling af et
ekspertgennemgået og
godkendt
uddannelseskursus, der vil
være direkte anvendeligt i
daglige situationer, som
medarbejdere i offentlig
transport oplever. 
IO 2: Udvikling af
workshops, der vil styrke
kompetencer hos
medarbejdere i offentlig
transport. 
IO3: Oprettelse af en
uddannelsesplatform og
Virtual Reality -scenarier til
forbedret træning. 
IO4: Vejledning til lærere
og undervisere i, hvordan
man anvender
Competence+ materialer
og garanterer fortsat brug
af projektresultater. 

Miljøbevidsthed 

Konfliktbevidsthed 

Civilmod 

Stresshåndtering 

Giv uddannelsesmuligheder for

erhvervsuddannelsesstuderen

de og medarbejdere i offentlig

transport på 4 områder: 

1.

2.

3.

4.

Denne uddannelse vil give

medarbejdere mulighed for at

optimere deres tankeprocesser

og handlinger for at nyde mere

agentur i deres roller og for at

gøre deres lokalsamfund mere

sikre og miljøvenlige. 
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