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Læringsmaterialerne er på vej! 

Partnerskabet arbejder dedikeret på at færdiggøre
første udkast af e-læringsmaterialerne inden for alle
fire moduler: 

PROJEKTET 

Missionen bag COMPETENCE+
er at træne nuværende og
fremtidige medarbejdere inden
for den offentlige transportsektor
med et mangesidigt
læringskoncept. Tilegnende
færdigheder og viden skal kunne
bruges direkte i det daglige
arbejde og den daglige træning. 

For at opnå projektets
målsætninger bliver der brugt
innovative undervisnings- og
læringsmetoder. I det
mangesidige læringsprogram
kombineres online
selvtræningsmoduler med face-
to-face gruppeworkshops. 

Proyecto 2020-1-DE02-KA202-007585
"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus

contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.



Den 11.-12. november 2021 lod det sig gøre for

projektteamet at mødes i Reus, Spanien, ved et møde

som DomSpain var vært for. I løbet af det to dage

lange møde arbejdede de på indholdet til online-

kurset (IO2) inden for projektets rammer, og de

begyndte at forberede indhold relateret til virtual

reality-scenarier (IO3), som bliver indarbejdet i

modulerne. 

Som en del af det transnationale møde besøgte

partnerne hovedkontoret for en anden partner fra

Reus, det offentlige trafikselskab Reus Transport, for

at se deres imponerende kontrolcenter, hvorfra de

administrerer byens offentlige transport og

parkeringsområder. 

Transnationalt møde i Reus 

Udvikling af scenarier 
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Udviklingsteamet fra den danske partner Virsabi er

allerede begyndt på udviklingen af den virtual reality-

oplevelse, som bliver en del af undervisningsmaterialet. 

De studerende kan øve de færdigheder, som de har

opnået gennem projektmaterialerne, i VR. 

Onlinemøder  

Partnerne i COMPETENCE+ mødes jævnligt online for

at følge op på projektets fremdrift og planlægge det

fremtidige arbejde. 

Hold dig opdateret eller besøg projektets hjemmeside -

www.competenceplusproject.eu 

https://www.competenceplusproject.eu/?fbclid=IwAR0Pj2SN3IWm5ZF_vpSKDPXOiObrdDPldJ2nyTi0p37wC3835V5W1Vr4em8

