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Το εκπαιδευτικό υλικό είναι καθ'οδόν!

Η ομάδα εργάζεται σκληρά για την προετοιμασία του
πρώτου σχεδίου του υλικού ηλεκτρονικής μάθησης και
για τις τέσσερις ενότητες:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η αποστολή του COMPETENCE+

είναι να παρέχει κατάρτιση για
τους σημερινούς και
μελλοντικούς εργαζόμενους στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών
με μια μικτή σπονδυλωτή έννοια
μάθησης. Οι νεοαποκτηθείσες
δεξιότητες και γνώσεις μπορούν
και πρέπει να εφαρμόζονται
άμεσα στην καθημερινή
εκπαίδευση και εργασία.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του
έργου, θα χρησιμοποιηθούν
καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας
και μάθησης. Στο πρόγραμμα
μικτής μάθησης, οι διαδικτυακές
ενότητες αυτοεκπαίδευσης θα
συνδυαστούν με δια ζώσης
εκπαίδευση και ομαδικά
εργαστήρια.
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνεπάγεται

έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Συνεπώς, η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό."

 



Στις 11-12 Νοεμβρίου 2021, οι εταίροι του έργου είχαν
τη δυνατότητα να συναντηθούν αυτοπροσώπως στο
Ρέους της Ισπανίας, στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε
από την DomSpain.  Κατά τη διάρκεια της διήμερης
συνάντησης, εργάστηκαν πάνω στο περιεχόμενο του
διαδικτυακού μαθήματος (IO2) στο πλαίσιο του έργου
και άρχισαν να προετοιμάζουν το περιεχόμενο που
σχετίζεται με σενάρια εικονικής πραγματικότητας (IO3)
που θα προστεθεί στις ενότητες. 

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης, οι εταίροι
επισκέφθηκαν την έδρα ενός άλλου εταίρου από το
Reus, της εταιρείας δημόσιων μεταφορών Reus
Transport, για να δουν το εντυπωσιακό κέντρο ελέγχου
της, όπου διαχειρίζεται τις δημόσιες μεταφορές και
τους χώρους στάθμευσης της πόλης. 

Διακρατική συνάντηση στο Reus

Ανάπτυξη σεναρίων  
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Η ομάδα ανάπτυξης της Virsabi, ενός δανέζου εταίρου, έχει
ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του περιεχομένου της
Εικονικής Πραγματικότητας, το οποίο θα αποτελέσει μέρος
του εκπαιδευτικού υλικού.

Στην εικονική πραγματικότητα, οι σπουδαστές της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να
εξασκηθούν στις δεξιότητες που έχουν επιτύχει μέσω του
υλικού που παρέχεται από το έργο.

Διαδικτυακές συναντήσεις
Οι εταίροι του Competence+ συναντώνται τακτικά
διαδικτυακά για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και
να προγραμματίσουν τις επερχόμενες εργασίες. 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου -
www.competenceplusproject.eu

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

