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Námsefnið er á leiðinni! 

Verkefnahópurinn vinnur hörðum höndum að því að
ljúka við fyrsta uppkast að net-námsefni í öllum fjórum
flokkunum.  

VERKEFNIÐ

Markmið COMPETENCE+ er að
veita núverandi- og
framtíðarstarfsfólki á sviði
almenningssamgangna þjálfun
með blönduðum námsleiðum. Ný
hæfni og þekking verður því
notuð með beinum hætti í dagleg
störf og þjálfun starfsfólks. 

Til þess að ná markmiðum
verkefnisns verða notaðir
nýstárlegir blandaðir
kennsluhættir, svo sem sjálfsnám
á netinu í  bland við staðbundið
nám og hópavinnu. 
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Þann 11.-12. nóvember 2021, gátu aðilar verkefnisins

hist í eigin persónu í Reus á Spáni. DomSpain hýsti

fundinn og var meginverkefni fundarins að vinna að gerð

netnámsefnisins (IO2). Þá var hafist handa við

undirbúning námsefnis sem tengist sýndarveruleika

(IO3).  

Sem hluti af verkefnafundinum var heimsókn til Reus

Transport sem einnig er þátttakandi í verkefninu. Reus

Transport er almenningssamgöngufyrirtæki og vakti

stjórnstöð þeirra sérstaka athygli þátttakenda þar sem

bæði almenningssamgöngum og bílastæðamálum

bæjarins er stýrt. 

Verkefnafundur í Reus

Þróun aðstæðna  
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Þróunarteymi frá Virsabi, sem er danskt samstarfsfyrirtæki, er

nú þegar byrjað að þróa aðstæður í sýndarveruleika sem er hluti

af námsefninu. 

Í sýndarveruleika gefst þátttakendum kostur á að reyna hæfni

sína og þekkingu, sem þeir hlutu á námstímanum, í ólíkum

aðstæðum.  

Fjarfundir 

Haldnir hafa verið reglulegir fjarfundir innan verkefnahópsins.
Þar er farið yfir yfirstandandi verkefni og það sem er
framundan. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu verkefnisins: 
 www.competenceplusproject.eu

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

