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Valdefling hetjanna okkar í
almenningssamgöngum

Hið opinbera rekur víða almenningssamgöngur í Evrópu og
leggur traust sitt á starfsfólkið sem heldur þeim gangandi á degi
hverjum.  

Almenningssamgöngur munu halda áfram að vaxa með aukinni
fólksfjölgun í úthverfum og vaxandi kröfum um sjálfbærni. 

Þessari þróun fylgja enn fleiri áskoranir fyrir starfsfólk og  þar
kemur COMPETENCE+ sterkt inn!

YFIRLIT:

Þjálfun fyrir  núverandi-  og
framtíðarstarfsfólk í
almenningssamgöngum
Umhverfisvitund, vitund um
ágreining, borgaralegt
hugrekki og streitustjórnun 
Nýstárlegar þjálfunaraðferðir
eins og sýndarveruleiki

COMPETENCE+  mun veita
núverandi- og
framtíðarstarfsfólki á sviði
almenningssamgangna þjálfun
með blönduðum
kennsluaðferðum
 
Ný hæfni nýtist núverandi - og
framtíðarstarfsfólki  í þjálfun og í
daglegum störfum 



Auka þekkingu og hæfni

þjálfunaraðila og

starfsfólks

Auka starfstækifæri

Auka öryggi starfsmanna

Auka meðvitund í

samfélaginu um

almenningssamgöngur,

þarfir starfsmanna og

áskoranir.

Styrkja samfélög og auka

samfélagslegt öryggi með

þjálfun í borgaralegu

hugrekki

Efla evrópska samvinnu

allra hagsmunaaðila 

Competence+ mun: ÞF 1: Þróun á

námskeiðum, sem eru

rýnd og yfirfarin af

sérfræðingum, þar sem 

 starfsfólk

almenningssamgangna

yfirfærir þekkingu beint á

daglegar aðstæður

ÞF 2: Þróun vinnustofa

sem mun styrkja enn

frekar hæfni starfsfólks

almenningssamgangna 

ÞF 3: Sköpun vettvangs

þjálfunar og

sýndarveruleika fyrir

fjölbreytta þjálfun

starfsfólks. 

ÞF 4: Leiðbeiningar fyrir

kennara og þjálfunaraðila

um notkun kennsluefnis
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Umhverfisvitund

Vitund um ágreining

Borgaralegu hugrekki

Streitustjórnun

Að skapa tækifæri til

aukinnar þjálfunar og

fræðslu starfsfólks

almenningssamgangna á

fjórum eftirfarandi sviðum: 

1.

2.

3.

4.

Þjálfunin mun hvetja

starfsfólk til jákvæðni og

bjartsýni svo það njóti sín

betur í hlutverki sínu, ásamt

því að stuðla að öruggara og

umhverfisvænna  samfélagi. 

Markmið
COMPETENCE+ Þróun og ferli Niðurstaða

Samstarfsaðilar
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