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Tourism Training the Trainers



• Markmið: Þróa útfærslu á námi fyrir starfsþjálfa aðlaðað að þörfum  
ferðaþjónustufyrirtækja í þátttökulöndunum fjórum

• Byggt á : Á starfagreiningu og Stiklum Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins, RETRAIN sem einnig var unnið var í samstarfi við 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

• Verkþættir: 1) Þarfagreining. 2) Drög að námskrá. 3) 
Tilraunakennsla 4)Endurbætt námskrá 5) Innleiðing og Kynning 



Hverjir? 



Af hverju höldum við að það sé þörf 
fyrir svona nám? 

• Þarfagreining gerð í þátttökulöndunum fjórum Ítalíu, 
Austurríki,Finnlandi og Íslandi 

• Talað við bæði starfsfólk og stjórnendur 

• Svolítill munur á milli landa en mikill samhljómur 

• Spurt um nauðsynlega hæfni þeirra sem sinna 
starfsþjálfun í ferðaþjónustu 

• Spurt um hvernig námið þyrfti að vera útfært 



Helstu hæfniþættir á Íslandi  

• Samskipti - Communication

• Sjálfstraust -Self-confidence

• Þjónustustjórnun -Service management

• Gæðavitund- Quality focus

• Starfsþróunar og færniefling -Developing others

• Úrlausn vandamála- Problem solving



Einnig spurt um útfærslu á náminu 

• Rýmar ágætlega við þær greiningar sem hafa verið 
gerðar hér heima 

• Stutt hagnýt námskeið í blönduðu námi 

• Verkefnadrifið með áherslu á sjálfsnám

• Sérsniðið að þörfum fyrirtækja 

• Í fyrirtækjunum sjálfum 



Módelið  



Tilraunanámskeið á Íslandi 

Hófst með því að við heimsóttum nokkur fyrirtæki sem höfðu lýst yfir áhuga 

– Icelandair hótelin

– Íslandshótel

– Landnámssetur Íslands 

– Isavia

– Höldur

– Reykjavík Excursions 

Þetta er gríðarlega mikilvægur hluti af af náminu, já námið hefst hér 



Hluti 0 
Áður en námskeiðið hefst   

• Mat á þekkingu og 
hæfni og val á 
þátttekendum

• Heimsókn á vinnustað

• Námssamningur milli 
nemanda, leiðbeinanda 
og stjórnanda 



Hluti 1 

• Sjálfsmat

• Samskipti 

• Hlutverk starfsþjálfa

• Endurgjöf og hrós



Hluti 1



TTRAIN – Tourism training the trainers

Hluti 2„ Heimavinna“
Notuðum Facebook í samskiptum



Hluti 3 

Að Skipuleggja þjálfun

Aðferðir fullorðinsfræðslu



Hluti 4 „ Heimavinna“ 
Notkun á upplýsingatækni við gerð þjálfunaráætlunar 



Hluti  5 og 6 
Lausnaleit og aðlögunarhæfni

Fjölbreyttar og skapandi kennsluaðferðir
Finndu dæmi þar sem þú gætir notað eftirfarandi tæki eða aðferðir:

• 1. Hlutverkaleikur
• 2. Uppgötvunarnám- tékklisti eða ratleikur (t.d. til að læra að þekkja byggingu eða rými).
• 3. Bein kennsla – „leiðinleg“ ef hún er einstefna
• 4. Sýnikennsla 
• 5. Klípusögur, aðstæður og hvernig hægt er að leysa úr þeim. Problem solving. 
• 6. Fyrirlestrar
• 7. Eftirfylgni- tala við „eldri nýja“ starfsmenn og spyrja hvað vantar til viðbótar. 
• 8. Hrós og hvatning sem aðferð.
• 9. Kennslumyndbönd
• 10. Hafa gaman í þjálfun. T.d. bæta hreyfingu inn í prógrammið og fá fleiri með. 
• 11. Leikir 
• 12. Endurmat, sjálfsmat eftir daginn. T.d. „Hvað lærðir þú?“
• 13. Nota samfélagsmiðla eða önnur opin kerfi 



Hluti 7 
Lokadagur 





Hluti 8 Eftirfylgni  

• Viðtal á vinnustaðnum með þátttakendum og 
stjórnendum

• Spáð í hvað er verið að nýta úr námskeiðnu á 
vinnustaðnum

• Hvað má bæta og hverju má breyta í þjálfun á 
vinnustaðnum

• Bjóða upp a viðbótarnámskeið þar sem farið er dýpra
í ákveðna þætti



Og hvað svo ? 

• Símenntun Háskólans á Bifröst býður nú þegar upp á sérsniðiðin námskeið 
fyrir starfsþjálfa í verslunar og þjónustufyrirtækjum. Byggt á RETRAIN 

• TTRAIN námskrá í vinnslu sem verður gerð aðgengileg á heimsíðu 
verkefnisins 

• Nýtt námskeið fyrir starfsþjálfa í ferðaþjónustu hefst 17. janúar.

• Þátttökugjald er kr. 95.000.

• Umsóknarfrestur er til 5. janúar

• Skráning á http://www.bifrost.is/namid/simenntun/nam-fyrir-
ferdathjonustu/starfsthjalfanam/

http://www.bifrost.is/namid/simenntun/nam-fyrir-ferdathjonustu/starfsthjalfanam/


trainingfortourism.eu

info@ttrain.eu

TTRAIN - Tourism Training the Trainers

@TTRAIN_EU
#TTRAIN


