
ATTA-AdventureEDU* vinnustofa um 
afþreyingarferðamennsku  

Haldin í Keili, Reykjanesbæ dagana 29.-30. apríl 2015.   

Vinnustofan verður í kjölfar ráðstefnu um afþreyingarferðamennsku í 
Keili þann 28. apríl og fer fram á ensku.  

*Adventure Travel Trade Association, Education for the Business of Adventure Travel – 
www.adventuretravel.biz.  

http://www.adventuretravel.biz/


Hvað er afþreyingarferðamennska?  

Adventure tourism is tourism that combines physical activity, cultural 
exchange, or interaction and an engagement with nature (Robson 
2012).  

Afþreyingarferðamennska sameinar líkamlega hreyfingu, 
menningarvinkil og náið samband við náttúruna. 

 

Hvað er AdventureEDU?  

AdventureEDU er fræðsluhluti alþjóðasamtaka fyrirtækja og stofnana 
sem koma að afþreyingarferðamennsku ATTA (Adventure Travel Trade 
Association). Markmið þeirra er að bjóða þjálfun fyrir opinbera aðila, 
samtök og fyrirtæki sem vilja bjóða upp á fyrirmyndar upplifanirnar 
með öryggi og sjálfbærni að leiðarljósi.  

Hvað er afþreyingarferðamennska?  



Dagur 1  
Fyrri dagur vinnustofunnar nefnist Adventure Industry Community Builder 
eða Samræður og samvinna á sviði afþreyingarferðamennsku. Markmið 
hennar að er ná hagaðilum saman til að deila sinni reynslu og sýn á greinina, 
greina frá hindrunum og tækifærum og setja saman stefnu til velgengni fyrir 
greinina.  
 
Dagur 2  
Á öðrum degi vinnustofunnar er fókusinn settur á gæða- og öryggismál og 
m.a skoðað hvernig eigi að setja upp og og framfylgja öryggisáætlunum. 
Tekið skal fram að þessi vinna mun nýtast þeim fyrirtækjum sem eru í 
umsóknarferli í Vakann eða hafa áhuga á að hefja slíkt ferli.  

AdventureEDU námskeiðsyfirlit 



 

SAMRÆÐUR OG SAMVINNA Á SVIÐI 
AFÞREYINGARFERÐAMENNSKU  

DAGUR 1  



• Mynda sterk tengsl og samheldni á milli ólíkra hagaðila á NATA 
svæðinu (Ísland, Grænland og Færeyjar).  

• Að auka sameiginlegan skilning á þörfum, áhyggjum og 
forgangsmálum hjá öllum þátttakendum.  

• Skapa grundvöll fyrir lykilaðila til að koma saman og vinna að 
forgangsröðun og áherslum til að styrkja og þróa 
afþreyingarferðamennsku á svæðinu.  

Markmið vinnustofunnar  



Tími Efni  

8:00 – 8:15 Afhending fundargagna og þátttakendur hittast. 

8:15 – 8:45 Welcome and Context Setting – Adventure Industry Update – Chris Doyle, framkvæmdastjóri 
ATTA í Evrópu.  

8:45 – 9:00  Community Agreements and Engagement – Moe Carrick  

9:00 – 10:15 Hópavinna og umræður 

10:15 Hlé  

10:30 – 11:45 Hvert viljum við stefna saman? (framtíðarsýn) 
 

Dagur 1 – Drög að dagskrá  



11.45  Samantekt 

12:00 – 13:00 Hádegisverður  

13:00 – 13:45 Kynning á sameiginlegri markaðsrannsókn sem unnin var á Grænlandi og í Færeyjum og 
umræður um stöðu afþreyingarferðamennsku í NATA löndunum þremur (Íslandi, Grænlandi 
og Færeyjum).  

1:45 -  14:30  Hvaða hindranir gætu orðið í veginum og hvað gæti dregið úr þeim? (áframhald á umræðum 
og hópavinnu). 

14:30 Hlé 

14:45 – 15:45 Til hvaða aðgerða þarf að grípa til að lágmarka hindranir á vegi okkar til velgengni? (umræður 
og hópavinna). 

15:45 – 16:30 Assignments/Commitments/Next steps  

16:30 – 17:00 Samantekt  

Dagur 1 – Drög að dagskrá  



Meðmæli frá fyrri þátttakendum 









 

STÝRING GÆÐA OG ÖRYGGISMÁLA 

DAGUR 2  



Markhópur Lýsing Lengd Leiðbeinandi  

Stjórnendur og starfsfólk 
afþreyingarfyrirtækja, gististaða 
og annarra fyrirtækja sem að 
greininni koma.  

Þátttakendur læra 
undirstöðuatriði gæðakerfa og 
eru leiddir í gegnum gerð 
öryggisáætlana skref fyrir skref.  

7 klukkustundir í kennslu 9 
klukkustundir í heildina.  

Jean Claude Razel  

8:30 – 9:00 Um gæðastarf og öryggismál  

9:00 – 10:00  Safety Management Concepts and Origin. 

10:00 – 10:15 Hlé  

10:15– 12:15 Risk Analysis Presentation and Practice.  

12:15 – 13:15 Hádegisverður 

13:15 – 14:45 Transform Your Safety Management Practices into a Complete System.  

14:45 – 15:00 Hlé  

15:00 – 16:00  Transform Your Safety Management Practices into a Complete System.  

16:00 – 16:30 Samatekt  

Dagur 2 – Drög að dagskrá  



• ATTA hefur kynnt sér vandlega gæða- og 
öryggiskerfið Vakann og gert ráðstafanir til þess 
að efni námskeiðsins nýtist vel þeim sem eru í 
umsóknarferli í Vakann, eða hafa áhuga á að hefja 
slíkt ferli.  

• Þátttakendur í þessari vinnustofu munu fá fræðslu 
sérsniðna að þörfum fyrirtækja í afþreyingar-
ferðamennsku. 

• Þátttakendur sem hafa setið námskeið á vegum 
ATTA fá stafrænt merki/logo til notkunar á 
heimasíðum sínum til merkis um að fyrirtækið 
leggi áherslu á fagmennsku og gæði.  

Samnýting við Vakann 






