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ETHIT – Europe thinks in Tourism.  
Tourims knowledge network in Europe. 

 
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation 
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Europe thinks in Tourism, skammstafað ETHIT  

8 þátttakendur frá 7 Evrópulöndum 

Nýta þekkingu frá verkefni sem unnið var á 

Spáni og útvíkka fyrir Evrópu 

Þróa samskiptavef (social netvork) fyrir fólk 

tengt ferðaþjónustu í Evrópu 



Nýta hugmyndafræði og kosti samfélagsmiðlunar 
til að öðlast betri skilning á og bæta þekkingar-
öflun innan ferðaþjónustu í Evrópu 
 

www.thinkintourism.com 

 
Markhópur:  
 

- Fólk sem starfar í ferðaþjónustu 
- Nemendur í öllum ferðaþjónustutengdum 

greinum 

 

http://www.thinkintourism.com/


1. Greina þörfina fyrir þekkingarnet af þessu tagi í hverju 

aðildarlandi um sig 

2. Þróa og aðlaga vefinn og samskiptanetið Tourism 

Knowledge Network þannig að það henti markhópnum 

3. Þróa aðferðafræði eða nálgun til að greina hvernig 

þekkingaröflun á sér stað og gera sýnilega áhrif 

óformlegra námsferla í samfélaginu 

4. Þróa gagnlegt námsefni og þekkingu sem er þess eðlis 

að hún laði notendur að vefnum og auðgi þekkingu 

þeirra 

 

 



5. Prófa ETHIT samskiptanetið og hverju hugsanleg notkun 

þess sem óformleg kennslutæki bætir við aðra formlega 

eða óformlega þjálfun og menntun á sviði ferðaþjónustu. 

 

6. Að koma samskiptanetinu í notkun, með því m.a. að fá til 

liðs við það nemendur og sérfræðinga í öllum 

aðildarlöndum. 

 

5. Þróa leiðir til áframhaldandi virkni samskiptanetsins eftir að 

verkefninu lýkur 
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WP TITLE COORDINATOR 
IMPLEMENTATION 

DATES 

WP1 
MANAGEMENT, COORDINATION AND 

EVALUATION 
FORMACION DIGITAL 03/2014-02/2016 

WP2 
RESEARCH AND USER'S NEEDS 

ANALYSIS 
STUDIO ITALIA 04/2014 -09/2014 

WP3 
TECHNICAL DEVELOPMENT OF THE 

NETWORK 
FORMACION DIGITAL 10/2014 - 03/2015 

WP4 METHODOLOGICAL DEVELOPMENT COOPETAPE 10/2014 - 03/2015 

WP5 LEARNING CONTENTS DEVELOPMENT 
THE SHEFFIELD 

COLLEGE 
10/2014 - 02/2016 

WP6 
PILOT TESTING AND VALIDATION OF 

THE ETHIT NETWORK 
SSCTSP 02/2015 - 02/2016 

WP7 QUALITY ASSURANCE KATE 02/2015 - 02/2016 

WP8 Dissemination and exploitation 
ICELANDIC TOURIST 

BOARD 
04/2014 - 02/2016 



• Búið að gera könnun í öllum aðildarlöndum til að greina 

mögulega þörf fyrir þekkingarnet af þessu tagi 

• Fá til samstarfs lykilaðila í fræðslumálum hérlendis 

• Kynna verkefnið og þróa leiðir til að það nýstist markhópum 

sem best. 

 


