
Árangursrík og virk samskipti skila hagkvæmari rekstri

GORDON
LEGGUR GRUNN AÐ ÖFLUGUM VEXTI



MEIRI ÁRANGUR, BETRI SAMSKIPTI OG HÆRRI FRAMLEGÐ

Grunnurinn í PPP og LET hefur það að markmiði að skapa fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum möguleika á að 

skapa starfsfólki sínu færni í stjórnun og samskiptahæfni til að efla árangur og auka framlegð.

 
HUGMYNDAFRÆÐILEGUR GRUNNUR UM SAMSTARF OG SAMSKIPTAHÆFNI 

LET er hugmyndafræði og þú lærir að vita hvernig og hvenær á að nota samstarfs- og samskiptafærni til að auka

árangur. Þegar þú hefur tileinkað þér þetta, verður þetta óaðskiljanlegur hluti af daglegu samskiptaumhverfi. 

 
RANNSÓKNIR STAÐFESTA ÁRANGUR Á LET

LET hugmyndafræðin byggir á vísindalegri sönnun um aukinn árangur. LET byggir á alþjóðlegu umhverfi 

með kerfisbundinni innleiðingu og stuðningi til að viðhalda langtíma þróun á jákvæðum breytingum í rekstrinum.

 
VIÐURKENNDIR OG VOTTAÐIR LEIÐBEINENDUR STÝRA INNLEIÐINGU

Gordon er með viðurkennda og vottaða LET leiðbeinendur sem stýra innleiðingaferlinu. Sérþjálfun LET leiðbeinenda 

byggir á viðurkenndri vottun samkvæmt alþjóðlegu umhverfi Gordon Traning International.
 
VOTTUN FYRIR LYKILSTARFSMENN SEM LEIÐA OG VIÐHALDA ÞJÁLFUN

LET leiðbeinendaþjálfun skilar starfsmönnum réttindum til að stýra framkvæmd og innleiðingu á LET stefnumótun innan 

starfseminnar og sjá um áframhaldandi þjálfun starfsmanna. 

Fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök fá stuðning til að innleiða LET hugmyndafræðina og geta síðan notað sitt eigið 
starfsfólk til að viðhalda þeirri stefnumótun. Þannig verður þetta hluti af þróun á innri starfsemi fyrirtækisins og kostnaður 
til lengri tíma lægri.

Um Thomas Gordon og Gordon Training International

Dr Thomas Gordon stofnandi Gordon Training International var löggiltur klínískur sálfræðingur með 

BA próf frá DePauw háskólanum, M.A. próf frá Ohio State Háskólanum og doktorsgráðu frá háskólanum 

í Chicago. Dr Thomas  Gordon fæddist á árinu 1918 og lést á árinu 2002 84 ára gamall. 

Hugtakið um Gordon hugmyndafræðina er í dag þekkt og viðurkennt um allan heim og Thomas Gordon 

er í dag viðurkenndur sem brautryðjandi í kennslu á samskiptafærni og í lausnum á samskiptavanda-

málum með sínum aðferðum fyrir foreldra, kennara, unglinga, stjórnendur og starfsfólk í fyrirtækjum. 

Gordon Training International kynnti fyrst Leader Effectiveness Training (LET) á árinu 1977, en það hefur 

verið endurskoðuð mörgum sinnum síðan. Hundruð fyrirtækja um allan heim hafa innleit LET umhverfið, 

þar á meðal mörg Fortune 500 fyrirtæki. Dr Gordon er viðurkenndur sem frumkvöðull í að þróa líkan af 

lýðræðislegri samstarfsforystu og skilgreina hana sem leið til samskiptafærni og að skapa lausnir á sam-

skiptavandamálum. 

Gordon Training Internatinoal, PPP árangurkerfið og LET vinnustofa
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 LET er umhverfi þar sem starfsmenn læra samskiptahæfni og átakafærni til að vera virkari í sínu starfi.  

 LET vinnustofa býður upp á einstakan ramma í hegðunarmynstri, sem gerir starfsmenn og stjórnendur hæfa til að nema 

hvernig hegðun og samskiptafærni er viðeigandi í hverju tilfelli og til að ákveða hvenær og hvar á að nota þetta.  

 LET vinnustofa er áskorun á viðvarandi hegðun og gerir mögulegt að sjá og viðurkenna eigin slæmu venjur, læra hvað á að 

gera í staðinn og hvernig forðast á að endurtaka mistök.  

 LET vinnustofa færir fólki hagnýt og öflug verkfæri: Virka hlustun, Ég-skilaboð, hvernig á að skipta um samskiptaleið og 

aðferð til að forðast samskiptaleg átök. Samræmi og viðeigandi notkun þessara verkfæra er mjög áhrifarík til að byggja upp 

traust og margir nota þetta sem grundvöll fyrir þróun í hópverkefnum. Þetta virkar vel þegar skortur á trausti er í samskiptum.

 LET vinnustofa kennir þátttakendum að greina á milli þarfa og lausna í samskiptalegum átökum. Ein hindrununin er 

tilhneigingin til að standa fast á sinni eigin lausn. LET hjálpar þátttakendur að sigrast á þessari hindrun.  

 LET vinnustofa leggur áherslu á skýrleika í samskiptum. Áður en að þú býrð til ákveðnar forsendur, stekkur á ákveðna 

niðurstöðu, sérð ekki sjónarmið annarra eða notar þína orku á óviðeigandi hátt, hvetur LET fólk til að fá fyrst fram staðreyndir, 

með því að hlusta á hvað hinn aðilinn er að segja um sín vandamál og sjá hvað þau snúist raunverulega um.

Góðir stjórnendur þurfa að hafa fjóra þætti í samskiptafærni
 Vita hvernig á að koma á fót og viðhalda opnum samskiptum við starfsmenn.

 Vita hvernig á að hlusta með samúð og skilningi þannig að aðrir skynji það.

 Vita hvernig á að tjá tilfinningar og áhyggjur skýrt og heiðarlega án þess að kenna öðrum um.

 Vita hvernig á að leysa átök og ágreining á þann hátt að enginn tapi. 

Hagsmunir fyrirtækja, stofnana og starfsfólks af LET vinnustofu eru:
 Minni starfsmannavelta vegna þess að fólk nýtur sín betur í starfi.

 Aukin framleiðni vegna þess að starfsmenn verða virkaði og með meira frumkvæði 

þegar þeir eru hvattir til að taka þátt í starfsumhverfinu.

 Minni streita vegna þess að vandamál og átök sem koma upp eru leyst

í stað þess að vera hunsuð, fólk forðist þau eða þau séu leyst á rangan hátt.

 Meiri sköpun, betri ákvarðanir og meiri sveigjanleiki vegna þess að starfsfólk vinnur betur.

 Minni tími fer í að taka á mótbárum, deilumálum og í umsjón með starfsfólkinu sem leiðir til þess

að meiri tími verður til að hugsa, skipuleggja og sannarlega að stjórna.

Helstu efnisþættir í LET vinnustofu eru:
 

GRUNNUR   Grundvallarreglur og forsendur. Hugmyndafræðilegt umhverfi. Kjarnagildi.

HJÁLPARFÆRNI  Hlustunar- og vandamálafærni sem gerir þátttakandanum kleift að hjálpa öðrum að leysa vandamál.

VANDAMÁLAFÆRNI   Málfar og samskipta- og vandamálafærni sem hjálpar þátttakendum við að tjá eigin vandamál 

    og eiga samstarf við aðra um að leysa þau.

ÁGREININGSFÆRNI  Verkfæri sem hjálpa þátttakendum að ná fram sigra/sigra lausnum þegar þeir eiga 

   í ágreiningi við aðra (einnig að auðvelda lausn á ágreiningi með áliti annarra þegar við á).

GILDISFÆRNI Rammi til að viðurkenna grundvallarmun á gildum og færni til að taka árangursríkar ákvarðanir 

   í slíkum tilvikum.

LET - betri samskiptahæfni, átakafærni og virkari þátttaka starfsmanna
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PPP árangurskerfið innfelur þarfagreiningu, 360 gráðu mat, LET þjálfun og eftirfylgni, þannig að þetta umhverfi verður viðvarandi 

námsferli í umhverfinu. LET vinnustofan færir þér virkt og aðgengilegt safn af verkfærum og færni sem samkvæmt áratuga rann-

sóknum dregur úr átökum á vinnustað, eykur virkni í verkefnavinnu, merkjanlega lækkar kostnað við samskiptaleg vandamál og 

eykur þannig framlegð samkvæmt áratuga rannsóknum.

Þriggja daga LET stjórn- og samskiptaþjálfunin er grunnurinn í PPP árangurskerfi Gordon Training International. LET er 

umhverfi með fullt af færnisþáttum til að efla samstarf, auka virkni, draga úr samskipatlegum átökum, auka virkni í verkefnum og 

mælanlega minnka hættu á að fólk lendi í samskiptalegum vandamálum. PPP tryggir að LET verður viðvarandi kennsluumhverfi  

til framtíðar í fyrirtækinu í stað þess að vera námskeið til skemmri tíma.

Þeir sem reka fyrirtæki, stofnanir eða félagasamtök vita að það þarf meira en tæknilega getu og viðskiptaþekkingu til að ná 

árangri í daglegu rekstrarumhverfi. Samskiptafærni og að kunna að takast á við samskiptaörðugleika, er ekki síður mikilvægt. 

Leader Effectiveness Training (LET) er grunnurinn í PPP árangurskerfinu og tryggir árangur á þessu sviði.

PPP árangurskerfið er viðvarandi breytingaferli sem virkar til frambúðar

Fyrirtæki um allan heim hafa innleitt LET 

American Express
AT&T
B.F. Goodrich
BMW
Borg Warner
Boston Public Schools
California Dept. of Justice
Central Bank of Ireland
Chrysler
Citibank
Coca Cola
Ernst & Young
Fedex
First Natl. Bank

General Electric
General Motors
Heineken
Amstel Breweries
IBM
IKEA
Levi Strauss
Peugeot
Philips Pirelli
Shell Oil
Suburu-Isuzu
Toyota Motor
Volvo
Zurich Insurance   

PPP árangurskerfið - val um mismunandi leiðir í innleiðingu

Platíníum PPP innleiðing (fyrir stærri fyrirtæki)

  
  1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
  2. 360 mat/greining fyrir allt að 20 þátttakendur.
  3. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa (Fasi I með 11-20 þátttakendum). * 
  4. LET námskeiðsefni fyrir allt að 20 þátttakendur og 360 mat/greining á netinu fyrir allt að 20 þátttakendur.
  6. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.

  7. Fjögurra klukkutíma eftirþjálfun í síma með LET leiðbeinanda.
  8. Leiðbeinendavottun á námskeiði  "Train The Trainer" (Fasi II með 2 þátttakendum) **
  9. Þriggja daga LET leiðbeinendavinnustofa og námskeiðsefni (Fasi III með 10 þátttakendum) **
10. 20 sett af leiðbeinendaefni fyrir 2 nýja leiðbeinendur  (10 sett á hvorn aðila)   

  *  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.
** Það eru fjórir fasar í staðfestri LET leiðbeinendavottun.

Gull PPP innleiðing (fyrir millistór fyrirtæki)

1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
2. 360 mat/greining fyrir allt að 20 þátttakendur.
3. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa  (Fasi I með 11-20 þátttakendur). *  
4. LET námskeiðsefni fyrir allt að 20 þátttakendur og 360 mat/greining á netinu fyrir allt að 20 þátttakendur.
6. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.
7. Tveggja klukkutíma þjálfun í síma með LET leiðbeinanda.
8. Einn dagur í eftirfylgni fyrfir 20 þátttakendur.

  
*  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.

Silfur PPP innleiðing (fyrir minni fyrirtæki)

1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
2. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa (Fasi I 11-20 þátttakendur). * 
3. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.
4. Eins klukkutíma þjálfun í síma með LET leiðbeinanda.

*  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.

LET vinnustofan í PPP árangurskerfinu er aðlöguð að almennu hegðunarferli fólks
LET vinnustofan er öflug hæfnisþjálfun sem þróar mannleg samskipti og átakafærni hjá starfsmönnum. Starfsmenn læra, æfa og 
skilja hvenær og hvernig á að beita öflugum verkfærum sem mælanlega hafa áhrif á hegðun, venjur og skoðanir þeirra. Ólíkt 
annari þjálfun, þá byggir LET á brautryðjandi rannsóknum Dr Thomas Gordon, stofnanda Gordon Training International sem 
skapaði einstakt umhverfi og verkfæri sem saman eru LET. Umhverfið er hannað til að aðlagast almennu hegðunarferli fólks, með 
skilningi á þeim sálfræðilegu þörfum sem fær fólk til að hegða sér eins og því er eðlilegt. 

PPP innleiðing er aðlöguð að umhverfinu í þínu fyrirtæki
Gordon aðlagar innleiðingu á PPP árangurskerfinu að þörfum og/eða samhljómi við reynslu og/eða þekkingu í hverju tilfelli og 
aðstoðar við að finna út hvaða breytinga þörf er fyrir. Þarfagreining, 360 mat, LET vinnustofan og eftirfylgni hjálpar til við að nýta 
þessa fjárfestingu sem best. 
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eykur þannig framlegð samkvæmt áratuga rannsóknum.

Þriggja daga LET stjórn- og samskiptaþjálfunin er grunnurinn í PPP árangurskerfi Gordon Training International. LET er 

umhverfi með fullt af færnisþáttum til að efla samstarf, auka virkni, draga úr samskipatlegum átökum, auka virkni í verkefnum og 

mælanlega minnka hættu á að fólk lendi í samskiptalegum vandamálum. PPP tryggir að LET verður viðvarandi kennsluumhverfi  

til framtíðar í fyrirtækinu í stað þess að vera námskeið til skemmri tíma.

Þeir sem reka fyrirtæki, stofnanir eða félagasamtök vita að það þarf meira en tæknilega getu og viðskiptaþekkingu til að ná 

árangri í daglegu rekstrarumhverfi. Samskiptafærni og að kunna að takast á við samskiptaörðugleika, er ekki síður mikilvægt. 

Leader Effectiveness Training (LET) er grunnurinn í PPP árangurskerfinu og tryggir árangur á þessu sviði.

PPP árangurskerfið er viðvarandi breytingaferli sem virkar til frambúðar

Fyrirtæki um allan heim hafa innleitt LET 

American Express
AT&T
B.F. Goodrich
BMW
Borg Warner
Boston Public Schools
California Dept. of Justice
Central Bank of Ireland
Chrysler
Citibank
Coca Cola
Ernst & Young
Fedex
First Natl. Bank

General Electric
General Motors
Heineken
Amstel Breweries
IBM
IKEA
Levi Strauss
Peugeot
Philips Pirelli
Shell Oil
Suburu-Isuzu
Toyota Motor
Volvo
Zurich Insurance   

PPP árangurskerfið - val um mismunandi leiðir í innleiðingu

Platíníum PPP innleiðing (fyrir stærri fyrirtæki)

  
  1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
  2. 360 mat/greining fyrir allt að 20 þátttakendur.
  3. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa (Fasi I með 11-20 þátttakendum). * 
  4. LET námskeiðsefni fyrir allt að 20 þátttakendur og 360 mat/greining á netinu fyrir allt að 20 þátttakendur.
  6. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.

  7. Fjögurra klukkutíma eftirþjálfun í síma með LET leiðbeinanda.
  8. Leiðbeinendavottun á námskeiði  "Train The Trainer" (Fasi II með 2 þátttakendum) **
  9. Þriggja daga LET leiðbeinendavinnustofa og námskeiðsefni (Fasi III með 10 þátttakendum) **
10. 20 sett af leiðbeinendaefni fyrir 2 nýja leiðbeinendur  (10 sett á hvorn aðila)   

  *  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.
** Það eru fjórir fasar í staðfestri LET leiðbeinendavottun.

Gull PPP innleiðing (fyrir millistór fyrirtæki)

1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
2. 360 mat/greining fyrir allt að 20 þátttakendur.
3. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa  (Fasi I með 11-20 þátttakendur). *  
4. LET námskeiðsefni fyrir allt að 20 þátttakendur og 360 mat/greining á netinu fyrir allt að 20 þátttakendur.
6. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.
7. Tveggja klukkutíma þjálfun í síma með LET leiðbeinanda.
8. Einn dagur í eftirfylgni fyrfir 20 þátttakendur.

  
*  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.

Silfur PPP innleiðing (fyrir minni fyrirtæki)

1. Tveggja tíma þarfagreining á starfsemi/rekstri.
2. Þriggja daga (24 klst) LET vinnustofa (Fasi I 11-20 þátttakendur). * 
3. Rafrænt upplýsingaefni til stuðnings í þróunarferli.
4. Eins klukkutíma þjálfun í síma með LET leiðbeinanda.

*  Hægt að vera með á staðnum - Hafa samband varðandi verð.

LET vinnustofan í PPP árangurskerfinu er aðlöguð að almennu hegðunarferli fólks
LET vinnustofan er öflug hæfnisþjálfun sem þróar mannleg samskipti og átakafærni hjá starfsmönnum. Starfsmenn læra, æfa og 
skilja hvenær og hvernig á að beita öflugum verkfærum sem mælanlega hafa áhrif á hegðun, venjur og skoðanir þeirra. Ólíkt 
annari þjálfun, þá byggir LET á brautryðjandi rannsóknum Dr Thomas Gordon, stofnanda Gordon Training International sem 
skapaði einstakt umhverfi og verkfæri sem saman eru LET. Umhverfið er hannað til að aðlagast almennu hegðunarferli fólks, með 
skilningi á þeim sálfræðilegu þörfum sem fær fólk til að hegða sér eins og því er eðlilegt. 

PPP innleiðing er aðlöguð að umhverfinu í þínu fyrirtæki
Gordon aðlagar innleiðingu á PPP árangurskerfinu að þörfum og/eða samhljómi við reynslu og/eða þekkingu í hverju tilfelli og 
aðstoðar við að finna út hvaða breytinga þörf er fyrir. Þarfagreining, 360 mat, LET vinnustofan og eftirfylgni hjálpar til við að nýta 
þessa fjárfestingu sem best. 



Leiðbeinendavottun fyrir lykilstarfsmenn tryggir meiri árangur af innleiðingu og viðheldur stefnumótun

Að fá LET leiðbeinendavottun fyrir einn eða fleiri af starfsmenn er besta leiðin til að tryggja árangur á LET innleiðingu og við-

halda þeirri stefnumótun sem verið að innleiða. Þetta eykur verðmæti fjárfestingar og heldur kostnaði í lágmarki.

Sjálfstæðir LET leiðbeinendur og vottaðir leiðbeinendur í fyrirtækjum og stofnunum fara í gegnum 4 stiga vottunarferli (4 vinnustofur) 

sem samanstendur af þátttöku í tveimur vinnustofum (3 daga og 5 daga), framkvæmd á 3 daga vinnustofu undir eftirliti master 

leiðbeinanda og síðan framkvæmd á eigin 3 daga vinnustofu án leiðbeinanda. 

Sérþjálfuð teymi og viðurkenndir leiðbeinendur

Vottunin er leidd af sérþjálfuðu teymi með viðurkenndum master LET leiðbeinendum. Þarna bæta þátttakendur sína leiðbeinenda-

færni í gegnum lifandi kynningar, hlutverkaleiki, maður-á-mann þjálfun, litlum umræðuhópum og vinnubókaæfingum. 

Vottað LET leiðbeinendanám fyrir lykilstarfsmenn til að viðhalda árangri

Áfangi I: LET - þriggja daga vinnustofa í stjórn- og samskiptafærni

Í þessari “LET vinnustofu” (21 klst) læra þátttakendur allt um Gordon hugmyndafræðina, fá einstaklingsbundna athygli frá 

reyndum viðurkenndum leibeinanda, fyrirlestra, tækifæri til að ræða málin og það sem er enn mikilvægara, - tækifæri til að nota 

raunverulegur aðstæður úr persónulegu umhverfi í hlutverkaverkefnum.

Áfangi II: TTT - fimm daga vinnustofa í kennslugrunni fyrir leiðbeinanda

Í vinnustofunni  TTT “Leiðbeina leiðbeinandanum”, setur viðurkennndur LET leiðbeinandi fram bæði nýjar og reynslubundnar kennsluaðferðir 

s .s. fyrirlestra, sýnikennslu, hópumræðu, hlutverkaverkefni, hæfnisþjálfun og umræður í minni hópum. Þátttakendur munu æfa kennslu og fá 

endurgjöf frá master leiðbeinanda og öðrum þátttakendum. Öll þessi vinnustofa er hugsuð til að styrkja þátttakendur í að nota og ná árangri 

og færni í að nota LET líkanið og geta starfað sem LET leiðbeinandi. Þú getur líka fengið til þín master leiðbeinanda ef þú hefur fjóra eða 

fleiri þátttakendur á þessa vinnustofu. Þátttakendur í þessari vinnustofu þurfa að hafa tekið þriggja daga LET vinnustofu. 

Áfangi III: LET - þriggja daga vinnustofa með leiðbeinanda

Nýr LET leiðbeinandi sem hefur lokið LET og TTT vinnustofu undirbýr og skipuleggur LET vinnustofu fyrir 5-20 þátttakendur. Viðurkenndur 

LET master leiðbeinandi mun leiðbeina, hafa umsjón með og styðja nýjan leiðbeinanda til að fínstilla hann í sinni færni í þessu umhverfi. 

Áfangi IV: LET - þriggja daga sjálfstæð vinnustofa án leiðbeinanda

Verðandi LET leiðbeinandi sem hefur lokið áfanga LET vinnustofum I, II og III skipuleggur, undirbýr og leiðbeinir á eigin vegum á sinni fyrstu 

LET vinnustofu og sendir niðurstöður á mati þátttakenda á vinnustofunni til GORDON. Byggt á mati þátttakenda og umsögn frá 

viðurkenndum LET leiðbeinanda, fær þessi aðili sína vottun til að geta verið með sjálfstæða LET vinnustofu.

GORDON - leiðbeinendur eru LET vottaðir og menntaðir markþjálfar

GORDON starfar með fyrirtækjum og stofnunum að því að innleiða breytingar til að ná fram meiri árangri. Innleiða hæfni í 
samskiptalegum átökum og efla starfsanda til að auka framleiðni. Kenna starfsfólki að tileinka sér árangursrík vinnubrögð og leysa  
vandamál í samskiptum.

GORDON hefur innan sinna raða öfluga sérfræðinga í stjórn- og samskiptaþjálfun sem hafa mikla menntun og áratuga reynslu 
í mannauðsumhverfinu hér á Íslandi. Allir leiðbeinendur og samskiptaráðgjafar GORDON eru menntaðir markþjálfar og hafa farið 
í gegnum vottunarumhverfi Gordon Training International. 
 
GORDON býður upp á aukna samvinnu og betri samskipti sem gerir fyrirtækjamenninguna virkari og afkomuna betri. Markmiðið 
er betra starfsfólk, ánægðari viðskiptavinir og meiri framleiðni í rekstrinum.

 

Vottað nám fyrir LET leiðbeinendur - fjórir áfangar



Leiðbeinendavottun fyrir lykilstarfsmenn tryggir meiri árangur af innleiðingu og viðheldur stefnumótun

Að fá LET leiðbeinendavottun fyrir einn eða fleiri af starfsmenn er besta leiðin til að tryggja árangur á LET innleiðingu og við-

halda þeirri stefnumótun sem verið að innleiða. Þetta eykur verðmæti fjárfestingar og heldur kostnaði í lágmarki.

Sjálfstæðir LET leiðbeinendur og vottaðir leiðbeinendur í fyrirtækjum og stofnunum fara í gegnum 4 stiga vottunarferli (4 vinnustofur) 

sem samanstendur af þátttöku í tveimur vinnustofum (3 daga og 5 daga), framkvæmd á 3 daga vinnustofu undir eftirliti master 

leiðbeinanda og síðan framkvæmd á eigin 3 daga vinnustofu án leiðbeinanda. 

Sérþjálfuð teymi og viðurkenndir leiðbeinendur

Vottunin er leidd af sérþjálfuðu teymi með viðurkenndum master LET leiðbeinendum. Þarna bæta þátttakendur sína leiðbeinenda-

færni í gegnum lifandi kynningar, hlutverkaleiki, maður-á-mann þjálfun, litlum umræðuhópum og vinnubókaæfingum. 

Vottað LET leiðbeinendanám fyrir lykilstarfsmenn til að viðhalda árangri

Áfangi I: LET - þriggja daga vinnustofa í stjórn- og samskiptafærni

Í þessari “LET vinnustofu” (21 klst) læra þátttakendur allt um Gordon hugmyndafræðina, fá einstaklingsbundna athygli frá 

reyndum viðurkenndum leibeinanda, fyrirlestra, tækifæri til að ræða málin og það sem er enn mikilvægara, - tækifæri til að nota 

raunverulegur aðstæður úr persónulegu umhverfi í hlutverkaverkefnum.

Áfangi II: TTT - fimm daga vinnustofa í kennslugrunni fyrir leiðbeinanda

Í vinnustofunni  TTT “Leiðbeina leiðbeinandanum”, setur viðurkennndur LET leiðbeinandi fram bæði nýjar og reynslubundnar kennsluaðferðir 

s .s. fyrirlestra, sýnikennslu, hópumræðu, hlutverkaverkefni, hæfnisþjálfun og umræður í minni hópum. Þátttakendur munu æfa kennslu og fá 

endurgjöf frá master leiðbeinanda og öðrum þátttakendum. Öll þessi vinnustofa er hugsuð til að styrkja þátttakendur í að nota og ná árangri 

og færni í að nota LET líkanið og geta starfað sem LET leiðbeinandi. Þú getur líka fengið til þín master leiðbeinanda ef þú hefur fjóra eða 

fleiri þátttakendur á þessa vinnustofu. Þátttakendur í þessari vinnustofu þurfa að hafa tekið þriggja daga LET vinnustofu. 

Áfangi III: LET - þriggja daga vinnustofa með leiðbeinanda

Nýr LET leiðbeinandi sem hefur lokið LET og TTT vinnustofu undirbýr og skipuleggur LET vinnustofu fyrir 5-20 þátttakendur. Viðurkenndur 

LET master leiðbeinandi mun leiðbeina, hafa umsjón með og styðja nýjan leiðbeinanda til að fínstilla hann í sinni færni í þessu umhverfi. 

Áfangi IV: LET - þriggja daga sjálfstæð vinnustofa án leiðbeinanda

Verðandi LET leiðbeinandi sem hefur lokið áfanga LET vinnustofum I, II og III skipuleggur, undirbýr og leiðbeinir á eigin vegum á sinni fyrstu 

LET vinnustofu og sendir niðurstöður á mati þátttakenda á vinnustofunni til GORDON. Byggt á mati þátttakenda og umsögn frá 

viðurkenndum LET leiðbeinanda, fær þessi aðili sína vottun til að geta verið með sjálfstæða LET vinnustofu.

GORDON - leiðbeinendur eru LET vottaðir og menntaðir markþjálfar

GORDON starfar með fyrirtækjum og stofnunum að því að innleiða breytingar til að ná fram meiri árangri. Innleiða hæfni í 
samskiptalegum átökum og efla starfsanda til að auka framleiðni. Kenna starfsfólki að tileinka sér árangursrík vinnubrögð og leysa  
vandamál í samskiptum.

GORDON hefur innan sinna raða öfluga sérfræðinga í stjórn- og samskiptaþjálfun sem hafa mikla menntun og áratuga reynslu 
í mannauðsumhverfinu hér á Íslandi. Allir leiðbeinendur og samskiptaráðgjafar GORDON eru menntaðir markþjálfar og hafa farið 
í gegnum vottunarumhverfi Gordon Training International. 
 
GORDON býður upp á aukna samvinnu og betri samskipti sem gerir fyrirtækjamenninguna virkari og afkomuna betri. Markmiðið 
er betra starfsfólk, ánægðari viðskiptavinir og meiri framleiðni í rekstrinum.

 

Vottað nám fyrir LET leiðbeinendur - fjórir áfangar



LET námskeiðið var 
framúrskarandi. Ég lærði mikið 
á þessu námskeiði og mitt líf 

hefur breyst vegna þess. Ég hef 
unnið við framleiðslu í yfir 

30 ár og Gordon módelið er alveg 
magnað. Ég vildi að ég hefði 

fengið þetta fyrir 30 árum síðan. 
Ég vildi líka að nokkrir af mínum 
yfirmönnum á lífsleiðinni hefðu 
notað þetta. Ég ætla að beita 
þessari hugmyndafræði bæði 

í vinnnu og heima. Þakka 
þér fyrir að bjóða upp á 

þetta námskeið.

Framkvæmdastjóri 
í framleiðslufyrirtæki 

“

“Á mínum þrjátíu ára ferli á viðskipta-
bankasviði, við tryggingar og 
í fjárfestingarumhverfi, hef ég 

sótt um sjötíu námskeið og vinnustofur. 
Ég verð segja að LET námskeiðið stendur 

nálægt toppnum í þessu.

Markaðsstjóri 
í Viðskiptabanka

“ “ Frábært auðvitað! 
Af öllum þeim námskeiðum 

sem ég hef tekið er þetta það 
fyrsta sem hefur kennt færni sem 

ég get notað 
í minni vinnu, strax! "

Deildarstjóri 
í stórri heildsölu

“ “

Samskiptahæfni 
og samráðsstjórnun
eykur virkni, bætir árangur 
og hækkar framlegð

Þegar ég hef þessa LET færni 
í kringum mig líður mér eins og 

ég sé ofurhetja sem búin 
er sérstöku “afli” 
sem hjálpar mér 

á eigin forsendum að 
glíma við vandamál og fólk. 

Ég hef farið á mörg námskeið 
í gegnum árin og þetta hefur 

verið það áhugaverðasta 
og áhrifaríkasta 

sem ég hef 
nokkru sinni tekið.

Dorinda F.
Operations

Ferguson Enterprises

“

“

LET varð fyrir okkur
mjög árangursríkt verkfæri 

til að öðlast hagnýta færni við að 
byggja upp skilvirk tengsl.

LET býður upp á einfaldan, 
eftirminnilegan ramma og mikilvæga 

hegðunareiginleika og færni sem okkar 
stjórnendur gátu fljótt tileinkað sér. 

Þetta öfluga námskeið hjálpaði 
stjórnendum við að bæta sín tengsl í vinnu, 

bætti þeirra hæfni í starfi og hækkaði 
framleiðni í okkar fyrirtæki.

Aðstoðarforstjóri 
Talent Development, 

Medtronic, Inc. 

“

“
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