
Framtíðarfærni og lífsleikni
fyrir ungt fólk



Þróun nemenda á 
nýjum tímum

Nú sem aldrei fyrr reynir á nýjar leiðir til að þróa 21.aldar færni fólks á öllum aldri til að ná enn 
frekari árangri í námi, í starfi og í lífinu innan og utan kennslustofunnar. 

Við hjá FranklinCovey leggjum metnað okkar í framúrskarandi nálgun til árangurs á öllum 
sviðum lífsleikni og framtíðarfærni, með lausnum sem nemendur og kennarar geta hagnýtt i 
kennslustofunni, í fjarnámi og á eigin forsendum. 

Við köllum þetta ferli “Leiðtoginn í mér”, en það hjálpar nemendum að þróa með sér 
persónulega leiðtogafærni og grunn lífsleikni á þekkingaröld.

Blandað nám sem er fáanlegt strax í dag

Leiðtoginn í mér fyrir miðstig og framhaldsskóla er ferli sem nú er fáanlegt sem blandað nám. 
Nemendur geta unnið heiman frá sér, hitt hvor aðra og kennara á fjarfundum, og kennarar 
hafa aðgang að efni og fundum á vefnum sem hjálpa þeim að hvetja nemendur til að þróa 
persónulega leiðtogahæfileika sína. 



Undirbúningur 
fyrir lífið

Undirbúningur 
fyrir starfsferil

Undirbúningur 
fyrir háskólanám

Undirbúningur 
fyrir leiðtoga

✓ Taktu af skarið –
vertu virk(ur)

✓ Viðtalsfærni ✓ Framkvæmd 
markmiða

✓ 4 lykilhlutverk 
leiðtoga

✓ Í upphafi skal 
endinn skoða

✓ Færni í 
framsetningu

✓ Æfingapróf ✓ Forysta í 
verkefnum

✓ Mikilvægast fyrst 
– forgangsraðaðu

✓ Færni í að hlusta ✓ Umsóknir um 
háskólanám

✓ Leiðsögn

✓ Vinnum saman 
(win-win)

✓ Notkun endurgjafar ✓ Námshæfileikar ✓ Liðsheild

✓ Hlusta fyrst –
miðla svo 

✓ Tilfinningastjórnun ✓ Vikuleg 
áætlanagerð

✓ Fundarstjórnun

✓ Skapaðu samlegð ✓ Ritun ferilskráa ✓ Fjármálalæsi ✓ Ákvarðanataka

✓ Skerptu sögina ✓ Kurteisisvenjur í 
stafrænum 
samskiptum

✓ Að búa að heiman ✓ Forysta heima fyrir

✓ Sköpunargleði ✓ Herbergisfélagar ✓ Samskipti

✓ Uppbygging 
tengslanets

✓ Heilbrigði og 
líkamshreysti

✓ Nýsköpun

✓ Forysta teyma

Námskeið sem efla lífsfærni og 
forystuhæfni nemenda
4 námskeið sem aðstoða nemendur að þróa með sér tímalaus 
gildi og átta sig á lögmálum forystu, ásamt því að öðlast aukna 
lífsleikni. Allt efnið er fáanlegt í prentuðu formi eða á vefnum. 



Blönduð þjálfun fyrir kennara:

✓ Lærðu tímalaus lögmál og hagnýtar aðferðir 7 venja til árangurs
✓ 2 þjálfunarlotur um hvernig styðja á nemendur

Verðlaunað kennsluefni á sviði forystu 
og er nú fáanlegt fyrir táninga

FranklinCovey hjálpar vinnustöðum í öllum 
geirum og öllum heimsálfum að ná árangri 
sem felur í sér varanlegar breytingar á 
mannlegri hegðun. Menntunarlausnir okkar 
hafa verið þróaðar með kennurum fyrir 
kennara. 

Kennsluefni okkar byggir á grunni lögmála og 
margreyndra aðferða. 

Námskeið FranklinCovey um forystu meðal 
nemenda grundvallast á verðlaunaðri þjálfun 

og metsölubókum FranklinCovey!

“Leiðtoginn í mér sýnir að forysta 
sem við þurfum til að umbreyta 

menntun er ekki fyrir utan 
skólana okkar, heldur innan 
þeirra og sérstaklega meðal 

nemendanna sjálfra.”

~Sir Ken Robinson ~
International Advisor on Education and 
New York Times Best- Selling Author

Umbreyting menntunar

Gott fordæmi
✓ Notaðu sameiginlegt orðfæri persónulegrar 

ábyrgðar og forystu
✓ Virkjaðu markmið og náðu árangri 
✓ Hvettu til forystu meðal nemenda.

Sambönd sem grundvallast á trausti:
✓ Áttaðu þig á áhrifum trausts
✓ Lærðu og beittu 4 meginatriðum trúverðugleika 

og 13 aðgerðum til að byggja upp og 
endurheimta traust í lykilsamböndum 

✓ Byggðu meðvitað upp sambönd sem byggja á 
miklu trausti milli kennara og nemenda annars 
vegar og jafningja hins vegar. 

Verðlagning

Við bjóðum Leiðtoginn í mér nálgunina fyrir þinn skóla í áskrift með hliðsjón af fjölda 
starfsmanna.  Fjárfestingin er lítil en ávinningurinn er óendanlegur.   Innifalið er 
kennslukerfi okkar og fjórir fjarfundir með vottuðum FranklinCovey þjálfara.  


