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Samstarfsaðilar: 

Nýheimar þekkingasetur, Ísland 
www.nyheimar.is 

Institute for training of 
personnel in international 
organizations (ITPIO), Búlgaría 
www.itpio.eu 

Þekkingarnet Þingeyinga, 
Ísland 
www.hac.is  

Inthecity Project Development, 
Holland 
www.inthecitystudio.com 

Halsinglands 
Utbildningsförbund, Svíþjóð 
www.hufb.se  

STP Consulting, S.L, Spánn 
https://www.facebook.com/Stp
europa 

 

Verkþáttur 2 – Stuðningur við stafræna þátttöku eldri borgara 

Meginmarkmið verkþáttarins er gerð kennslumyndbanda og leiðbeininga 

sem ætlað er að styðja við stafræna þátttöku eldri borgara í 

samstarfslöndum verkefnisins (Íslandi, Búlgaríu, Spáni og Svíþjóð). Um er 

að ræða rafrænar leiðbeiningar um notkun opinberrar þjónustu á netinu. 

Efnið inniheldur upplýsingar um þjónustu sem boðið er upp á í 

viðkomandi landi auk þess sem kennslumyndbönd sýna skref fyrir skref 

hvar og hvernig má nýta þjónustuna.  

Í löndunum fjórum voru teknar saman upplýsingar um opinbera þjónustu 

á netinu. Skriflegar leiðbeiningar um notkun hennar voru mótaðar af 

samstarfsaðilum verkefnisins og lýsa þær alls 47 dæmum um opinbera 

þjónustu sem boðið er upp á í löndunum. Efnið inniheldur lýsingu á 

viðkomandi þjónustu, upplýsingar um tilgang, öryggismál og aðrar 

ábendingar er tengjast þjónustunni. Efnið hefur verið gert aðgengilegt á 

heimasíðu verkefnisins 

Unnið er að gerð kennslumyndbanda en tuttugu myndbönd, fimm frá 

hverju landi, verða meðal afurða verkþáttarins. Myndböndin byggja á 

niðurstöðum spurningakönnunar sem sýndu þörf eldri íbúa fyrir stuðning 

við notkun tiltekinnar þjónustu. Efnið verður gert aðgengilegt á heimasíðu 

verkefnisins og verður þar með aðgengilegt öllum sem vilja nýta það til 

kennslu eða sjálfsnáms. Myndböndin sýna tölvugerðar persónur og segja 

dæmisögur sem talsettar eru á tungumáli hvers samstarfslands. Efnið er 

því auðskiljanlegt og einfalt að fylgja því eftir og skilja hvernig nýta má þá 

þjónustu sem fjallað er um. Myndböndin verða gerð aðgengileg í janúar 

2022. 

Meðal næstu verkefna samstarfsaðila er að halda staðbundnar vinnustofur 

með hagsmunaaðilum í þeim tilgangi að prófa og meta efnið. Greint 

verður frá niðurstöðum vinnustofanna í matsskýrslu.  

Heimasíða verkefnisins: https://digital-communities.eu/ 

 

 

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, 

samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi 

endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og 

framkvæmdastjórn ESB ber enga ábyrgð á því 

hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar. 


