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Samstarfsaðilar: 

 

Nýheimar Þekkingarsetur (NÞ)  
Ísland                 

www.nyheimar.is  

Institute for training of personnel in 

international organizations (ITPIO)  

Búlgaría       

www.itpio.eu    

Þekkingarnet Þingeyginga            

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/Stpeuropa/  

Vefsíða verkefnis:  

https://digital-communities.eu/ 

Fræðileg afurð 3: Handbók fyrir leiðbeinendur stafrænna samfélaga 

Sem hluti af verkefninu var þróuð handbók með aðferðum, verkfærum og dæmum til 

hagnýtingar fyrir leiðbeinendur. Færni leiðbeinenda felur í sér getuna til að veita þjálfun til 

stafrænnar hæfni og styðja við eldri borgara í samfélaginu. Markmiðið er að verða 

samfélögum út um betri þjálfunaraðferðir og efni sem er sérsniðið að eldri meðlimum þeirra, 

auk þess að byggja upp getu þeirra til stafrænnar þátttöku og greiða aðgengi að stafrænum 

stuðningi.  

Handbókin er fáanleg á tungumálum allra samstarfsaðila og á ensku á vefsíðu verkefnisins. 

Handbók fyrir leiðbeinendur í stafrænum samfélögum, sem er afurð samstarfsins, hlaut 

tilraunaprófun í fimm vinnustofum (tveimur á Íslandi, vegna tveggja fulltrúar 

samstarfsverkefnisins á tveimur aðskildum svæðum, og einni vinnustofu í hverju hinna 

landanna – Svíþjóð, Spáni og Búlgaríu). Þátttakendur úr markhópnum voru 75 talsins og 

tilraunaprófunin miðaði að því að þróa færni leiðbeinenda í nærsamfélögum, til að veita 

þjálfun í stafrænni hæfni og styðja við þá eldri borgara sem leitast við að bæta stafrænt læsi 

sitt.    

 
Samræmd skýrsla með ráðleggingum er varða stefnumótun var unnin út frá skýrslum allra 

samstarfsaðila verkefnisins. Ráðleggingar benda m.a. á mikilvægi þess að þjálfun fari fram 

augliti til auglitis. Haldið sé utan um hana af staðbundnum samtökum eða félögum eldri 

borgara og fullorðinsfræðsluaðila og unnið að fræðslunni með stuðningi staðbundinna 

stjórnvalda. Þörf er á áframhaldandi greiningum á núverandi námskeiðum fyrir eldri borgara 

og vitundarvakningu á sviði upplýsingatækniþjónustu til að stuðla að jöfnu aðgengi og 

notkun. Einnig skal hvetja ungt fólk til sjálfboðastarfs við að efla og hvetja eldri borgara til 

að nýta stafræna tækni. 
Þetta verkefni er styrkt af framkvæmdarstjórn 
Evrópusambandsins. Þessi útgáfa endurspeglar aðeins skoðanir 
höfundar og framkvæmdarstjórnin ber ekki ábyrgð á hvers kyns 
notkun þeirra upplýsinga sem verkefnið hefur að geyma.  


