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Mob�lEducat�on, projen�n
dördüncü uluslararası toplantısını,
29 Ağustos – 1 Eylül 2022 tar�hler�
arasında Gotland V�sby'de
düzenled�.

Mob�lEducat�on
https://mob�leducat�on.se/

2013 yılında kurulan ve şu anda
Gotland Hemse’de bulunan kar
amacı gütmeyen b�r kuruluştur.
Kuruluş; Yaşlılar �ç�n öğrenme,
öğretme ve eğ�t�m faal�yetler�
sunmakta ve eğ�t�m materyaller�
�ç�n b�r portal oluşturmaktadır.
Sen�orNet İsveç �le �şb�rl�ğ�
yapmaktadır.

https://sen�ornetstudera.se/.

V�k�ngler�n ve Hansa t�caret�n�n
m�rasına sah�p esk� şeh�r V�sby
buluşma yer�yd�. 

Gotland Tar�h Müzes� Fornsalen'a
rehberl� b�r z�yaretle başladık.
Mükemmel rehber�m�z Kathleen
Gow Sjöblom, b�z� Taş Devr�'nden
kalma k�rp� kızdan, dünyanın
başka h�çb�r yer�nde bulunmayan
kalıntılara, V�k�ng Çağı gümüş
�st�fler�ne, k�l�se heykeller�ne,
1361'dek� Dan�marka �st�lasından
kalma ortaçağ zırhlarına ve çok
daha fazlasına götürdü. 

Fornsalen z�yaret�nden sonra
rehber�m�z b�z� esk� şeh�rden
Botan�k Bahçes�'ne götürdü.

 https://v�sbybotan.se/#. 

Botan�k Bahçes�, duvarın �ç�ndek�
konumu ve koruyucu b�r ağaç
perdes�yle, İsveç'ten başka yerde
gel�şemeyen b�rçok b�tk�ye ev
sah�pl�ğ� yapmaktadır.

https://mobileducation.se/
https://seniornetstudera.se/
https://visbybotan.se/


ICT – NEDEN YAŞLILAR İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK OLMASIN?
AĞUSTOS, 2022/ BÜLTEN NO: 4

Botan�k Bahçes�; İsveç'te,
pol�t�kacıların ve medyanın her yıl
büyük b�r etk�nl�kte buluştuğu
ünlü b�r açık yer olan Almedalen'�n
kuzey�nde, sah�l boyunca yer
almaktadır. Yolda, Skogränd ve
F�skargränd'ı geçt�k. Yaz aylarında
�nsanları pastoral evler�n
dışarısında açan güller
karşılıyordu. Tur, panoram�k
manzarayı hayranlıkla �zlemek �ç�n
Helge And's harabes�ne
tırmanarak sona erd�.

Gotland’da yaşlılara destek; b�r
beled�ye emekl�ler� derneğ� olan
SKPF ve Reg�on Gotland 
 tarafından sağlanmaktadır.

https://www.skpf.se/
https://gotland.se/sen�or

B�z�, SKPF Pens�onärerna 10
Gotland yerel kulübünün başkanı
Margareta Palmedal karşıladı.

Kulüpler�n�n üyelere sunduğu
etk�nl�kler� anlattı. Yaklaşık 1.200
üyes� ve yerel b�r yönet�m kurulu
olan SKPF’n�n d�n� ve pol�t�k olarak
özgür, açık ve kar amacı
gütmeyen b�r organ�zasyon
olduğundan bahsett�. SKPF'n�n
2022 yılı faal�yet planında çalışma
z�yaretler�, Gotland'da otobüs
gez�ler�, rehberl� yürüyüşler, doğa
yürüyüşler�, d�j�tal kafeler ve
yaşlıların arkadaşlarıyla buluşup
sohbet edeb�lecekler� ve b�r f�ncan
kahve �çeb�lecekler� "dost
masaları" yer alıyordu.

Reg�on Gotland beled�yes�; D�j�tal
kafeler, K�ck Off etk�nl�kler� ve
Eylül ayında 12 haftalık b�r kurs
düzenleyerek SKPF �le �şb�rl�ğ�
yapmaktadır. 

Yaşlılar kütüphanelerden tablet
ödünç alma �mkânına sah�pt�r ve
kütüphaneler de ücrets�z b�lg�
�let�ş�m desteğ� sunmakla
yükümlüdür. Ancak, Gotland'da
hala d�j�talleşme konusunda
kend�n� rahat h�ssetmeyen çok
sayıda yaşlı bulunmaktadır.

https://www.skpf.se/
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Sen�orNet İsveç tarafından
yaşlılara destek  sunmaktadır.

https://sen�ornet.se/

Örebro'nun yerel Sen�orNet
kulübünden Terttu Bohl�n,
Sen�orNet İsveç'� tanıttı.

Sen�orNet, 1997 yılında b�r grup
hevesl� b�lg�sayar ve �nternet
kullanıcısı tarafından kurulmuş,
kar amacı gütmeyen ulusal b�r
dernekt�r. Yaşlılar (55+) �ç�n eğ�t�m
dernekler� neredeyse b�r anda
kurulmaya başlandı. İlk� Stockholm
bölges�ndek� Sen�orNet L�d�ngö
oldu.

Sen�orNet İsveç'�n ülke çapındak�
40 yerel kulüp arasında dağılmış
yaklaşık 6300 üyes� vardır. Ana f�k�r,
yaşlıların yaşlılara d�j�tal teknoloj�y�
kullanmayı öğretmes�d�r.

Amaç, yaşlıların �nternette
güvende olmalarına ve �nternet�n
olanaklarını keşfetmeler�ne destek
olmaktır.

Her yerel kulübün, kend� yerel
çalışma çemberler� programını ve
yaşlıların buluşması �ç�n daha fazla
etk�nl�k planlayan kar amacı
gütmeyen b�r kurulu vardır. Bazı
kulüpler�n kend� b�lg�sayar odası
vardır, D�ğerler� �se beled�yeler,
okullar veya çalışma dernekler� �le
�şb�rl�ğ� yapmaktadır.

Sen�orNet İsveç'�n amacı yaşlıların
kend�ler�n� rahat ve değerl�
h�ssetmeler�n� sağlamaktır.
Kend�n� �ş�ne adamış
gönüllülerden oluşan ulusal ağ,
her gün yaşlıların ICT-teknoloj�
b�lg�s�n� artırmaya katkıda
bulunmaktadır. Çok düşük b�r
mal�yetle b�lg� �let�ş�m desteğ�,
prat�k destek ve temelden daha
�ler� sev�yeye kadar �lg�l� eğ�t�mler
ver�rler. Çalışma çemberler�,
herkes�n öğrenmeye devam
edeb�lmes� �ç�n b�r yaşlının hızına
ve �çer�ğ�ne göre uyarlarlar.
Çemberler talebe bağlı olarak
değ�şmekted�r. 

https://seniornet.se/
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Üye olarak, �nternet üzer�ndek�
tüm Sen�orNet eğ�t�m kurslarına
ücrets�z olarak er�şeb�lmekted�r.
Üyeler destek, derg�, eğ�t�m ve
güvenl�k programlarında
�nd�r�mlere sah�pt�r. Küçük
engeller� olanlar �ç�n, c�hazlarını
nasıl uyarlayacakları konusunda
yardım ve tavs�yeler vardır. Bu
ağda yaşlılar b�rb�rler�ne g�derek
daha fazla d�j�talleşmeler� �ç�n
yardımcı olmaktadır.

Pandem� b�rçok yaşlı �nsanı uzun
ve stresl� b�r karant�naya
zorlamaktadır. Sen�orNet İsveç,
c�hazınızı nasıl güvenl� b�r şek�lde
kullanacağınızı veya Zoom, Teams
g�b� d�j�tal platformlarda nasıl
buluşacağınızı öğretmek �le bu
�zolasyonu aşmıştır.

Ortakların sunumları 

Surf�ng art - Almanya’da çevr�m�ç�
sanat serg�ler�n� z�yaret etmek
�ç�n.

Sen�oren-Lernen-Onl�ne’den
Barbara Le�sner

https://sen�oren-lernen-onl�ne.de/ 

Katılımcıların b�r masaüstü veya
d�züstü b�lg�sayara �ht�yaçları
vardır. B�r tablet veya akıllı telefon
da kullanılab�l�r, ancak b�lg�sayar
daha �y�d�r. Görüntülü �let�ş�m ve
�nternette sohbet etmek �ç�n b�r
programa �ht�yaç vardır. Ancak
buna ekran paylaşımı da yardımcı
olab�l�r. M�krofon veya kulaklık g�b�
b�r ek�pmanın da olması �y�d�r.
V�deo kullanmak �sten�yorsa
katılımcıların b�r kameraya �ht�yacı
vardır.

https://senioren-lernen-online.de/
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https://kunstsurfen.blogspot.com/
https://sen�oren-lernen-
onl�ne.de/angebote/kunst/ 
https://www.facebook.com/groups/1665996
93395485 
https://tw�tter.com/Le�snerBarbara

B�r serg� veya müze z�yaret�ne
hazırlanmak �ç�n �nternette
araştırma yapmanız ve �lg�nç
müzelerdek� güncel serg�ler�
bulmanız gerekmekted�r. Kolay b�r
yol, bağlantıya g�derek
başlayab�l�rs�n�z.

https://artsandculture.google.com
 
Sonrasında �se kend� �lg� alanınıza
göre b�r tema seçeb�l�r.
Mümkünse bu tema üzer�ne 10-15
eser seç�leb�l�r. Sonrasında resme
bakıp tartışmaya ve f�k�r
gel�şt�rmeye  başlayab�l�rs�n�z. 

Yaygınlaştırma ve katılım �ç�n bazı
faydalı bağlantılar:

Polonya'dan boyama etk�nl�kler�
“Soc�al Ecolog�cal Inst�tute”den
Ela Pr�w�ez�encew.

 https://s�e.org.pl/

“Soc�al Ecolog�cal Inst�tute” (SIE)
1990 yılında kurulmuş, kar amacı
gütmeyen b�r kuruluştur. 

Polonya'dak� ekoloj�k g�r�ş�mler�
yönet�r ve destekler. “SIE” uzun
yıllardır yaşlılar �ç�n çalışmaktadır.
Bugün devlet tarafından mal�
olarak desteklenen kar amacı
gütmeyen b�r dernek olan
Wawer'dek� Sen�or Un�vers�ty
(Yaşlılar Ün�vers�tes�) �le �şb�rl�ğ�
yapmaktadır. Polonya'dak� �lk Yaşlı
Ün�vers�tes� 1975'te kurulmuştur.
Bu kuruluşlar; �nsanların
buluşab�leceğ�, tartışab�leceğ� ve
öğreneb�leceğ� yer sunmaktadır.

M�syon: yaşam boyu öğrenme
fırsatları yaratarak yaşlıları �y� b�r
entelektüel ve sosyal durumda
tutmak, �zolasyon ve
marj�nalleşmey� önlemek, ekoloj�k
faal�yetler�, sağlıklı yaşam tarzını,
kültüre katılımı teşv�k etmek ve
kültürel m�ras hakkında b�lg�
ed�nmekt�r.

B�rçok yaşlı �nsan yaz boyunca
evde kalmaktadır ve bu senaryoda
d�ğer yaşlılarla olan tüm temaslar
çok öneml�d�r. Yaşlı gruplarındak�
toplantılar herkese büyük key�f
vermekted�r. Yaşlılar Ün�vers�tes�
düzenled�ğ� etk�nl�klerden b�r� de
res�m yapmaktır. Res�m grubunda
30 kadın ve b�r erkek olmak üzere
31 k�ş� bulunmaktadır. 

https://kunstsurfen.blogspot.com/
https://senioren-lernen-online.de/angebote/kunst/
https://www.facebook.com/groups/166599693395485
https://twitter.com/LeisnerBarbara
https://artsandculture.google.com/
https://sie.org.pl/
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Res�m dersler� ve atölye
çalışmaları haftada b�r kez
profesyonel b�r ressam tarafından
gerçekleşt�r�lmekted�r. Pandem�
neden�yle, toplantıların çoğu
çevr�m�ç� yapılmış ve bu da b�lg�
�let�ş�m teknoloj�ler�n�n nasıl
kullanılacağı konusunda b�lg�
sah�b� olmayı gerekt�rm�şt�r.

Pandem� sırasında b�le her Eylül
ayında kırsal kes�me 10 günlük b�r
gez� düzenlen�yordu. Res�m
grubundan yaşlılar tarafından
kayded�len kısa b�r f�lm�
�zleyeb�l�rs�n�z.

https://youtu.be/nXEP0w61cYU.

Facebook yaşlılar �ç�n öneml� b�r
b�lg� kaynağıdır. Ded�kler� g�b�:
“Onun sayes�nde �lçem�zde neler
olduğunu b�l�yoruz. Bahçede veya
evde yardıma �ht�yacı olan var mı?
Ya da belk� halka açık yerlerde
yardıma �ht�yaç vardır.” Yaşlılar
Ün�vers�tes� üyes� yaşlılar; orman
güller�n�n üzer�ndek� solmuş
yaprakları toplamak üzere
Helenow Park'ta buluşmak �ç�n
Facebook üzer�nden randevu
aldılar. Bu sayede gelecek yıl çok
daha fazla ç�çek olacaktır.
Helenów, engell� çocuklar �ç�n
rehab�l�tasyonun gerçekleşt�r�ld�ğ�
b�r yerd�r. Sadece çocukların
oynadığı parkın tem�zlenmes�ne
yardımcı olmak b�le olsa, zor
durumdak� �nsanlara yardım
etmek öneml�d�r. Bu farklı b�r
şek�lde de yapılab�l�r. Res�m grubu,
hasta çocuk Frank'�n tedav�s� �ç�n
bağış toplandığını duyurdu. 

Mentörler �le daha hızlı �let�ş�m
kurmak �ç�n WhatsApp'ta
"Metaf�z�k Yeş�l" adlı b�r grup
kuruldu, ancak tartışmalar ve
dersler �ç�n Facebook, YouTube ve
Zoom da kullanılıyor. Tüm üyeler
açık havada res�m yapma
etk�nl�ğ�n�n devam etmes�
gerekt�ğ� konusunda hemf�k�rd�.

https://youtu.be/nXEP0w61cYU
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Grup daha sonra res�mler� açık
artırmaya çıkardı.

Buna göre gerekl� dört unsur
vardır: Doğa �z�, �şaret araz�s� ve
d�j�tal et�ketler, uygun
uygulamalar. Doğa �z� �le �lg�l�
b�lg�ler�n kayded�leb�leceğ� web
s�teler� ve doğa �z�n�n test
ed�lmes�d�r.

Yaşlılar b�lg� �let�ş�m teknoloj�ler�
araçlarını kullanarak Ukrayna'dan
gelen mültec�ler �ç�n hızlı b�r
şek�lde yardım organ�ze
edeb�ld�ler. 30 yaşlıdan oluşan b�r
grup, 3 hafta boyunca
Ukrayna'dan Varşova Merkez
İstasyonu'na gelen �nsanlar �ç�n
sandv�ç hazırlamakla zaman 
 geç�rd�. Her gün 1.000 adet.
G�r�ş�m, ürünler� bağışlayan
ürünler�n ve mağazaların
düzenlenmes�ne yardımcı olan
Bölge Of�s� tarafından desteklend�.

F�nland�ya’da d�j�tal doğa
parkurları T�edet�la’dan Kar�
Kot�ranta,

 http://www.t�edet�la.f�/ 

B�ze d�j�tal doğa parkurlarının nasıl
oluşturulacağını ve bunları
oluştururken nelere �ht�yaç
duyulduğunu gösterm�şt�r. 

Doğa parkurlarına b�r örnek
"Purola" doğa parkurudur.
Parkurun başlangıcında, parkurun
başlangıcını gösteren normal
�şaretler ve parkur boyunca
parkurun yönü �le �lg�l� �şaretler
bulunmaktadır.

F�nland�ya'da uygun uygulamalar,
programlar veya har�talar
aradığınızda, F�nland�ya Ulusal
Araz� Araştırması'nın serbestçe
görüntüleneb�len araz� har�taları
olan atlaslar sağladığını
göreceks�n�z. Bu har�talar
kullanılan planlana b�r doğa rotası
oldukça başarılıdır. 
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Google Har�talar da �y� b�r genel
har�ta sağlamaktadır.

Kar� b�ze QR kodlarının nasıl
kullanılacağı ve Google �le nasıl
web s�teler� oluşturulacağı
konusunda ayrıntılı b�lg�ler
verm�şt�r.

Erasmus projes� “Neden yaşlılar
�ç�n kültür ve yaratıcılık olmasın?”
bayrağı altında yaşlıların yaşam
boyu öğrenme olanaklarını
şek�llend�rmekted�r. 

Suzanne Branner

2021 boyunca Cov�d -19 �zolasyonu
neden�yle sıkıldık ve yen� b�r
meydan okumaya �ht�yacımız
vardı. Sen�orNet İsveç'�n farklı
kulüpler�nden b�r grup yaşlı
oluşturduk. Grubumuzun adı
“Sen�orNet İsveç, D�g�tal�a'ya
seyahat ed�yor” �d�. Bu gruptak�
üyeler �nternette tartışmaya ve
yen� etk�nl�kler planlamaya
başladılar ve �nternette yen�
f�k�rlerden �lham aradılar. Bu
gruptak� çevr�m�ç� toplantılar,
yaşlıların daha d�j�tal olmalarına,
kültür ve yaratıcılıktan �lham
almalarına yardımcı olmaya
odaklanmıştı. “Neden yaşlılar �ç�n
kültür ve yaratıcılık olmasın?” f�kr�
doğdu.

Har�taya ek olarak, araz�de doğa
parkuru �şaretlenmel�d�r.
Parkurun başlangıcında, pat�kaya
net b�r şek�lde rehberl�k eden b�r
�şaret olmalı ve pat�ka boyunca
�şaretler açıkça görüleb�lmel�d�r.
P�hlajaves�, araz� �şaretler� �ç�n yön
tabelalarında st�l�ze üvez meyves�
demetler� kullanmıştır. D�j�tal
�şaretler ve b�lg�ler, b�r QR kodu
oluşturma uygulaması, b�r QR
okuma uygulaması ve b�r web
s�tes� - örneğ�n Google'ın
uygulaması - gerekt�rmekted�r.
Gerek�rse, Google har�tasına yer
�şaretler� de yerleşt�r�leb�l�r.

QR kodları ve web s�teler�
oluşturmanız gerekmekted�r.
Google Araçları, web s�teler�
oluşturmanın kolay b�r yoludur. 
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D�j�talleşmen�n hızlı temposu,
toplumda daha akıllı ve daha
ver�ml� etk�leş�m yolları sağlarken,
aynı zamanda yaşlı vatandaşların
dışlanmasına da yol açmaktadır.
İsveç'tek� b�rçok yaşlı, d�j�tal
hayatta kalma becer�ler�nden
yoksun durumdadır. İsveç Altyapı
Bakanlığı, yaşlılar �ç�n d�j�tal
eğ�t�m� hızlandırmak �stem�şt�r. 2
m�lyon İsveç kronulu h�beye
başvuruldu eğ�t�m ve öğret�m
materyaller� �ç�n b�r web s�tes�
oluşturmamız �ç�n 1,5 m�lyon İsveç
kronu ver�ld�. Departman sadece
b�r şart bel�rlem�şt�r; 2021'de web
s�tes� oluşmuş olmalıdır.

B�z de bu hedef doğrultusunda:
Araştırma yaptık ve hal�hazırda
farklı eğ�t�m ve öğret�m
materyaller� oluşturmuş b�rkaç
kuruluş bulduk ve �şb�rl�ğ� �ç�n
heps�yle �let�ş�me geçt�k. B�r
sonrak� adım, tüm v�deoları ve
çalışma materyaller�n� sunmak
�ç�n b�r portal oluşturmaktı.
Çalışma portalı projem�z
“sen�ornetstudera.se” İsveç'tek�
b�rçok Sen�orNet İsveç kulübünü,
d�ğer üst düzey organ�zasyonları
ve yetk�l�ler� b�r araya
get�rmekted�r.

Web s�tes�n�n kullanımı çok
kolaydı ve gerçekten nasıl
başlayacağını b�lmeyenler �ç�n özel
b�r rehber vardı. Kullanıcı, üç
sorudan oluşan b�r test�
yanıtlayarak, nasıl başlayacağına
da�r öner�ler almaktadır.

AB Yeterl�l�k Çarkı'ndan �lham alan
altı farklı renkte altı tema: B�lg� ve
temel b�lg�ler, �let�ş�m ve �şb�rl�ğ�,
şek�l �çer�ğ�, güvenl�k, problem
çözme ve D�j�tal/BİT sözcükler� ve
kavramları. Her üç seç�m adımının
seçenekler�n� gösteren b�r f�ltre
�şlev� vardır: Tema, B�lg� Düzey� ve
B�r�m.

Sen�orNet İsveç'�n yerel kulübü
Sollentuna'dak� M�kael Balte,  b�lg�
�let�ş�m teknoloj�ler� ortamında
kaybolan yaşlılara yardım
etmekted�r. Sollentuna beled�yes�
faal�yetler� mal� olarak
desteklemekted�r.
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Sollentuna'dak� bazı yaşlıların nasıl
düşündüğünü göreb�l�rs�n�z:

Gun Östlund, “Bu seanslardan her
zaman faydalı b�r şeyler alıyorum”.

Eva Er�ksson, “Oyun oynamak �ç�n
b�lg�sayarlarımıza �ht�yacımız yok,
sadece faturalarımızı ödemek �ç�n
�ht�yacımız var” demekted�r.

“Güncellemey� unutma” 
Bu cümley� M�kael onlara yardım
ederken hatırlatmak �ç�n
kullanmaktadır. Yaşlıların d�j�tal
tekn�kler� kullanarak
öğrenecekler� çok şey vardır.

Konsept, hem çevr�m�ç�
toplantılardan hem de e-posta �le
kurs mektuplarından
oluşmaktadır. Her kurs mektubu,
katılımcıya b�reysel düşünme ve
alıştırmalar aracılığıyla yazmanın
temel araçları �ç�n zaman
vermekted�r. D�j�tal yeterl�l�k,
katılımcılara sosyal medya
aracılığıyla kend� materyaller�n�n
olanaklarını paylaşma fırsatı
vermakted�r. Yazmak b�r terap�
b�ç�m� olarak kullanılab�l�r; yaratıcı
yazma kursları katılımcıya
yaşamında yen� b�r anlam
kazandırab�lmekted�r. Yaratıcı
yazma terap�s�, b�rey�n hayatındak�
kötü olayları kel�melerle �fade
etmes�ne yardımcı olmaktadır.

Yaşlılar �şler�n� bırakmakta ama
y�ne de yaşamaktan vazgeçmek
�stememekted�rler. Yazmak,
onlara uyanmaları ve yen� '�ş
sonrası hayatı' �le başa çıkmaları
�ç�n yen� b�r anlam
vereb�lmekted�r.Yaşlılar �ç�n çevr�m�ç� yaratıcı yazı

yaszmak(Wr�t�ng-your-l�fe)

https://skr�varkl�vet.se/

Suzanne Branner

https://skrivarklivet.se/


Canva �le çevr�m�ç� k�tapçık
oluşturma,

https://www.canva.com/

K�ma George CANVA yayın
aracıyla fotoğraf k�taplarının nasıl
oluşturulacağını anlatmıştır.

Canva, b�rçok farklı ürün
oluşturmanıza olanak tanıyan
ücrets�z b�r yayıncılık yazılımıdır.
Çevr�m�ç� k�tapçık oluşturmaya
nasıl başlanacağı hakkında kısa b�r
eğ�t�m ver�lm�ş ve hatta K�ma
kend� fotoğraf k�taplarından 2
tanes�n� gösterm�şt�r.
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2. Uzun b�r süre boyunca b�rçok
fotoğraf? Ben�m �ç�n fazladan
zaman alan b�r sonrak� şey, uzun
b�r zamana yayılan fotoğraf
k�tapları oluşturmayı seçmemd�.

3. Anıları yakalamak? D�kkate
alınması gereken üçüncü şey,
bununla bağlantılı olarak ortaya
çıkan tüm anılardı, bu yüzden s�ze
tavs�yem zamanınızı planlayın!

İşte çevr�m�ç� k�tapçık oluşturmak
�ç�n bazı �puçları ve püf noktaları

1. Esk�, basılı fotoğrafları d�j�tale
dönüştürmek m�? Öncel�kle,
fotoğraflarını çekerek ya da
tarayarak onları d�j�tale çev�rmem
gerek�yordu.

Kend� a�le fotoğraflarınıza met�n
yazma

Yen� başlayanlar �ç�n yazmaya
başlamanın kolay b�r yolu

Hel�nä H�rvasoja'nın Södertälje'de
F�nce konuşan yaşlılardan oluşan
b�r grubu var ve ayda �k� kez
buluşmakta ve “A�le
fotoğraflarınıza met�n yazın”
etk�nl�ğ� �le çalışmaktadırlar. 

https://www.canva.com/
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Grubun her büyüğü kend� a�le
fotoğraflarından bazılarını
tarayarak ve bu fotoğraflara kısa
b�r met�n yazarak başlamaktadır.
Gruptak� yen� başlayan yaşlılar da
met�n aracı olarak kend� akıllı
telefonlarını ve MS Word'ü
kullanmaktadırlar.


