
Neyse k� pandem� şu anda Avrupa'dak� yaşamı
engellem�yor. Bu yüzden seyahat ve uluslararası
toplantılar yen�den kolay hale geld�. 

Sen�oren-Lernen-Onl�ne organ�zatörler� proje
ortaklarını ağırlamaktan mutluluk duydular. Proje
ortakları Mayıs ayında �k� üyeler� Ingo ve Sab�ne
Grütz'ün memleket� olan Lübeck'te b�r araya
geld�. 

Tüm ortaklar "ICT- Neden yaşlılar �ç�n kültür ve
yaratıcılık olmasın?" projes� kapsamında
Lübeck'te üç gün boyunca  toplantı, ortakların
sunumları ve gez�ler �le b�r araya geld�. 

Proje ortakları:
İsveç(Mob�lEducat�on), F�nland�ya(T�edet�la),
Almanya(SLO), Türk�ye(Troya),  Polonya(Sosyal
Ekoloj� Enst�tüsü). 

Bu toplantıya, proje ortaklarımızdan Sen�ors-
Learn-Onl�ne ev sah�pl�ğ� yaptı. Bu proje sadece
�nternet tabanlı b�r proje olduğu �ç�n proje
ortaklarının kend�ne a�t b�r of�s� bulunmuyor. Bu
nedenle toplantı Lübeck şehr�n�n gençl�k
pans�yonunda gerçekleşt�r�ld�.
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TOPLANTI GÜNDEMİ
 
B�r�nc� gün �k� çevr�m�ç� görüşme, ortakların
sunumları, Trave nehr�nde tekne turu ve Lübeck'�n
tar�h�.

İk�nc� gün CO2 ölçüm c�hazının kodlanması,
toplantı faal�yetler�, toplantı sonuçları, projen�n
d�ğer adımlarının planlanması, rehber eşl�ğ�nde
Hanse müzes� z�yaret�.

ÇEVRİMİÇİ BULUŞMALAR

Zoom üzer�nden katılımcıların olduğu ve proje
ortaklarının da f�z�ksel olarak yan yana oldukları
karma b�r oturum gerçekleşt�r�ld�.

Organ�zatörler �lk kez, odadak� k�ş�ler�n
hareketler�n� ve sesler�n� tanıyarak, sese ve
harekete yönelen Meet�ng-OWL kullandılar.
Meet�ng-OWL 360 derecel�k tek kameraya
sah�p b�r c�hazdır.

https://en.wikipedia.org/wiki/Owl_Labs
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İlk olarak N�cola Röhr�cht “D�j�tal katılım: Federal
Yaşlılar Örgütler� Derneğ�'n�n Almanya çapındak�
d�j�tal projeler�" hakkında konuştu.

N�cola Röhr�cht, 2003 yılından bu yana
BAGSO'nun d�j�tal projeler�nde ve şu anda da
D�j�tal Pakt Alter of�s�n�n başında bulunuyor.
D�j�tal Pakt Federal Yaşlılar Kuruluşları B�rl�ğ� 
 yaklaşık 120 üye kuruluştan oluşan ve
Almanya'da bulunan şems�ye b�r kuruluştur.

Bu b�rl�ğ�n �çer�s�nde sosyal dernekler, s�yas�
part�ler�n ve send�kaların yaşlı örgütler�, yardım
örgütler� ve savunuculuk grupları, engell�
örgütler�, hasta örgütler� ve dernekler�, Hır�st�yan
örgütler�, spor dernekler� yer almaktadır. Bu
sayede m�lyonlarca yaşlı tems�l ed�lmekted�r.

N�cola Röhr�cht organ�zasyonun nasıl çalıştığını
anlattı ve �k� ana başlığa d�kkat çekt�: Yaşlıların
katılımcılığını sağlamak, tüm toplumlardak�
yaşlılar �ç�n fırsatlar oluşturmak ve yaşlıların
d�j�talleşme sürec�ne dah�l etmek. Bu kuruluşun
�lg�l� projeler� şunlardır: D�j�tal Pakt Alter, H�zmet
Ajansı "D�j�talleşme ve Eğ�t�m �ç�n Yaşlılar" ve
D�j�tal Pusula.

Sunumun ardından çok sayıda soru yönelt�ld� ve
yaşlılar derneğ� f�kr�n�n d�ğer Avrupa ülkeler� �ç�n
de terc�h ed�ld�ğ� konusunda b�r tartışma
gerçekleşt�r�ld�. 

Etk�nl�k Herbert Schm�dt'�n onl�ne sunumuyla
devam ett�. Sunum konusu "Würzbug şer�nde
d�j�tal mob�l�te - Corona zamanları".

Kend�s� 2013 yılından bu yana Würzburg şehr�
yaşlılar tems�lc�l�ğ�n�n b�r üyes�d�r ve burada
d�j�talleşme çalışmaları grubunun başkanlığını
yürütmekted�r. Kend� şehr�nde ve bölges�nde 
 ayrıca "Yaşlılardan yaşlılara" �nternet kafeler�
h�zmete açmıştır.

Herbert Schm�dt'�n konuşması, Würzburg'dak�
sanal kursları, �nsansı robotlar "yanny" (Rob�n
adıyla da p�yasada) �ç�n k�tle fonlaması,
kullanımını ve "D�j�tal P�lotlar" olarak
adlandırılan, kend� �n�s�yat�fler�yle d�j�tal
konularla �lg�lenen ve öğrend�kler�n� aktaran
çoğaltıcılar �ç�n kurs tekl�fler�n� �çerd�. 

Alman Bağlılık Vakfı'ndan ve gönüllülerden
K�tlesel fonlama kampanyası �ç�n yardım alındı.

 

https://www.digitalpakt-alter.de/
https://www.wissensdurstig.de/
https://www.digital-kompass.de/
https://www.heuking.de/en/news-events/projekte/project/german-foundation-for-commitment-and-volunteering.html
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İSVEÇ (https://mob�leducat�on.se) 
"Yaşlıların Yaratıcılığının Desteklenmes�"

M�kael Balte atölye çalışmaları, Zoom
toplantıları ve �nternet kafelerde gerçekleşen
mob�l eğ�t�m çalışmalarının çeş�tl� odak
noktalarından bahsett�.

Kuruluş, yaşlıları desteklemek �ç�n mob�l �nternet
kullanımıyla �lg�l� çeş�tl� konularda eğ�t�m f�lmler�
hazırlamaktadır. Örneğ�n "B�r uygulama nasıl
yüklen�r". 

Pandem� sırasında, yaşlıların müzeler� güvenl� b�r
şek�lde z�yaret etmeler� �ç�n b�r rehber
hazırlamıştır. "Kahvaltıda altı müzey� z�yaret ed�n
- �lham alın, yorulmayın". 

Ayrıca, e-posta yoluyla ger� b�ld�r�m �çeren kurs
mektuplarının ve deney�mler� paylaşmak �ç�n
çevr�m�ç� toplantıların b�r karışımından oluşan
yaratıcı çevr�m�ç� yazma kursları gel�şt�r�lm�şt�r.

Web s�tes� yaşlılara yardımcı olmak �ç�n konulara
göre düzenlenm�ş çalışmaları ve materyaller�
�çer�r. Yaşlıların tablet, telefon, b�lg�sayar g�b�
mob�l araçları kullanarak daha güvenl� hale
gelmes�n� sağlar. Web sayfasının �çer�ğ� kurslar
ve çeş�tl� v�deolar, güncel b�lg�ler ve �puçlarından
oluşmaktadır.

Sen�orNet Stüdyosu
(https://sen�ornetstudera.se/ )

Suzanne Branner web s�tes� �ç�n yapılan
çalışmalardan bahsett� sen�ornetstudera.se,.
Sen�orNet İsveç'�n d�j�tal dünya hakkındak�
b�lg�ler� özell�kle yaşlılar �ç�n derlend�ğ� yen�
çalışma portalıdır. Bu web s�tes�, İsveçl� proje
ortağımız tarafından geçen yıl pandem�
sırasında yaşlılar �ç�n c�dd� kısıtlamalara yanıt
olarak çok kısa sürede gel�şt�rmşt�r. 

F�nland�ya
(http://www.t�edet�la.f�/t�edet�la/alo�tus.htm)
"T�edet�la tarama kursu"

Tuula Kot�ranta, tarama kursu hakkında b�lg�
verd�. son sınıf öğrenc�ler� 23-24 N�san 2022
tar�hler�nde T�ed�t�la'da b�r araya geld�. Tarama
kursun �ç�n 6 katılımcı esk� fotoğraflarını,
slaytlarını yanlarında get�rd�.  slayt tarayıcı ve
büyük b�r flatbed tarayıcı yardımı �le fotoğraflar
d�j�talleşt�r�ld�. 

Esk� nesneler� ve fotoğrafları ışıkla fotoğraflarken
kutu veya halka ampul kullandılar. Fotoğraflarda  
mümkün olduğunca eş�t b�r ışığın nasıl
yaratılacağını dened�ler. 

Res�mler geçm�şe da�r pek çok anıyı canlandırdı
ve böylece kurs, k�ş�n�n kend� tar�h� ve geçm�ş�
hakkında canlı b�r f�k�r alışver�ş�n�n yapıldığı b�r
yer hal�ne geld�. Gerçekleşt�r�len kurs b�r v�deo
göster�m� �le ortaklara aktarıldı.

https://seniornetstudera.se/
https://seniornet.se/
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Whatsapp yaşlılar grubu çerçeves�nde, engell�
çocuklar �ç�n rehab�l�tasyon merkez�n�n zem�n�n�n
çöplerden arındırıldığı b�r tem�zl�k eylem�
düzenlend�.

Polonya (https://www.s�e.org.pl )
"WawerSen�ors Ün�vers�tes�nde Kültür,
Yaratıcılık ve Dayanışma"

Ela Pr�w�ez�encew, WawerSen�ors Ün�vers�tes�n�n
(www.u3wawer.com.pl) pandem� dönem�nde
neredeyse tamamen kapalı olduğunu ve b�rçok
yaşlının çok sayıda yüz yüze görüşmey�
özled�kler�n� bel�rtt�. Pandem� dönem�nde
yaşlıların ağ kurma becer�ler�n�n desteklenmes�
önem�n� aktardı. Bu dönemde �nternet
aracılığıyla yaşlılar f�z�ksel ve z�h�nsel olarak �y�
durumda kalab�l�rlerd�. Örneğ�n: çevr�m�ç�
j�mnast�k, çevr�m�ç� res�m, dersler�. Buna paralel
olarak, çevr�m�ç� çalışma grupları kurulmuştur
organ�zasyonun Sloganı "Vazgeçme, devam et".

Bu çalışmanın öneml� b�r başarısı da ün�vers�te
son sınıf öğrenc�ler�n�n hızlı b�r şek�lde yardım
organ�zasyonu düzenleyeb�lmes� oldu.
Ukrayna'dan gelen mültec�ler �ç�n onl�ne araçlar
sayes�nden yardımlar toplandı. 

30 Yaşlıdan oluşan b�r grup, Ukrayna'dan kaçan
ve Varşova Merkez İstasyonu'na gelen �nsanlar
�ç�n üç hafta boyunca her gün b�n sandv�ç
hazırladı. G�r�ş�m, ürünler�n düzenlenmes�ne
yardımcı olan bölge müdürlüğü ve ürünler�
bağışlayan dükkanlar tarafından desteklend�.

Mayıs 2022'de, yaşlıları Polonyalı şa�r Jan
Kochanowsk�'e götüren �lk b�r gez� düzenlemek
mümkün oldu. Çeş�tl� anıt yerler� z�yaret ed�lerek
�Phone, akıllı telefon ve �Pad �le fotoğraflar
çek�ld�, notlar alındı ve �nternette b�lg� arandı.
Kayded�len materyaller ve fotoğraflar, Wawer
sen�or Ün�vers�tes�'n�n tar�hçes�n� tamamlayacak.

Türk�ye (https://troyacevre.org )
"Troya Çevre Derneğ�"

Nad�de Su Dağlı, sunumunda Troya Çevre
Derneğ�'n�n farklı çalışma alanlarından bahsett�.
Troya Kültürel Rotasından, Türk�ye'de yaşlılar
alanında çalışan organ�zasyonlardan bahsett�.
Senex, Hayat Boyu Hayat Dolu ve 65+ Yaşlı
Hakları Dernek, Dünya Yaşlılık Derneğ� g�b�
kuruluşların bu alanda k� çalışmalarını aktardı. 

Çanakkale Tar�h ve Kültür Vakfı �şb�rl�ğ�yle,
Çanakkale kent�nde yaşayan yaşlılar �le yapılan 
 b�r d�z� söyleş� sayes�nde kent�n tar�h�n�n farklı
konular üzer�nden ele alındığını aktardı. Yaşlılara
yönel�k çeş�tl� etk�nl�kler�n yer aldığı
Çanakkale'n�n Altın Yıl Yaşam Merkez�nden de
özell�kle bahsett�.

http://www.u3wawer.com.pl/
http://www.senex.org.tr/en/
http://hayatboyuhayatdolu.com/
https://yaslihaklaridernegi.org/en/
https://www.catkav.org/


Almanya (https://Sen�oren-Lernen-Onl�ne.de )
"Yaşlılar �ç�n E-k�tap Sensörler� - Yapımı"

Barbara Le�sner, Sen�oren-Lernen-Onl�ne
katılımcılarının - sadece �nternette gerçekleşen
�şb�rl�ğ�n� anlattı. B�rl�kte "Yaşlılar �ç�n Sensörler"
e-k�tabını gel�şt�rd�ler, yazdılar ve yayınladılar. E-
k�tabın �ç�nde, çeş�tl� sensörler� günlük
yaşamlarına nasıl entegre edeb�lecekler� ve
raporlar yer alıyor.

E- k�tapta yer alan başlıklar "Sensörler
aracılığıyla koruma ve yardım", "Çevre ve
sensörler", "Akıllı Ev ve Akıllı Bahçe, akıllı ve bağlı
b�r ev". İşb�rl�ğ�ne slack, trello g�b� programlar
dah�l ed�lm�şt�r. Zoom ve Skype üzer�nden
çevr�m�ç� toplantı olanakları kullanılarak �nternet
üzer�nden canlı paylaşımlar yapılmıştır.
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ATÖLYE CO2

CO2 atölyes�nde katılımcılar CO2 lambasının
hang� parçalardan oluştuğunu ve bunların nasıl
monte ed�leceğ�n� eğlenerek öğrend�ler. 

Sağlanan hazır CO2 ışıklarının yardımıyla,
ArduBlock yazılımını kullanarak �lg�l� programları
b�r araya get�r�p c�hazlara aktarma prat�ğ�
yapab�ld�ler ve bu da neşel� b�r başarı
duygusuna yol açtı. 

Sonuçta, C02 ışığının tasarımı �ç�n yaratıcılık
gerekl�d�r. Buna paralel olarak, toplantı boyunca
odada b�r C02 ışığı yanıyordu; bu, yeş�lden
sarıya değ�şerek, zaman zaman ortamın
havalandırılması gerekt�ğ�n� göster�yordu. 

Bu sağlıklı b�r atmosfer�n korunmasına yardımcı
oldu. Atölye hakkında b�lg�ler, Trello'da �ng�l�zce
olarak yayınlanmıştır, böylece ortaklar
�lg�len�rlerse kend� kuruluşlarında sunab�l�rler.



ICT-NEDEN YAŞLILAR İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK OLMASIN?
MAYIS  2022/BÜLTEN  NO :  2


