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YAŞLILARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINDA BİLGİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Seniors@ICT

İyi Uygulamalar Kaynak Kitapçığı

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
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PROJE HAKKINDA
Avrupa Birliği bağlamında 21. yüzyıla damgasını vuran en önemli değişikliklerden ikisi, daha
önce görülmemiş bir oranda yaşlı bir nüfusun ortaya çıkması ve hızla gelişen bilgi ve iletişim
teknolojileridir. Bu iki değişimin eş zamanlı gelişiminin birbirini desteklemesi gerekirken,
yaşlı nüfus toplumun teknolojiden en uzak olan kesimidir.
Bu proje, yeni dünyada daha iyi bir gelecek için birbiriyle bütünleştirilmesi gereken iki
kavrama odaklandı: Yaşlılar ve bilgi ve iletişim teknolojileri. Yaşlanan nüfus, yalnız
bırakılırsa ve teknolojiyle bütünleşemezse, sosyal hayattan soyutlanacak ve yaşlanmanın
getirdiği farklı durumlarla baş etmede daha büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Evden çıkmakta
zorluk çekebilecek yaşlılar, teknoloji sayesinde sosyal hayattan dışlanmayacak, işlerini,
alışverişlerini, banka işlemlerini daha kolay yapabilecek, sevdikleriyle teknolojik imkanlarla
bağlantı kurabilecek ve internetteki fırsatlar aracılığıyla yaşam boyu öğrenmeye
erişebileceklerdir. Böylece teknoloji yalnızlık duygularını ortadan kaldırmakla kalmayacak,
çeşitli platformlar aracılığıyla sosyal hayata katılımlarına da katkı sağlayacaktır.
Bu kapsamda, bu projede yaşlıların sosyal hayata katılımlarının artırılmasında bilgi ve iletişim
teknolojilerinin uygulamada nasıl kullanıldığı incelenmiş ve iyi uygulamalar tespit edilerek
paylaşılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlıların sosyal içermesini sağladığı pek çok
çalışmada da belgelenmiştir. Ortak kuruluşlar, gözlemledikleri materyaller, uygulamalar,
teknikler ve yaklaşımlar yardımıyla kendi etkinliklerini yaşlıların eğitim ve faaliyetlerine bilgi
ve iletişim teknolojileri iyi uygulamalarını da dahil edecek şekilde geliştirmiş ve bu şekilde
yaşlıların sosyal içermesine katkıda bulunma hedeflerinde bir adım daha atmışlardır.
Bu bağlamda, bu Projenin hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
• Yaşlıların sosyal hayata ve yaşam boyu öğrenme uygulamalarına aktif şekilde sosyal
katılımını artırabilecek iyi uygulamaları incelemek, karşılaştırmak, belirlemek ve
bunları teşvik etmek
• Yaşlılara kaliteli öğrenme fırsatlarının sunumunu geliştirmek
• Ortak ülkelerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak yaşlıların sosyal içermesine
katkıda bulunmak
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• Yetişkin eğitimi sağlayıcılarının ve genel olarak yetişkinlerle ve özel olarak yaşlılarla
çalışan kuruluşların yeterliliklerini geliştirmek ve genişletmek
• AB genelindeki mevcut uygulamalar yoluyla yaşlıların sosyal içermesini ve sosyal
yaşama ve yaşam boyu öğrenmeye aktif katılımlarını sağlamada bilgi ve iletişim
teknolojilerinin oynadığı önemli rolü göstermek
• “İyi Uygulama Kaynak Kitapçığı” ve “Seniors@ICT sosyal medya kanalı”
hazırlamayarak belirlenen en iyi uygulamaları sunmak ve yeni fikirler geliştirmek.
• “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Yaşlıların Sosyal İçermesi Üzerindeki Olumlu
Etkisi” hakkında politika yapıcılara bir rapor hazırlamak ve yetişkin eğitimi alanındaki
yerel, bölgesel, ulusal ve AB seviyesinde sosyal değişimi yönlendirmek ve yaşlıların
topluma aktif katılımına toplumun bakış açısına katkıda bulunmak için yaygınlaştırma
faaliyetleri düzenlemek
Türkiye, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan, İtalya, Birleşik Krallık ve İskoçya'dan 9
ortağın katılımıyla pandemi nedeniyle uzatıldığından 2018-2021 yılları arasında yürütülen
Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi İletişim Teknolojileri-Seniors@ICT Projesinin
beklenen hedefleri aşağıdadır:
• Yaşlılarda artan sosyal içerme becerileri
• Yaşlılarda artan bilgi iletişim teknolojileri beceri ve yeterlilikleri
• Ortak kuruluşlardaki eğitimcilerde artan yetkinlikler ve beceriler
• Yaşlılara ve kapsayıcı AB ilkelerine hizmet kapsamında ortak kuruluşlarda kapasite
artışı.
Bu hedeflere
• Uluslararası bir toplantı ve akabinde 6 ortak eğitim etkinliği,
• İyi Uygulama Kaynak Kitapçığı ve Seniors@ICT sosyal medya kanalı,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Yaşlıların Sosyal İçermesi Üzerindeki Olumlu Etkisi
Raporu ile ulaşılmıştır.
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YAŞLILAR, TEKNOLOJİ VE SOSYAL HAYAT
Türkiye

İstatistik

Kurumu

verilerine

göre

(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklere-Yaslilar-2020-37…) yaşlı nüfus son beş
yılda %22,5 artmıştır. Bu artış eğilimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağladığı verilerde de
gözlenmektedir. 60 yaş ve üzeri dünya nüfusu 2050 yılına kadar ikiye katlanacağı ve 2,1
milyar olacağı ön görülmektedir. 2020 ile 2050 yılları arasında 80 yaş ve üzerinde olan birey
sayısının da üç katına çıkarak 426 milyona ulaşması beklenmektedir.
Dünya nüfusunun yaşlanması gelecek planlarını da etkilemekte ve yaşlılar, sağlıktan
ekonomiye kadar pek çok konuda tüm ülkelerin gündeminde yer almaktadır. Yaşlıların sosyal
hayata katılımı ve aktif yaşlanma kavramları dünya genelinde son yılların öncelikli konuları
arasında yer alırken, 2019 Türkiye'de de Yaşlılar Yılı ilan edilmiştir.
Aktif yaşlanma kavramını güçlendirecek ve yaşlılar için bağımsız yaşamı destekleyecek
uygulamalar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı önemli bir konu olarak kabul
edilmektedir. Dijital teknolojiler, yaşlıların sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürmelerini
kolaylaştırmaktadır. Avrupa Komisyonu ayrıca Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Aktif ve
Sağlıklı Yaşlanma konusunda programlar geliştirmiştir.
Çeşitli istatistiklerin de gösterdiği gibi yaşlılar, değişen ve dijitalleşen dünyada bilgi ve
iletişim teknolojilerinden en az yararlanan kesimler arasında yer alıyor. 1 milyon 478 bin 346
yaşlının tek başına yaşadığı Türkiye'de (TÜİK, 2020), internet kullanan yaşlı birey sayısı
geçmişe göre artmış olsa da henüz %30 bile değildir. Aynı eğilim Avrupa'da da görülmektedir
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210517-1).
Bu oran, teknolojik araçlarla hemen hemen her işlemin yapılabildiği günümüz dünyasında
yaşlıları toplumdan soyutlamakta ve ihtiyaçları için başkalarına bağımlı hale getirmektedir.
Giderek dijitale bağımlı hale gelen bir dünyada, web tabanlı hizmetleri kullanma becerisine
sahip olmayan yaşlı insanların sayısı hala milyonları bulmaktadır. Aslında, Aktif ve Sağlıklı
Yaşlanma Merkezinin 'Dijital çağ –ileri yaşlarda bireylerin çevrimiçi ortamlara yönelmesini
desteklemeye yönelik yeni yaklaşımlar başlıklı 2018 raporunda şunlar yer almaktadır: “55 yaş
üstü 4,8 milyon insan çevrimiçi değil-bu oran, çevrim içi ortamları hiç kullanmayanların
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%91'ini oluşturuyor”. Bu trendin üstesinden gelmeyi başaran yaşlılar için dijital katılım
yepyeni ufuklar açabilir.
Dijital

katılım,

yaşlıların

yalnızlıktan

kurtulmalarına,

akrabalarıyla

bağlantılarını

geliştirmelerine ve çevrimiçi alışveriş için fırsatları kullanmalarına yardımcı olur.
“Sosyal dışlanmadan muzdarip olanların, sosyal olarak daha avantajlı olanlara göre dijital
ortamlardan yararlanmama olasılıkları en az dört kat daha fazladır.” (Price Waterhouse
Coopers, 2009 “Champion for Digital Inclusion, The Economic Case for Digital Inclusion”)
Bu fikirden yola çıkarak hazırlanan “Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi İletişim
Teknolojileri Projesi” (2018-1-TR01-KA204-059175), yaşlıların sosyal hayata aktif sosyal
katılımını ve yaşam boyu öğrenme uygulamalarını artırabilecek iyi uygulamaları incelemeyi,
karşılaştırmayı, belirlemeyi ve teşvik etmeyi; yaşlılara kaliteli öğrenme fırsatlarının
sağlanmasını geliştirmeyi; ortak ülkelerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak yaşlıların
sosyal içermesine katkıda bulunmayı; genel olarak yetişkinler ve özel olarak yaşlılarla çalışan
yetişkin eğitimi sağlayıcılarının ve kuruluşlarının yetkinliklerini geliştirmeyi ve genişletmeyi;
AB genelindeki mevcut uygulamalar yoluyla yaşlıların sosyal içermesini ve sosyal yaşama ve
yaşam boyu öğrenmeye aktif katılımlarını sağlamada bilgi ve iletişim teknolojilerinin
oynadığı önemli rolü göstermeyi; belirlenen iyi uygulamaları sunmayı, yeni fikirler geliştirip
sosyal değişime katkı sağlamayı ve yaşlıların topluma aktif katılımına yönelik toplumun bakış
açısına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.
Proje süresince, bu hedeflere ulaşmak için ortak ülkelerde altı ayrı Öğrenme, Öğretme ve
Eğitim (LTT) etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu LTT faaliyetlerinden üçü COVID-19
başlamadan önce tamamlanmıştır. Diğerleri ise pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, pandemi gibi dönemlerde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yaşlıların yaşamları üzerindeki gerçek etkisini gözlemlemekte mümkün
olmuştur.
Tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgını, özellikle yaşlılar için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri, sosyal hayata katılım, sağlıkla ilgili uygulamaları takip ederek gerekli sağlık
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süreçlerini yönetme, bankacılık işlemleri, online alışveriş gibi birçok kolaylık sağlamaktadır
ancak yaşlılar bu araçları etkin kullanmakta güçlük çekebilmektedir.
Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları, kapanmalar ve sosyal mesafe önlemleri
internet ve bilgi teknolojilerinin kullanımını daha da önemli hale getirmiştir. Yaşlılar bu
imkânları ancak eğitim ve destekle kullanabilecekleri için, giderek yaşlanan bir dünyada
yaşlılara bu bağlamda destek ve eğitim vermen ve bunun devamlılığını sağlamak önemlidir.
Pandemi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlıların sosyal hayata katılımlarını artırma,
alışveriş ve bankacılıkla ilgili işlerini daha kolay yönetme ve güncel olay ve bilgileri takip
edebilme gibi alanlarda yaşlıların hayatında ne kadar önemli bir yer oynadığını bir kez daha
gözler önüne sermiştir.
Programlar ve politikalar, alandaki iyi örnekleri inceleyerek ve yaşlılara daha uygun maliyetli
teknoloji ve cihaz imkanları sağlayarak daha geniş eğitim fırsatları sağlamaya odaklanmalıdır.
Bu kitapçık, LTT'ler sırasında ortak ülkeler tarafından sunulan iyi uygulamaları
listelemektedir . Aşağıda iyi uygulamanın tanımını ve kriterlerini bulabilirsiniz. Daha sonra da
ortaklık süresince belirlenen

iyi uygulamalar sıralanmaktadır.

Bu uygulamalar, ortak

ülkelerdeki yaşlılar için kullanılan tüm faaliyetleri veya uygulamaları kapsamamakta, incelene
uygulamalar arasından seçilen bir dizi faaliyet sunmaktadır.
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“İYİ UYGULAMA” OLGUSUNUN TANIMI
İyi bir uygulama, işe yaradığı ve iyi sonuçlar ürettiği kanıtlanmış bir uygulamadır ve bu
nedenle bir model olarak tavsiye edilir. Geniş anlamda sınanmış, onaylanmış, tekrarlanmış ve
daha fazla insanın benimsemesi için paylaşılmayı hak eden başarılı bir deneyim olarak kabul
edilmektedir.
İYİ UYGULAMA KRİTERLERİ
Aşağıdaki kriterler dizisi, yaşlılar için bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenme fırsatları
alanında bir uygulamanın “iyi uygulama” olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
Etkili ve başarılı: Bir “iyi uygulama”, belirli bir hedefe ulaşmanın en etkili yolu olarak
stratejik uygunluğunu kanıtlamıştır; başarıyla benimsenmiş ve 50 yaş üstü insanlar ve/veya
topluluklar üzerinde olumlu etki göstermiştir.
Ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir: “İyi bir uygulama”, mevcut ihtiyaçları, özellikle
de 50 yaş üstü kişilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılar, buna erişimde büyük ekonomik
engeller olmadan, toplumun geri kalanına da fayda sağlar.
Teknik olarak uygulanabilir: Teknik fizibilite, “iyi bir uygulamanın” temelidir. Öğrenmesi
ve uygulaması kolaydır.
Yapısal olarak katılımcı: Kararların ve eylemlerin ortak bir şekilde sahiplenilmesi
duygusunu destekledikleri için katılımcı yaklaşımlar esastır.
Tekrarlanabilir ve uyarlanabilir: Bir "iyi uygulama", tekrarlanma potansiyeline sahip olmalı
ve bu nedenle, farklı durumlarda benzer hedeflere uyarlanabilir olmalıdır.
Marjinalleşme risklerini (mevcutsa) azaltmak: “İyi bir uygulama” esnekliğe katkıda bulunur
ve marjinalleşme risklerini azaltır.
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İYİ UYGULAMALAR- TÜRKİYE
Proje başlangıç toplantısı, tüm ortakların katılımıyla Ocak 2018'de Bolu, Türkiye'de
gerçekleştirilmiştir. Bolu Valiliği tarafından organize edilen bu toplantı, proje yönetimi ve
diğer görevleri esas almış olmakla birlikte, toplantı süresince Bolu Valiliği ve Bolu İzzet
Baysal Halk Eğitim Merkezi'nin öncülük ettiği ve gerçekleştirdiği iyi uygulamalara da yer
verilmiştir.
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
Başlık
yazın
Bolu Valiliği Yaşlı Sağlığı Merkezi Bilgi ve İletişim Teknolojileri faaliyetleri
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Bolu Valiliği Yaşlı Sağlığı Merkezi, Bolu'daki yaşlıların sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak
için AIBU Bolu Sağlık Yüksekokulu tarafından geliştirilen proje ile Bolu Valiliği, İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle 2008 yılında hizmete açılmıştır.
Merkez, sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlılara çeşitli kurslar sunar ve sosyal etkinlikler
düzenler.
Bolu Valiliği Yaşlı Sağlığı Merkezi, Bolu'da yaşlılara yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri
faaliyetleri düzenlemektedir. Yaşlılar, sağlıkla ilgili ve yaşam boyu öğrenme temelli birçok
aktiviteye katılmak ve sosyalleşirken öğrenmek için merkeze gelmektedir. Merkez, yaşlıların
birlikte öğrenmesine dayanan bir AB projesi de uygulamış ve bu bağlamda açılan sosyal medya
hesapları halen aktif şekilde kullanılmaktadır.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Uygulama, yaşlıların başkalarıyla etkileşim kurması için temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri
becerilerini öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamayı amaçlar. Yaşlılar çok ilgili oldukları ve
aktivitelerden keyif aldıkları için uygulama başarılıdır ancak bazen sağlık sorunları nedeniyle
yaşlılar tüm faaliyetleri düzenli takip edemeyebilir.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Merkezde eğitimler ve eğitsel etkinlikler küçük gruplar halinde düzenlenmektedir. Bire bir veya
akran eğitimi de kullanılmaktadır.
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

12

başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Merkez bir kamu kurumudur. Uygulama, yaşlıların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için
diğer kuruluşlardan fon ve destek gerektiren bir uygulamadır. Özel kamu ve özel kuruluşların
desteğiyle başka ülkelerde de kolayca çoğaltılabilir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
N/A
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İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
Başlık
yazın
Halk Eğitimi Merkezi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kursları
Bağlam
Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Bolu'daki Halk Eğitim Merkezi, yetişkinlere Bilgi ve İletişim Teknolojileri kursları da dahil
olmak üzere çok sayıda kurs sunmaktadır. Yaşlılar da bu kurslardan yararlanabilirler. Huzur
evleri, kurumlarında kalan yaşlılar için de kurs talep edebilir ve onlara küçük grup eğitimi
verilebilir.
Halk Eğitimi Merkezi, bu uygulamaya yıllık program ve müfredatlarının bir parçası olarak
öncülük etmektedir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yetişkinler ve yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Bu uygulama, yaşlılara banka uygulamalarını kullanma, akrabaları ve sevdikleriyle konuşma ve
çevrimiçi bilgi bulma gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak temel Bilgi ve İletişim
Teknolojileri becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Gruplar bilgisayar laboratuarlarında öğretmenlerle birlikte eğitim görmektedir. Yaşlıların
öğrendiklerini uygulayabilmelerini sağlamak için uygulamalı etkinlikler kullanılır. Uygulama
başarılıdır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Bu uygulama diğer ülkelerde de yaygındır. Kamu kuruluşları, yaşlılar da dahil olmak üzere
vatandaşlara yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri kursları sunmaktadır. Kurumsal ve
ekonomik gereksinimler bu tür kursların çalışma kapsamlarını etkiler.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
14

https://boluhem.meb.k12.tr/
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İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
E-nabız eğitimi
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
E-nabız, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşlarından derlenen sağlık verilerine
internet ve mobil cihazlar aracılığıyla erişmek için kullandıkları bir uygulamadır. Yaşlıların çoğu
tıbbi verilerine kolayca ulaşabilmek ve doktor randevularını alabilmek için sistemi kullanmaya
ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olmaları
gerekmektedir. E-nabız kursu, onlara sistemi kullanmak için temel eğitim ve pratik sağlar.
Halk Eğitimi Merkezi, yaşlıların sisteme kolay erişimini sağlamak için bu kursu yıllık
programlarında yer almayan ayrı bir kurs olarak sunmaktadır.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Kurs, yaşlıları uygulamayı kullanmaya alıştırmayı ve verilere erişmek ve randevu almak için
uygulamayı nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlıyor. Eğitimler sonucunda yaşlılar belirlenen
uygulamayı kullanma konusunda yetkin duruma gelirler.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Uygulamalı etkinlikler ve uygulamalar içeren küçük grup eğitimi kullanılır ve yaşlılar sistemi
nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Uygulama yaşlılar tarafından başarılı bulunmaktadır.
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

Bu uygulama, yaşlıları belediyelerinde/şehirlerinde kullanılan uygulamalara daha aşina hale için
eğitim kuruluşlarının yardımıyla kolayca tekrarlanabilir, böylece farklı uygulamalardan da
faydalanabilirler. Belirli bir uygulamayı kullanmaya dayalı olduğu için bu eğitim kısadır ve
16

herhangi bir özel ekipman gerektirmez, organize edilmesi kolaydır. Yaşlılar, uygulamayı nasıl
kullanacaklarını öğrenmek için kendi telefonlarını veya tabletlerini kullanırlar.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
N/A
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İYİ UYGULAMALAR – POLONYA

İlk Öğrenme, Öğretme ve Eğitim etkinliği, PRO-MED spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
tarafından
Mart
2019'da
Polonya'nın
Gdansk
kentinde
gerçekleştirilmiştir. 3 günlük etkinlik, genel olarak yaşlılar ve özellikle yaşlıların bilgi iletişim
teknolojileri becerileri ile ilgili faaliyetlerin sunumunu içermiştir. Ev sahibi ortak, yaşlılara
bilgi iletişim teknolojileri öğretiminde iyi uygulamaları ve yöntemleri paylaşmış ve ortaklar
projeye dahil edilecek iyi uygulamaları tartışma fırsatı bulmuşlardır.
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Birlikte Hareket Eden Yaşlılar -SenACT
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Grundtvig Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında gerçekleştirilen "Yaşlı Gönüllülük
Projeleri" eylemi, iki farklı ülkede yerel kuruluşların gönüllülerine ikili ortaklık ve gönüllü - yaşlı
değişimi imkanı sunan bir eylemdir.
Bu eylem, Avrupalı yaşlılar için farklı bir Avrupa ülkesinde öğrenmelerine, deneyim ve bilgi
alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyan yeni bir hareketlilik biçimi sunmuştur.Türkiye ve
Polonya'dan yaşlıların iyiliği ve sosyal hayata katılımları için çalışan iki kuruluş: PRO-MED sp.
Z. Gdansk, Polonya ve Bolu Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Yaşlı Merkezi, Bolu, Türkiye.
Proje, gönüllülük faaliyetlerine katılmaları, uzmanlıklarını/yaşam deneyimlerini paylaşmaları ve
birbirlerinden öğrenmeleri için her ülkede üç hafta boyunca 6 yaşlının değişimini sağlamıştır.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar, Stajyerler, Yetişkin öğrenciler, Öğretmenler, Eğitmenler, Eğitimciler, Özel
Gereksinimleri Olan Kişiler
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?

Amaçlar:
Gönüllülük yoluyla yaşlıların deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak;
Kişisel, dilsel, kişilerarası, sosyal ve kültürlerarası becerilerin geliştirilmesi;
Artan özgüven, motivasyon, iyilik hali, enerji;
Tarihlerimizden, kültürümüzden, geleneklerimizden, mirasımızdan, becerilerimizden vb. iyi bir
uygulamayı tanıtmak;
Sonuçlar:
LMS Moodle, proje aktivitelerini, forumdaki tartışmaları, proje sonuçları havuzunu izlemek için
kullanılmaktadır,
Facebook grubu kurulmuştur ve halen aktif şekilde kullanılmaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Grup çalışması kullanılmıştır ve uygulama başarılı sonuçlara yol açmıştır.
Proje, kuruluşların gelecekte işbirliği kurmasını da sağlamıştır (ERASMUS+ Seniors@ICT).
Yenilikçi boyut (varsa)
Avrupalı yaşlılar için öğrenme ve deneyim alışverişinde bulunmalarını sağlayan yeni hareketlilik
biçimi olarak yenilikçi bir uygulamadır.
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Yaşlıların tartışma, dokuman hazırlama ve fotoğraf paylaşımında bulunmaları için bilgi ve
iletişim teknolojileri aktif şekilde kullanılmıştır. Proje boyunca bilgi ve iletişim teknolojileri
öğrenilmiş ve uygulanmıştır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Fon gerektiren bir uygulamadır. Fiziksel toplantılar için herhangi bir fon bulmak mümkün
değilse, kuruluşlar için bu tür uygulamaların çevrim içi şekilde uygulanması kolay olacaktır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin bu şekilde öğretmek ve kullanmak için iyi bir fırsat
olacaktır.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://utwpg.gda.pl/?dir=2014SenAcT
https://www.facebook.com/groups/sate2013
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İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Şehir oyunları
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Yaşlılar için hazırlanan ulusal ve uluslararası eğitim projelerinin uygulanması sırasında, şehrin
turistik bölümüne rehberli turlar düzenlenirken yaşanan zorluklar fark edilmiştir. Şehri bir rehber
eşliğinde gezmek, katılımcıların İngilizce anlama becerilerinin yeterince iyi olmaması nedeniyle
zaman ve para kaybına yol açmaktaydı. Haziran 2012'de UEFA, 2012 UEFA Avrupa
Şampiyonası'na katılan gönüllüler için Şehir Oyunları'nı önermiştir. 2012 sonbaharında, ilk
gruplar Gdansk'ta pilot olarak uygulanan Şehir Oyununda yer almıştır.
PRO-MED, Gdansk Teknoloji Üniversitesi'ndeki Üçüncü Yaş Akademisi katılımcılarını, şehir
oyunlarının bir prototipini (kağıt versiyonu) geliştirmeye katılmaya davet etti. Yaşlılar, şehir
oyunlarının hazırlanmasına katılmaya çok hevesliydi. Sadece hazırlık aşamasının değil, aynı
zamanda şehir oyunu yaklaşımını kullanan Gdansk Eski Şehir turunun da onlara büyük
memnuniyet verdiği ve katılımcıları gelecekteki bilgi ve iletişim teknoloji faaliyetlerine devam
etmeleri için motive ettiği de ortaya çıkmıştır.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Hedef kitle çoğunlukla yaşlılardan oluşmakla birlikte nesiller arası gruplar olması tercih
edilmektedir.
Hedefler ve sonuçlar
Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
60+, 70+, 80+ grubunda yer alan yaşlıların, özellikle kendilerine yakın olan kentsel alanda oyun
yaratma ve elektronik biçimde bir oyun kartı geliştirme sürecine dahil edilmesi (seçilen şablonu
kullanarak PC/web)
Talimatlarda belirtilen görevleri mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek için birkaç
oyuncudan oluşan ekiplerin kentsel alanda oynamak için hareket ettiği oyuna katılması.
Katılımcıların haritayı kullanarak bir nesne/yer araması, ilgili soruyu yanıtlaması, nesne veya
yerin fotoğraflarını çekmesi (mobil uygulama yoluyla).
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Metodoloji, grup çalışmasına ve nesiller arası öğrenmeye dayanmaktadır. Önerilen yaklaşım
ulaşılabilirdir, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir uygulamadır. Enformatik Merkezinde örnek
Şehir Oyunları bulunmaktadır - Tricity Akademik Süper Bilgisayar ve ağ (CI TASK) sunucusu
kullanılmaktadır,
Yenilikçi boyut (varsa)
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Yaşlılar bu oyun sayesinde bilgisayar kullanımı alanındaki becerilerini geliştirir, özel bir yazılım
ve uygulama (Android mobil uygulaması) ile tanışır. Gdańsk Teknoloji Üniversitesi Elektronik,
Telekomünikasyon ve Bilişim Fakültesi Dekanı, birinci seviye yaşlıların faaliyetlerinin
uygulanması için bir bilgisayar laboratuarı sağlamıştır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Bu iyi uygulama tekrarlanabilir ve kolayca uyarlanabilir: https://steller.co/s/8kucCTWdvkc 'ye
göz atın
Şehir oyunu uygulaması, ortak ülkelerdeki farklı şehirlerde de uygulanabilir. Farklı görevler
tamamlanarak oynanabilir – oyuna dahil edilen insan grubuna bağlı olarak oyun karmaşık veya
basit hale getirilebilir. Farklı gruplar arasında bir yarışma şeklinde yapılabilir. Örneğin, bir
yerden başka bir yere belirlenen birkaç noktadan geçerek ulaşmak ve her noktada belirlenen
faaliyetleri gerçekleştirmek. Yürüme ve hafıza becerilerini teşvik ettiği için aktivitenin sağlık
üzerinde de etkisi olabilir. Ayrıca farklı yerleri keşfetmeyi de teşvik eder. Yaşlıların gençlerle
bağlantısını sağlayan nesiller arası yönü de çok arzu edilen bir boyuttur.
Özetle Şehir Oyunları her yaşa ve hemen her yere uygun bir aktivitedir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://utwpg.gda.pl/?dir=2014jatobym
http://utwpg.gda.pl/?dir=2019City-Games
https://steller.co/s/8kucCTWdvkc
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İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Bilgisayar Buluşmaları

Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın

2007'den beri Avustralya U3A'da çevrimiçi danışmanlık deneyimine sahip olan Dr Anna Grabowska,
Gdansk Teknoloji Üniversitesi'nde yaşlılar için bilgisayar buluşmaları adlı toplantılar yürütüyor.
Katılımcılar Gdańsk Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup arkadaş, mezun ve emekli kişilerden
oluşmaktadır.
Katılımcılar, farklı mizaçlara, karakterle ve ilgi alanlarına sahipler.
Fiziksel olarak aktif olmak istiyorlar, yeni teknolojilere ayak uydurmak istiyorlar, bu nedenle bilgi ve
eiletişim teknolojileri becerilerini geliştirmek istemektedirler.

İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle

Katılımcılar, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına ilgi duyan ve bilgisayar/dizüstü
bilgisayar/tablet/cep telefonu kullanma konusunda temel bilgilere sahip olan Gdansk Teknoloji
Üniversitesi'nden mezun olan yaşlılar, mezunların akraba ve arkadaşlarıdır. Bu yaşlılar toplantılara kendi
deneyimlerini getirmekte ve başkalarıyla paylaşabilmektedir.

Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?

Amaçlar:
- Gönüllülük yoluyla yaşlıların deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak;
- Kişisel, dilsel, kişilerarası, sosyal ve kültürlerarası becerilerin geliştirilmesi;
- Kendine güveni, motivasyonu, refahı, enerjiyi artırmak;
- Tarihlerimizden, kültürümüzden, geleneklerimizden, mirasımızdan, becerilerimizden vb. Kaynaklanan
iyi uygulamaları tanımak.
Sonuçlar:
- Açık Kaynak Yazılım, Sosyal Yazılım, video konferans sistemleri, ters-yüz (flipped) sınıf kullanımı;
- Katıldıkları projelerle ilgili proje sonuçları havuzu oluşturmak.

Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.

Etki

ROLKI yaklaşımını kullanıyoruz: “Tercih ettiğinizi, tercih ettiğiniz kişiyle yapın”.
Ayrıca faaliyetlerimizi aşağıdaki beyana dayandırıyoruz:
ÇOK BASİT:
Meraklı ol
İletişim kur
Dene....
Yenilikçi boyut (varsa)
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Buradaki yenilikçi boyut, modern eğitim teknolojilerinin ve modern pedagojik yaklaşımın geniş kapsamlı
şekilde, öğrencilerin önceden kaydedilmiş videoları veya dijital içeriği izleyerek kaynakları ilk kez
keşfettikleri ters yüz sınıf olarak kullanılmasıdır. Yüz yüze gerçekleştirilen ders süresi boyunca öğrenciler
değerlendirmelerini tamamlayarak öğrendikleri bilgileri uygularlar. Ayrıca tartışmalara katılabilir, sorular
sorabilir, grup halinde çalışabilirler.

İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

?
Bu uygulama tekrarlanabilir ve uyarlanabilir bir uygulamadır. Gönüllü ve ilgili bir kişi ya da kurumun
liderliğinde ilgili ve gönüllü yaşlılar bulunarak bu tür çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ancak çalışmalar i.in
bir mekan gerekmektedir. Ayrıca wifi bağlantısı bilgisayarlar da gerekli olacağından fon bulunması ya da
mevcut kuruların iş birliği faydalı olacaktır.

İlgili web sitesi/siteleri

İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?

https://jatobym.moodle.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Fcdn85Ld9R4

İyi Uygulama 4
İyi Uygulama Unsurları
Başlık

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
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yazın
Büyükannenle Öğren- Learn with Grandma-LwG
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Galler’de yaşayan "emekli" büyük bir büyükanne, bu uygulamayı emeklilik projesi/misyonu
olarak başlatmıştır. Amaç, internet kullanarak dijital çağın yarattığı uçurumu ortadan kaldırmak
ve iyi haberleri, fikirleri ve nesiller arası sevgi ve bilgiyi paylaşmak için başlatmıştır. Dünya
genelinde yaşlıların çoğu bilgi iletişim teknolojileri kullanmaz ama gençlerin çoğu kullanır. Bilgi
iletişim teknolojileri nesiller arasında bir uçurum yaratmıştır ama onları yeniden bir araya
getirmek için bir köprü de olabilir! Proje kurucusu, yardım etmede kullanılabilecek en iyi yolun,
fikirleri paylaşmak ve insanların yapabilecekleri, gerçekleştirilebilecekleri uygun fiyatlı ve
sürdürülebilir şeyler hakkında kesin ve pratik önerilerde bulunmak olduğunu öne sürmüştür.
Proje kendi kendine yeterliliği teşvik etmektedir. Yıllarca AB projelerinde çalıştan kurucu, bu
projelerin çok zevkli ama sürdürülebilir olmadığını söylemektedir. Finansman durduğunda bu tür
projelerin hepsi sona ermektedir. Artık sadece maliyeti uygun projeler önermektedir, çünkü
bunlar ulaşılabilir ve sürdürülebilirdir.
Learn with Grandma, Galler'de kayıtlı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur (kayıt
no: 8259039).
LwG, dünya çapında 44 FB grubuyla (23 Afrika'da) nesiller arası öğrenmeyi teşvik ederek
yaşlıları ve gençleri güçlendirmeye yardımcı olan uluslararası bir ağdır. Nesilleri yeniden
birleştirmek ve becerileri paylaşarak dijital çağın yarattığı uçurumu ortadan kaldırmaya yardımcı
olmak için internetin bir köprü olarak nasıl kullanılacağına dair fikirlerin paylaşılması; nesiller
boyunca sevgi ve bilgi oluşturulması amacı taşır. Bu bağlamda birçok ülkede güzel projeler
yapılmaktadır.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Nesiller arası demek TÜM nesiller anlamına gelir - özellikle yaşlılar ve gençler projelere dahil
olmaktadır.
Hedefler ve sonuçlar
Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
LwG projesinin amaçları arasında aşağıda yer alan amaçlar yer almaktadır:
Nesiller arası öğrenmeyi ve eğlenceli etkinlikleri teşvik etmek için uluslararası bir organizasyon
oluşturmak.
Tarihlerimizden, kültürümüzden, geleneklerimizden, mirasımızdan ve becerilerimizden vb. iyi
olan her şeyi kaydetmek.
Gelecek nesiller için tüm ürünlerin saklanabileceği, herkesin erişebileceği uluslararası bir
kütüphane oluşturmak.
Ebeveynleri ve büyükanne ve büyükbabaları öğrenme sevgisini aşılamaya, kalıcı anılar
yaratmaya ve birlikte eğlenmeye teşvik etmek.
Kuşaklar arası saygıyı teşvik etmek ve her kuşağın diğerinden öğrenebilecekleri becerilere sahip
olduğunu göstermek.
İnsanları birbirlerinden beceriler öğrenmeye teşvik etmek.
Büyükanne ve büyükbabalar, ebeveynler ve çocuklar için yerel İnternet destek ağları oluşturmak.
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Öğrenme materyalleri ve kaynakları araştırmak, oluşturmak ve sağlamak ve bir okuma kültürü
teşvik etmek.
Hedeflerimizi uluslararası alanda tanıtmak için diğer ülkelerdeki kuruluşlarla birlikte çalışmak.
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Potansiyel etkisi çok büyük olan bir uygulamadır. Yaşlılara ulaşmak ve yaşlılar ile gençler
arasında bir bağlantı kurmak için Facebook ve konferanslar kullanılmıştır. LwG ile birleştirilmek
üzere halk hikayeleri seçilmiştir, çünkü özellikle de 19uncu ve 20inci yüzyılda yayınlanan
kitapların baskısı tükenirken zengin halk hikayeleri geleneğini, tüm dünyada var olan çok küçük
yerel efsaneyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız ama e-kitapların Baskısı asla bitmez.
Dünyanın dört bir yanından gelen tüm halk hikayelerini kaydetmek ve onları tüm dünyaya
sunmak için bilgi ve teknolojiyi kullanma fırsatımız var. Böylece Büyükannenin Dijital
Kütüphanesini kurabiliriz
Böylece, toplulukların entegrasyonunu ve öğrenilen eğitsel becerileri teşvik ederiz, - e-kitaplar
eğitim programının yan ürünüdür.
Yenilikçi boyut (varsa)
Etki

Buradaki tek yenilikçi boyut, interneti nesilleri yeniden bir araya getirmek için köprü olarak
kullanmaktır. LwG konsepti dağlar denizler kadar eskidir! LwG kısmen, çocuklarımıza
babalarımızın bize öğrettiklerini öğretmemizi söyleyen Mezmur 78'e dayanmaktadır. Modern
Teknoloji nesilleri böldü ama aynı zamanda bir köprü de olabilir. Yaşlıların becerileri vardır,
onların bu bilgilerine gençler ihtiyaç duyar ve yaşlılar da iletişim kurmak için bu modern
teknolojiyi kullanmaya gerek duymaktadır. Hepimiz birbirimizden öğrenebiliriz.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Bu uygulama, nesiller arasındaki uçurumu kapatmak için tüm ortak ülkelerde farklı ortamlarda
tekrarlanabilir. Okullar ve STK'lar ile kamu kuruluşları bu tür projeleri başlatabilir. Çevrimiçi
iletişim, bütçe gereksinimlerini azaltacaktır, iyi bir ve koordinasyon ile iyi bir planlama ve
mahremiyet ve gizliliğe dikkat ederek bu tür projeler düzenlenebilir. Ulaşılabilir, uygun fiyatlı
ve sürdürülebilir fikirler, kalıcı faydalar sağlamaya ve hibe finansmanına olan bağımlılığı
azaltmaya devam edecektir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://www.learnwithgrandma.com inşa halinde
https://www.facebook.com/groups/1489818234620407 LwG international
https://www.facebook.com/groups/LwG.Gdansk/
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İYİ UYGULAMALAR – BULGARİSTAN
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İkinci Öğrenme, Öğretim ve Eğitim etkinliği Kasım 2019'da Sofya, Bulgaristan'da Know and
Can Derneği tarafından düzenlenmiştir. 3 günlük etkinlik, organizasyonun genelde yaşlılar ve
özelde de yaşlılar ve bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmalarının sunumunu içermiştir.
Ev sahibi ortak ayrıca Lom İş ve İşçi Bulma Kurumu Lisanslı Eğitim Merkezi, Slatina ve
Oborishte Belediyeleri Emekli Kulüpleri, Sofya 5. Akşam Okulu Penyo Penev ve The 4.
Vardiya Okulu gibi farklı kuruluşlarda yaşlılara bilgi iletişim teknolojileri öğretiminde
kullanılan iyi uygulamaları ve yöntemleri paylaşmıştır
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
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Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Yaşlılar için yaygın eğitim fırsatları
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Eğitim Merkezi tarafından yürütülen ve Lom’da bulunan İş ve işçi Kurumu tarafından
lisanslanan Ulusal Program, nüfus sayısına göre belirlenen kotalarla bölgelerde belediyeler
tarafından sunulmaktadır (örn. Lom'un nüfusu 20.000 olduğundan her yıl 2 kursta 25 kişiye
eğitim verilir).
Program ulusal olarak Çalışma Bakanlığı tarafından ve yerel olarak Belediyeler tarafından
yürütülmektedir. Grup başına bir öğretmen (eğitim vermek için ek sözleşmeli öğretmen olarak
istihdam edilir) atanır ve eğitim Cumartesi günleri verilir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Gittikçe daha fazla sayıda meslek temel bilgi iletişim teknoloji becerisi ve yeterlilikleri
gerektirdiğinden ve yaş sınırlaması olmaksızın işgücü piyasasındaki iş fırsatlarının %56'sında
orta düzeyde bilgi iletişim teknoloji becerileri gerektiğinden, istihdam edilen, işsizler ve dahil
emekliler ile yaşlılar bu eğitimlere katılmaktadır.
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?

Amaç/hedef
Temel bilgi iletişim teknolojileri becerilerini öğretmek
Karşılaşılan problemler
Kursların süresi çok kısadır – sadece 4-6 saat ve yoğundur (eğitim haftada 1 günde verilmektedir)
Öğretmenler için değerlendirme yapılmamaktadır
Kısa sürede çok fazla bilgi sunulduğunda insanların kafası karışabilir
İnsanların eğitime katılmak için şehre seyahat etmesi gerekmektedir
Sonuçlar
İş bulma (istihdam)
Daha iyi bir pozisyon bulmak
Bankacılık, iletişim, sosyalleşme ve benzeri için kullanılacak çevrimiçi prosedürlerde temel bilgi
iletişim teknolojileri becerilerini kullanma.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Metodoloji
Bilgi iletişim teknolojileri öğrenme laboratuarında geleneksel grup tabanlı öğrenme (1
öğretmen15 öğrenci)
Görülen Etkiler
Daha iyi istihdam olanakları
İnsanlara yaşam boyu öğrenme ve sosyalleşmeye katılma şansı vermek
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
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olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Birçok ülke halihazırda bu tür programlar ulusal ve yerel düzeylerde yürütülmektedir. Bu tür
programlar koordinasyon ve bütçe gerektirir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://www.mlsp.government.bg/index.php?lang=_eng
https://esf.bg/en/

İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
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Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Emeklilik Kulüplerinde Akran Öğrenimi
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Bu uygulama Sofya’da bulunan Slatina ve Oborishte Belediyelerinin Emekli Kulüplerinde
gözlemlenmiştir. Bu tür kulüpler, yaşlılara öğrenme ve sosyalleşme olanakları sağlamak
amacıyla düzenlenmektedir.
Sofya'daki farklı Belediyeler, yaşlılar için Emeklilik Kulüpleri açar ve finanse eder. Sofya'da
sınırlı teknik olanaklara sahip 23 resmi belediye destekli kulüp bulunmaktadır. Bu kulüplerde
insanlar ilgi alanlarına göre dans etmek, şarkı söylemek ve ayrıca bilgi iletişim teknolojileri
kursları için gruplar halinde bir araya gelirler. Belediye merkez personelini, yeri ve genel
giderleri finanse eder, ancak henüz bir bilgi iletişim teknolojileri öğretmeni finanse edilmemiştir,
bu yüzden şu anda akran öğrenimini kullanılmaktadır ve Know ve Can gibi STK'lar tarafından
gönüllü eğitimler de sunulmaktadır.
Yaşlılar, hayatta derin bir tecrübeye sahip oldukları için hiçbir gönüllüye güvenmemektedir.
Bilgi iletişim teknolojileri bilgisi almak için genç bir gönüllüden daha yaşlı bir gönüllüye
güvenirler, ayrıca bilgi iletişim teknolojileri için hizmet vermek isteyen genç bir gönüllü
muhtemelen fazla sabra sahip olmayacak ve onları bilgi iletişim teknolojileri becerileri
kazanmaları için çok hızlı zorlayacaktır.
Bunun yanı sıra, yaşlılar paralarını, alışverişlerini veya randevularını çevrimiçi hizmetler
aracılığıyla yönetmenin güvenli olduğuna inanmaz. Onlar için bankaya gitmek, alışveriş yapmak
ya da doktordan randevu almak, çok değer verdikleri bir sosyal etkileşimdir. Bilgi iletişim
teknolojileri öğrendiklerinde, genel bilgi iletişim teknolojileri bilgisine değil, tam olarak neye
ihtiyaç duyduklarına odaklanabilirler.
Bilgi iletişim teknolojileri, yaşlılara sosyal içerme konusunda yardımcı oluyor mu? Bu
uygulamada yanıt evettir, akran öğrenmesi, güven, itimat, etkileşim ve faydalar konusunda daha
fazla farkındalık oluşturmanın bir yoludur. Akran öğrenimi, içermenin önündeki engelleri kaldırır
ve katılımı artırır.
Akran öğreniminin savunucuları, akranlarını ilerlemeleri konusunda teşvik eder ve bilgi iletişim
teknolojileri öğrenimini denemek için onlara ilham verir.
Yaşlıların bilgisayarlara olan ilgisini çekmenin en iyi yolu, örnek olarak, dans etme, şarkı
söyleme, aile veya arkadaş ilişkilerine olan doğal ilgilerine uyan faaliyetler için bilgi iletişim
teknolojilerini kullanmaktır. Hatırlamak, yeni materyalleri birlikte oluşturmak, kaydetmek veya
detaylandırmak için bilgi iletişim teknolojilerini birlikte kullanmanın faydalarını keşfedebilirleri
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar, emekliler.
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Akran eğitimi, öğrenmeye yardımcı olmayı amaçlar ve öğrencileri motive eder.
Karşılaşılan zorluklar:
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Gençler sabırsız olabilir
Yaşlılar, torunlarına bakmak için yoğun bir program içinde olabilir, öğrenmeye zamanları
olmayabilir
Bu bilginin kendileri için gerekli olduğu konusunda algıları farklı olabilir
Hareketlilik ve görünürlük ile ilgili sorunlar olabilir
Cihazlara erişim ve sınırlı internet gibi sorunlar yaşanabilir
Aynı kursta yer alan farklı seviyelerde olan kişilerin farklı ihtiyaçları
Yaşlı Kulüplerinin hizmetleri tamamlamak için yalnızca Belediye kaynaklarına bağımlı olması
ve gönüllülerden, STK'lardan daha fazla desteğe ihtiyaç duyması.
Ana hizmetlerin daha fazla toplum hizmetiyle birleştirilmesi.
Yaşlıların çevrimiçi hizmetlerden emin olmaması, yeni dijital sistemlere güvenmelerinin zaman
alması
STK'lara güven duyulmaması, bu tür hizmetlerin hükümet tarafından verilmesini istemeleri
Akran eğitiminin spontane olması, yapılandırılmamış olması
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Kullanılan imkanlar hakkında farkındalık, insanların katılımı, ilişki kurma, ihtiyaçlara, sorunlara
göre danışmak yapma, akran eğitimi için bilgi paylaşımı gerçekleşmektedir.
katılımcılar üzerindeki etki genel olarak olumludur.
Örneğin, gözlem esnasında katılımcılardan biri diğerini kursa katılmaya, aileleriyle görüntülü
görüşme yapabilmeye ikna ediyordu.
Yenilikçi boyut (varsa)
Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi için akran öğrenimi, yeni ve kendi kendine koordine edilen
bir etkinlik olarak emeklilik kulüpleri için bir yeniliktir.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Kolayca uyarlanabilir çünkü tüm sorunlar tüm ortaklar için ortak sorunlardır.
İlgili web sitesi/siteleri

İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?

N/A

İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
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Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın
Akşam ve vardiya okullarında yaşlılar için öğrenme fırsatları
Başlık

Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
5. Akşam Okulu Penyo Penev yaşlılar için hizmet vermekte ve bilgi iletişim teknolojileri dersleri
sunmaktadır. 17.00'den 21.30'a kadar yaş sınırlaması olmaksızın hem genel hem de mesleki
eğitim kursları verilmekte ve normal ulusal müfredat kullanılmaktadır.
4. Vardiya Okulu, 8.00'den 21.30'a kadar 55'e kadar yaş sınırlaması ile hem genel hem de
mesleki eğitim kursları vermekte ve normal ulusal müfredat kullanmaktadır. Dolayısıyla yaşlılar
bu kurumlarda bilgi iletişim teknolojileri de dahil olmak üzere farklı alanlarda ücretsiz kurslara
katılabilir. Emekliler düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmaya ihtiyaç duyduklarından iş
bulmak için ihtiyaç duydukları bilgi iletişim teknolojileri kurslarından yararlanmaktadırlar.
Akşam okulunda kullanılan ve yeni işlerde çalışmaya da yönelik olarak yaşlılara da sunulan
yenilikçi eğitim kaynakları
1. Neuro sky-sınırlı bir süre içinde farklı görevleri çözmeniz gerektiren bu uygulamada doğru
cevaplara ve aktivite düzeyine göre öğrenciye puan verilir.
- hızlı matematik
- mantıksal matris 10x10
- 1'den 25'e kadar sayıların sıralanması
2. 3D Paint - Önceden hazırlanmış 3D ve 3D nesnelere dayalı 3D sahne işleme, video depolama
3. Hareket denetleyicisi (cihaz kullanımıyla fiziksel hareketleri sanal şekilde gerçekleştirmek)
- karma bir sanal ortamda çalışma
- parmaklarla uzaysal çizim
-parmaklarla uzaysal modelleme
4. Akıllı telefonlar için sanal gerçeklik gözlüğü ile çalışma BOBO z4 VR
-yerel ağa bağlanma
-internette sanal gerçeklik öğreticileri bulma
- sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımını öğrenme
5.GIWOX 2018 hologram projektörü için 2D hologram oluşturulması
- internetten resim indirme
- görüntünün hologram programı ile işlenmesi
- hologramların gösterilmesi
6. Oculus rift VR Sanal gerçeklik gözlükleriyle Google Earth VR uygulamasıyla sanal
gerçeklikte yürüme
7. Sunumları yönetmek ve bilgisayarda gezinmek için MYO bileziğiyle çalışma
8. Sunumları yönetmek ve bilgisayarda gezinmek için Mouse Finger ile çalışma
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
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Temelde iş bulmak veya daha iyi pozisyonlar bulmak için temel ve orta düzeyde bilgi ve iletişim
teknolojileri becerilerini öğretmek. Bu uygulama yaşlılara ayrıca yaşam boyu öğrenme ve
sosyalleşme fırsatı sunmaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Bu okullarda yaşlılara bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri öğretilirken hem geleneksel
anlatım yöntemi hem de yenilikçi yöntemler kullanılmaktadır. Okulların, öğrencilerin
öğrenimleri için kullanabilecekleri ulusal dilde iyi bir web siteleri vardır. Yaşlılar, kişisel ve
mesleki gelişim için bu eğitimden yararlanırlar.
Yenilikçi boyut (varsa)
Yaşlılar için etkileşimli kaynaklar sunulmaktadır.
http://peta-vg.com/vr/vr.html
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

?
Devlet tarafından yürütülen bu tür programlar koordinasyon ve bütçe gerektirir. Birçok ülkede
benzer programlar yürütülmektedir, ancak hedef gruplar her zaman yaşlıları içermemektedir. Bu
nedenle program faydalıdır ve önemli bir hizmet sunmaktadır. Bu tür programların uygulanması
bütçe ve personel gerektirmektedir.
İlgili web sitesi/siteleri

İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
5th Evening School Penyo Penev https://www.peta-vg.com
4th Shift School http://ve4erna.com/
https://ve4erna.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81-2/about-us/

İYİ UYGULAMALAR –İSPANYA
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Üçüncü Öğrenme, Öğretme ve Eğitim etkinliği, Ocak 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde
Associacio Cultural Meet and Map tarafından düzenlenmiştir. Bu 3 günlük etkinlik, ev sahibi
kuruluşun genel olarak yaşlılar ve özelde bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmalarının
sunumunu kapsamıştır. Katılımcılar aşağıdaki kuruluşlarda yaşlılara bilgi ve iletişim
teknolojileri öğrenme fırsatlarının nasıl sağlandığını görme şansı buldu ve yaşlılara bilgi ve
iletişim teknolojileri öğretiminde iyi uygulamaları ve yöntemleri gözlemledi: Barselona
Kütüphaneleri, Yaşlılar için Kamu Konutları, Connecta Joven, VinclesBCN ve Cibernarium,.
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama
Unsurları
Başlık
VinclesBCN (Telefon/tablet uygulaması)

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı yazın

Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini açıklayın
VinclesBCN, Barselona Kent Konseyi'nin Sosyal Haklar Bölümü tarafından sunulan bir
hizmettir. Bölüm ayrıca aşağıdaki programları yürütür:
Soc Blogger: Yaşlıları hikayelerini ve anılarını sosyal medya aracılığıyla açıklamaları için teşvik
etmek.
Yaşlı sosyal merkezlerinde bilgi ve iletişim atölyeleri
Viure ve Conviure: Yaşlılarla yaşayan öğrenciler
En Bici sense edat, Viatjar per Creixer, Canta Gran, Festival de Cine Gent Gran, gibi sağlık ve
spora yönelik faaliyetler.
Barselona Kent Konseyi, Sosyal Haklar Bölümü, bu iyi uygulamayı büyük bir başarıyla finanse
edip yönetmektedir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef grubu kimlerdir?
Yaşlılar, akrabaları ve arkadaşları
Hedefler ve sonuçlar
Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi problemler ele alındı?
Hangi öğrenme çıktıları elde edildi?
Uygulama, yalnız yaşayan sakinlerin yalnızlık sorunuyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
Barselona'da 300.000'den fazla yaşlı var ve bunların dörtte biri yalnız yaşamaktadır. Uygulama,
kendini yalnız hisseden yaşlıların sosyal ilişkilerini güçlendirerek, yeni teknolojileri kullanarak
iyilik hislerini artırarak yalnızlıkla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
Kullanıcılar, iletişim aracı olarak basit bir tablet veya akıllı telefon uygulaması kullanarak sosyal
ilişkilerini VinclesBCN ile yönetebilir. Uygulama, kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarının yanı
sıra VinclesBCN gruplarındaki diğer insanlarla iletişim kurmasını da mümkün kılar. İletişim bir
metin mesajı, fotoğraf veya video formatlarını da kapsamaktadır.
Her kullanıcının aşağıdaki iki ağa erişimi vardır:
KİŞİSEL AĞ: Her kullanıcı için aile ve arkadaşlardan oluşan kişisel bir ağ kurulmaktadır.
GRUP AĞI: VinclesBCN kullanan ve aynı bölgede yaşayan ve/veya ortak ilgi alanları olan
yaşlılardan oluşan bir topluluktur. Profesyonel animatörler, kullanıcıları mahalle topluluğuna ve
şehir etkinliklerine dahil etmek için sohbetlere ve etkinliklere katılımı teşvik eder. Uygulama
büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir? Hedef kitle üzerinde ne
etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin fikirlerini paylaşınız.
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Program, yaşlıları ve sevdiklerini bir araya getirmek için bir uygulama kullanarak onlara kişisel
ve grup ağları sunmaktadır. Uygulamaya aşina olmayan yaşlılara önce bilgi ve eğitim verilir.
Uygulamanın etkisi, Youtube gönderilerindeki referanslarda gözlemlenebilecek kadar tatmin
edicidir.
Yenilikçi boyut
(varsa)
Teknolojik yenilik
Tekrarlanabilirlik
ve uyarlanabilirlik

İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama olasılıkları nelerdir? Yeni
ortamlara nasıl uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde başarılı bir
şekilde tekrarlanması veya iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel) nelerdir?

?
Telefon uygulaması, yaşlı vatandaşlara şehirdeki farklı hizmetler hakkında bilgi vermek ve onlar
için sosyalleşme ağları sağlamak için belediyeler tarafından farklı dillerde adapte edilerek
kullanılabilir. Uygulamayı kullanmak için finansman ve personelin yanı sıra eğitim
gerekmektedir.
İlgili web
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya belgeler (varsa) nelerdir?
sitesi/siteleri
https://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/en/vincles-bcn
https://www.youtube.com/watch?v=Nl0xhZxZfgQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZBIpIbM-yWg&list=PLLinyLOWiHH7iRz3f7fKsyf8_ieSSbLl

40

İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Connecta Joven
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Fundación Esplai, Barselona şubesi, e-içerme ve dijital dönüşüme dayalı diğer birçok proje ve
aktivitenin yanı sıra sosyo-eğitim programlarının bir parçası olarak Microsoft ve İspanyol
Hükümeti'nden sağlanan fonlarla 2006'dan beri nesiller arası gerçekleştirilen bu iyi uygulamaya
öncülük ediyor.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle
Yaşlılar ve gençler
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Conecta Joven. entegrasyon güçlüğü daha fazla olan grupların (gençler, yetişkinler, yaşlılar)
dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim faaliyetleri yoluyla 15 ila 19 yaş arasındaki
gençlerin toplum hizmetine katılımını teşvik eden bir STK ağı tarafından paylaşılan nesiller arası
bir Öğrenme Hizmeti projesidir..
Conecta Joven, eğitim ağları, yerel dernekler, gençler ve yetişkinler grubu arasında topluluk
hizmeti boyutuna odaklanan bir ağ oluşturmayı teşvik ederek dijital uçurumu azaltmak ve sosyal
dışlanmaya karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Projeden hem yaşlılar hem de gençler
faydalanmakta, proje ile nesiller arası bağlar oluşmakta ve sağlamlaşmaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Yaşlılara, birlikte çalıştıkları gençler tarafından bire bir eğitim verilmektedir. Faaliyetler
başlamadan önce eğitimlerden sorumlu kişiler gençlerle bir araya gelerek kullanılacak yöntemler
konusunda eğitimler sunmakta ve onları hazırlamaktadır. Eğitimler sırasında gençlere Dernek
tarafından destek verilmektedir. Materyal konusunda destek için kurumlar ve teknoloji
merkezleri ile anlaşmalar bulunmaktadır. Proje, yaşlıların ve gençlerin bilgilendirilmesi ve dahil
olabilmesi için geniş bir şekilde duyurulmaktadır. Her iki tarafın sürekli iletişimi ve takibi ile
eğitim değerlendirilmekte ve olası olumsuz durumlar kolaylıkla ele alınıp çözülmektedir.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
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çevresel) nelerdir?
?
Proje ortak ülkelerde yerel ve ulusal aktörlerin katılımı ve desteğiyle tekrarlanabilir, çünkü
koordinasyon ve planlamanın yanı sıra mekan ve materyaller için finansman gereklidir.
İlgili web sitesi/siteleri

İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?

https://www.facebook.com/conectajoven/
https://alfabetizaciondigital.fundacionesplai.org/course/index.php?categoryid=17
https://es.slideshare.net/conectaahora/triptico-conecta-joven
İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
Başlık
yazın
ANTENES CIBERNÀRIUM-Bilgi İletişim teknolojileri Temel Eğitimi
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Bu uygulamayı Barselona Kent Konseyine bağlı CIBERNÀRIUM / IT Akademisi organize
etmektedir. CIBERNAIRIUM'un amacı, herkes için kaliteli istihdamı, profesyonel ve teknolojik
eğitim ve öğretimi teşvik etmek ve girişimciliği ve ticari büyümeyi desteklemek için çeşitli
hizmetler ve faaliyetler düzenlemektir. Dijital eğitim merkezi, şirketlere ve bireylere, çalışan
veya işsizlere ve yaşlılara hizmet vermektedir. Akademi, temel beceriler için dijital eğitim
sağlamak amacıyla 11 kütüphane ile işbirliğinde çalışmaktadır. Bu kütüphanelerin 5'inde çeşitli
güçlükleri olan kişiler için kapsayıcı materyaller de mevcuttur.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Eğitim, yaşlılara temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri ve bilgi ve iletişim teknolojileri
okuryazarlığı kazandırmayı ve teknolojik araçları kullanmalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Dijital alanda kimseyi bu dijital devrimden geri bırakmamaya odaklanan bir
kamu politikası ile savunmasız gruplar için fırsat eşitliğini (dijital DIVIDE) teşvik etmeye
çalışmaktadır.
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.

Etki
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Merkez, vatandaşların dijital olarak topluma dahil edilmesini sağlamak için dijital becerileri
yaygınlaştırmayı ve güncellemeyi amaçlayan yaşam boyu öğrenmeye dayalı bir strateji
kullanmaktadır. Merkez, temel eğitim seti ve eğitim projeleri kullanarak Barselona'nın kütüphane
ağı ile yaşlılara hizmet sunmaktadır. Temel eğitim oturumlarındaki öğrencilerin %46'sı
yaşlılardır. Yaşlılar, Youtube sayfalarında da görüldüğü gibi hizmetlerden gayet memnundur ve
hayatlarında olumlu değişiklikler görülmektedir.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Uygulama, kurumlar arasında iyi bir planlama ve işbirliği ile ortak ülkelerde tekrarlanabilir.
Kurslar için bilgisayar ve tablet gerektiğinden belirli bir miktar fon da gereklidir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://www.barcelonactiva.cat/es/-/cibernarium-22-/3.2?redirect=/equipaments
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/en/biblioteques-de-barcelona
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=ob5CoDWsKA&list=PLd39PtGLFUg2ru9nJ30troPys0p_PZM4C
https://www.youtube.com/watch?v=xeybKmNfA6U&list=PLd39PtGLFUg2ru9nJ30troPys0p_P
ZM4C&index=8
İyi uygulamaların tümü bu sayfada yer almaktadır:
https://www.youtube.com/watch?v=WsKgyOTfQSU
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İYİ UYGULAMALAR – YUNANİSTAN
Dördüncü Öğrenme, Öğretme ve Eğitim etkinliği, Eylül 2021'de Active Citizens Partnership
tarafından Atina, Yunanistan'da çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Bu 3 günlük etkinlik, en
sahibi kurumun sunumunu ve genel olarak yaşlılar ve özellikle yaşlılar ve bilgi iletişim
teknolojileri ile ilgili çalışmalarının sunumunu içeriyordu. Ev sahibi ortak, yaşlılara bilgi
iletişim teknolojileri öğretiminde iyi uygulamaları, vaka çalışmalarını ve kullanılan başarılı
yöntemleri paylaşmıştır. COVID-19'un tüm ortak ülkelerdeki yaşlılar için bilgi iletişim
teknolojileri eğitimlerini nasıl etkilediği de tartışılmıştır.
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
50Plus Hellas- Yaşlılar için Dijital İçerme

Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
2005 yılında kurulan STK, 45 özel ve kamu sektörü kuruluşu ile işbirliği içindedir ve çeşitli
Avrupa ve Uluslararası Ağlara üyedir. Faaliyetler, yaşlıların hayatlarını daha mutlu, daha sağlıklı
ve daha üretken hale getirmeye yöneliktir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar ve 50 yaş üzeri bireyler
Hedefler ve sonuçlar
Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
STK, bilgi iletişim teknolojileri eğitimleri ve nesiller arası projeleri aracılığıyla yaşlıları dijital
uçurum ve yalnızlıkla mücadele etme konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır. Üç farklı eylem
uygulayan STK, yaşlıların karşılaştığı dijital uçurumu ortadan kaldırmak ve yaşlıların
yaşamlarını istihdam ve sosyalleşme gibi diğer alanlarda da iyileştirmek için hizmetler
sunmaktadır. Bu eylemler, Dijital Okuryazarlık ve Teknolojiler, Sağlıklı Kal ve Kuşaklar Arası
Dayanışmayı İçeren Kampanyalar Ve Savunuculuktur,
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Yaşlılara bilgi iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerini kazandırmak için eğitimler verilmekte ve
uygulamalar kullanılmaktadır. Her yıl bu eyleme katılanların sayısından da anlaşılacağı gibi
hedef kitle oldukça memnundur. Kâr amacı gütmeyen kuruluş ayrıca bilgi iletişim teknolojileri
okuryazarlığı hakkında bilgi edinmek isteyen yaşlılar, eğitmenler veya onlara öğretecek gençler
tarafından kullanılabilecek eğitim materyalleri geliştirir ve paylaşır. Faydalanıcılar, aşağıda
sunulan videolardan da anlaşılacağı gibi programları takip etmekten çok mutlu olmakta ve
programdan ziyadesiyle faydalanmaktadır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
Etki
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çevresel) nelerdir?
?
Bu tür faaliyetleri destekleyecek özveri ve iyi işbirliği ağları olması durumunda, bu uygulama
tekrarlanabilir. Ekonomik ihtiyaçlar, bağışlar ve sponsor desteklerinin yanı sıra kamu ve özel
sektör ile işbirliğini de gerektirmektedir..
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://www.50plus.gr/en/
https://www.facebook.com/50plushellas/
https://www.facebook.com/50plushellas/videos/2229682853984217

İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
All4 Inclusion- Avrupa Birliği Projesi
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
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Yunanistan'da danışmanlık, yüksek teknoloji ve eğitim şirketi olarak hizmet veren IDEC S.A.,
All4 Inclusion projesinde proje ortağı olarak yer almaktadır ve yaşlılarla pilot uygulamalar
yaparak Yunanistan'da iyi uygulamaya öncülük etmektedir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
65 yaş üstü bireyler ve çevresi
Yetişkin eğitmenler
Bilişim odaklı eğitim kurumları
Bilgisayar ve İnternet konusundaki bilgilerini geliştirmek isteyen herkes

Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
All 4 Inclusion projesi, 65 yaş üstü bireyleri bilgisayar ve akıllı telefon kullanmanın yanı sıra
internette gezinme konusunda temel bilgilerle donatmayı amaçlar. Ayrıca Facebook, Amazon,
Gmail, Microsoft Office ve daha pek çok tanınmış uygulamaya odaklanır.
All4Inclusion konseptinin ana hedefleri şunlardır:
• Kurslarında sanal formatları veya yarı sanal formatları uygulamaları konusunda yaşlılarla
çalışan Yetişkin Eğitimcilere destek olmak,
• İşbirlikçi faaliyetler yoluyla yaşlıların sosyal entegrasyonunu teşvik etmek,
• Yaşlıların dijital becerilerini teşvik etmek.
•

İyi uygulama, hem yaşlılar hem de eğitmenler için aşağıdaki tematik Modüllere bölünmüş
birçok eğitim materyali geliştirmiştir:
1) Bilgisayar Donanımı ve Temel Fonksiyonlar
2) Temel Yazılım
3) İletişim ve İşbirliği
4) Çevrimiçi Satın Alma İşlemleri
5) Dijital Vatandaşlık
6) Akıllı Telefonlar ve Tabletler
Pilot oturumlara katılmak isterseniz, ya da katılmak isteyen birini biliyorsanız lütfen
orestis@idec.gr adresi ile iletişime geçin.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Öğretim modüllerinde harmanlanmış öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Kurslar büyük ilgi
görmektedir ve öğrenciler iyi hazırlanmış materyallerle dijital becerileri öğrenmekten mutludur.
E-öğrenme platformu çok sayıda öğrenicinin katılımını kolaylaştırmaktadır.
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Yenilikçi boyut (varsa)
E-öğrenme platformunda rozet eko sisteminin kullanımı oldukça yenilikçidir. Bu rozetler, çeşitli
yeterliliklerin şeffaflığı, doğrulanması ve tanınması için yenilikçi bir e-değerlendirme aracının
kullanımını teşvik etmek için kullanılır ve açık ve şeffaf bir ortamda yetişkin organizasyonları,
üniversiteler, eğitim merkezleri, okullar, işletmeler, paydaşlar ve bölgedeki yetkililer arasındaki
sinerji yoluyla kazanılır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Bu materyaller farklı dillere çevrilebilir ve gönüllülerin yardımıyla proje farklı ülkelerde tekrar
uygulanabilir. Projenin duyurulması, yaygınlaştırılması ve yüz yüze görüşme ve eğitimler için
belli bir miktar fon gereklidir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://all4inclusion.eu/

İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Vatandaş Girişim-Dijital Akademi
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
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uygulama, Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığı'nın vatandaşların dijital becerilerini başlangıç
noktasından itibaren geliştiren eğitim içeriklerini bir araya getirme girişimidir. Dijital
Akademi'de vatandaş, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, bilgi ve beceri düzeyine uygun kursları
istediği gibi, ücretsiz ve karmaşık kayıt prosedürleri olmadan seçebilir. Kurs çevrimiçi
sunulmaktadır ve herkese uygun olacak bir bir hızda devam eder.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar dahil tüm vatandaşlar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Akademi, tüm vatandaşların dijital okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kurslar her
yaştaki bireylere sunulur, yaş ve zorluk seviyelerine göre tasarlanmıştır. Yunan akademik
kurumları, tanınmış uluslararası şirketler, bankacılık kurumları, telekomünikasyon sağlayıcıları
ve dijital eğitim kuruluşları gibi tanınmış akademik ve eğitim dünyasında prestije sahip seçilmiş
kuruluşlar tarafından içerik oluşturulur ve ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından kullanılmak
üzere sağlanır. Tüm içerik, Yunan akademisyenler ve dijital eğitim uzmanlarıyla işbirliği içinde
Dijital Devlet Bakanlığı'ndan bir uzman ekibi tarafından seçilmektedir. İçeriğin kalitesi ve eğitim
platformunun yapısı ve kullanım kolaylığı gibi seçim kriterlerinin garanti altına alınmasını
sağlamak için ulusal ve uluslararası deneyim kullanılmakta, içerik özenle belirlenmektedir.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Dr Diogenis Alexandrakis tarafından yapılan “Yaşlıların bilgisayar ve internet kullanımı ve
Yunanistan bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim programlarına katılma istekleri” başlıklı
araştırma, Yunanistan'daki yaşlıların bilgisayar ve internet kullanımını, eğitim programları ve
seçimlerini etkileyen faktörleri ve ilgili eğitim programlarına katılma amaçlarını araştırmayı
amaçlamıştır. Bulgularına göre, Yunanistan'daki yaşlılar bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini
öğrenmeye açıktır ve yaşlıların bilgisayar ve internet kullanım sıklığı yaş, eğitim düzeyi,
bilgisayar sahipliği ve internet bağlantısından etkilenmektedir. Aynı zamanda, cinsiyet,
bilgisayar sahipliği ve internet erişiminin önemli bir rol oynadığı benzer eğitim programlarına
katılım konusunda yaşlılar olumlu görüşe sahiptir. Bu nedenle bu tür ücretsiz programlar
memnuniyetle karşılanmakta ve yaşlı katılımcılar akademideki eğitimlere katılmaktan mutluluk
duymaktadır.
Yenilik boyutu (varsa)
Öz değerlendirme aracı, kullanıcıların genel dijital becerilerini değerlendirmelerini ve
seviyelerini tanımalarını sağlar. Uygulama yaklaşımı, 5 beceri alanında organize edilmiş 21
dijital beceriyi tanımlayan Avrupa Dijital Kapasiteler Çerçevesi DigComp v2.1'e dayanmaktadır.
Kullanıcılar basit soruları yanıtlayarak dijital beceri seviyelerini bu 5 alana göre
değerlendirebilirler. Öz değerlendirmenin sonuçlarına göre dijital becerileri geliştirmeye ve bir
sonraki seviyeye geçmeye yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bir kurs teklifi sunulmaktadır.
Ortalama olarak, bir kullanıcının testi tamamlamak için yaklaşık 20 dakikaya ihtiyacı vardır
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
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olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
?
Sistem, bazı ortak ülkelerdeki yetişkin eğitim merkezleri veya belediye tarafından finanse edilen
eğitim merkezleriyle benzerlik göstermektedir. Bu tür eğitim merkezleri, çeşitli kamu ve özel
kuruluşlar arasında finansman ve işbirliği gerektirir. Hizmetlerinin tutarlı ve başarılı olması
onları çok aranır kılmaktadır.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/
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İYİ UYGULAMALAR – İNGİLTERE VE İSKOÇYA
Beşinci Öğrenme, Öğretme ve Eğitim etkinliği, Development Innovation Network ve
Merseyside Expanding Horizons Limited United Kingdom tarafından Ekim 2021'de İngiltere
ve İskoçya'da çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Bu 3 günlük çevrimiçi etkinlik, genel olarak
yaşlılar ve özelde de yaşlılar ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak bu kurumların
çalışmalarını kapsamıştır. Ev sahibi ortaklar, yaşlılara bilgi ve iletişim teknolojileri
öğretiminde iyi uygulamaları, vaka çalışmalarını ve yöntemleri paylaştılar. Pandeminin ortak
ülkelerdeki yaşlıların refahını nasıl etkilediği ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu alandaki
rolü de tartışıldı.
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İyi Uygulama 1
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Vintage Vibes
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Space and the new Broomhouse Hub yaşlılara yönelik şu faaliyetleri gerçekleştirmektedir:
• demansı olan yaşlı insanları destekleyen, izolasyonu azaltan ve yaşam kalitesini
iyileştiren bir dizi hizmet sunan Space Adult Services ekibi;
• gönüllülerin, kararlaştırılan bir tarih/saatte evlerinde arkadaşlık ve sohbet sağlayarak
yaşlıların kendilerini daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olduğu Space Age
Connections sosyal yardım projeleri
• izolasyonu azaltan ve yaşam kalitesini iyileştiren hafif demansı olan insanlar gündüz
bakım hizmeti olan Beacon Club
Bu farklı etkinlikler sunmanın yanı sıra yetişkinler ve yaşlılar için Vintage Vibes uygulaması da
hayata geçirilmiştir.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?

Hedef Kitle
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Vintage Vibes, LifeCare Edinburgh ile ortaklaşa yürütülen, (VIP olarak adlandırılan) 60 yaş üstü
bireylerde izolasyon ve yalnızlıkla mücadele eden, ödüllü, şehir çapında bir projedir. Vintage
Vibes, 60 yaş üstü bireylere destek, arkadaşlık ve yerel topluluklarda daha sosyal olarak bağlantı
kurma ve aktif olma fırsatı sunmakta ve uzun süreli bire bir arkadaşlıklar yaratmaktadır.
Vintage Vibes Hizmetleri:
Bire bir Arkadaşlıklar: Bir grup gönüllü, benzer ilgi alanlarına göre yaşlılarla bire bir eşleştirilir.
Eşler normalde haftalık olarak yüz yüze gelir veya telefonla görüşür ve ziyaretlerde bulunmak
için birlikte dışarı çıkmak, bilgi ve iletişim becerileri öğrenmek, dolaşmak vb. gibi bir dizi
aktiviteye birlikte katılırlar.
Vocal Vibes: Yeni arkadaşlarla tanışabileceğiniz ve rahat bir ortamda müziği yeniden
keşfedebileceğiniz harika bir şarkı grubudur. Şu anda grup, her ayın 2. ve 4. Cuma günü Zoom
üzerinden çevrimiçi olarak buluşmaktadır.
Vintage Vibes Film Grubu: Vintage Vibes Film Grubu şu anda COVID-19 nedeniyle
faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır.
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Yaşlılar müzik videoları yapmak, egzersiz dersleri ve müzik atölyeleri için pandemi nedeniyle
çevrimiçi olarak buluşmaktadır. Gruplara teknik yardım sağlanmaktadır.
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Teknoloji ve bire bir etkileşim, yaşlıların kendilerini daha az izole hissetmelerine yardımcı olmak
için bir araya getirilmiştir. Etki, yıllık rapordan da görülebileceği gibi oldukça olumludur ve tüm
hizmetler kabul görmekte ve tercih edilmektedir: https://www.spacescot.org/wpcontent/uploads/2021/12/Space-Broomhouse-Hub-Annual-Review2021.pdf?fbclid=IwAR0zcSwiBMorBgNrQ65frNq_WKq86gDupmYg99b3zrECtgr9O0s_ENiOx
iQ
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
Etki

?
İyi uygulama ortak ülkelerde tekrarlanabilir, ancak destek, finansman ve özveri gerektirir.
İlgili web sitesi/siteleri

İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?

https://vintagevibes.org.uk/
https://www.spacescot.org/volunteering-space-age-connections/
https://www.youtube.com/channel/UCbOk8w-I_4D62th-iQE8jkw
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İyi Uygulama 2
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
LiberActive
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Edinburgh merkezli Libertus Services, insanları bağımsız yaşamaları için desteklemeye kendini
adamış bir yardım kuruluşudur. Pandemi yasakları ve kapanma sırasında Libertus çalışanları,
destek verdikleri mahallelerde yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmelerini sağlamak
için çalışmalarını tekrar düzenlemiş ve COVID-19 nedeniyle karşılaşılan yeni ortaya çıkan
sorunları çözmeyi amaçlamıştır. Bu yeni hizmet – LiberActive – çevrimiçi seanslar üzerinden
hizmet sunmakta ve internet, tablet kullanımı eğitimi sağlayarak tablet, internet kartı ve zoom
kullanarak üyelere kendi evlerinde ulaşmaktadır. Liberaktif, çevrimiçi oturumlarını hala düzenli
olarak gerçekleştirmekte ve tablet ve Zoom kullanan çeşitli seviyelerde bilgi be beceriye sahip
kişilere sunmaktadır. Fiziksel sağlığı (örneğin yoga ve egzersiz) ve ayrıca zihinsel sağlığı
(örneğin tartışma ve kitap kulübü) hedefleyen oturumlar sunulmaktadır. Zoom ile gerçekleştirilen
sosyal etkinlikler, yaşlıların başkalarıyla sosyalleşmeye devam edebilmelerini (örneğin grup
olarak Bingo oynama, çevrimiçi sanat seansları) ve bu zor zamanda buluşabilecekleri, etkileşim
kurabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir alana sahip olmalarını sağlamak için gerçekleştirilir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Libertus, yerelde yaşlı insanlara çok sayıda eğlence, eğitim, kültürel ve sosyal aktivitenin yanı
sıra Gündüz Bakım hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Libertus Services, üyelerini bilinçli
seçimler yapma ve terapi olarak çeşitli fiziksel aktivite, hafıza etkinlikleri, oyunlar ve sanat
sunan etkinliklere katılma konusunda güçlendirmeye kendini adamıştır. LiberActive programı,
hizmetleri üyelerin ihtiyaçlarına ve COVID-19 kısıtlamalarına uyarlamak için bili iletişim
teknolojileri ve teknolojiyi kullanır. Program için geliştirilen web uygulaması, Liberactive'in
kullanıcı dostu bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Harmanlanmış yöntemlerin kullanıldığı program, teması 'Sosyal İnovasyon' olan 2021 Avrupa
Sosyal Hizmetler Ödülleri için son elemeye kalanların listesindedir. Libertus üyeleri, yaşlıların
bilgi ve iletişim teknolojileri ile nasıl etkileşime geçebileceğine dair algıyı olumlu yönde
değiştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler, insanların diğer üyelerle sık sık bağlantı kurma
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unsurlarına sahip olduklarında oturumlardan daha fazla keyif aldıklarını, yüksek oranda katılım
sağladıklarını ve katılım sağlayacaksa en az 2 farklı oturuma katılma eğiliminde olduklarını,
diğer üyeleri tekrar görmekten keyif aldıklarını, eğlenceli ve kendilerini iyi hissettirmeyi esas
alan etkinliklerden hoşlandıklarını göstermiştir. Çevrimiçi etkinliklere katılımın oldukça yüksek
olduğu görülmüştür ve karantinanın ilk günlerinde ortaya çıkan sorunlar çoğunlukla
giderilmiştir. personel çevrimiçi çalışmak zorunda kaldığından dolayısıyla bu alanda kendilerine
güvenleri artmış, farklı beceriler kazanmıştır – farklı koşullarda kazanamayacakları becerileri
kazanmışlar ve kendilerini geliştirmişlerdir.
Yenilikçi boyut (varsa)
LiberActive uygulaması hizmet sunumu, eğitim ve sosyalleşme için geliştirilmiş yenilikçi bir
üründür .
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

?
Bu program farklı ülkelerde uyarlanarak tekrarlanabilir ancak koordinasyon, personel ve
finansman gerektirir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://www.libertus.org.uk/
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İyi Uygulama 3

İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
CleverCogsTM
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Blackwood, 1972 yılında engellilerin hakları ve bağımsızlığı için mücadele eden Dr Margaret
Blackwood MBE tarafından kurulmuştur. Erişilebilir ev tasarımının öncüsü olan şirket girişimi,
bugün 2500'den fazla müşterisiyle anakara İskoçya'da 100'den fazla oluşuma sahiptir.
Blackwood, araştırma ve inovasyona dayalı olarak, özellikle yaşlılar için uygun fiyatlı,
erişilebilir ve (sosyal) bağlantılı konutlar sağlamayı amaçlamaktadır. Teknolojinin kişi merkezli
bakımı destekleyebileceği vizyonuna dayanarak Blackwood, yararlanıcıların sağlık ve refah,
bağımsızlık ve kontrol, yaşam kalitesi, dijital içerme, sosyal içerme ve güvenlik ve emniyet
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya çalışır. CleverCogsTM bu nedenle geliştirilmiştir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Engelliler ve yaşlılar
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
İyi uygulama, dijital katılımı sağlamayı amaçlar. Çevrimiçi olabilmek hayatınızı değiştirebilir ve
hizmetlere ve bilgilere 7/24 erişim sağlar. Kendi kendini yönetebilmek ve kendi kendine hizmet
edebilmek bağımsızlığı teşvik eder. Parayı yönetmek, fırsatları ve fiyatları karşılaştırmak, tatil
rezervasyonu yapmak vb. için farklı cihazları kullanmak ve çevrimiçi alışveriş yapabilmek,
insanların paradan tasarruf etmesini sağlayabilir - daha fazla seçenek imkanı sunulur, ulaşım
gerekmez. Kapsayıcılık, genel sağlık ve esenlik üzerinde önemli bir rol oynar. Belirli ağların bir
parçası olduğunu hissetmek, aile ve arkadaşlarla etkileşime girebilmek ve bir topluluğun parçası
olarak etkileşimde bulunmak, kişilerin izolasyonunu azaltır ve zihinsel sağlık üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. CleverCogs, Aile ve Arkadaşlara yönelik kullanımı kolay görüntülü arama
imkanı sunar. Kişinin bir fotoğrafını seçerek, ekranın 3 dokunuşuyla bir arama bağlantısı
yapılabilir. Ayrıca her müşteri için pratisyen hekimlerin ismi sıralanır ve kendi uygulamalarında
(CleverCog'larında) kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturulur. Yaklaşık 300 müşteriyi kapsayan 30
pratisyen hekim uygulaması ile bağlantı sağlanmıştır. Blackwood, NHS Lead ile temas
halindedir, böylece pratisyen hekimlerin ne zaman çevrimiçi olacağını bilirler. Görüntülü
aramalar, ilaç istemleri olan kişileri desteklemek için kullanılır. Sistem, tansiyon ve ateş gibi
konularla ilgili uzaktan sağlık izlenmesine olanak sağlar ve NHS Inform ve Near Me gibi
araçların kullanılması da sağlık randevuları için seyahat etme ihtiyacını azaltır. Otomasyon ve
sesli yardım teknolojisi, insanların ev ortamlarının ve günlük yaşamlarının kontrolünün ellerinde
olmasını sağlar. Videolar, müzik çalma listeleri gibi kişiselleştirilmiş eğlencelerden tutun, hobiler
ve ilgi alanlarıyla bağlantılı web sitelerine, çevrimiçi oyunlara ve aile ve bakım evi etkinlikleri
resimlerini paylaşmaya kadar pek çok şeyi içeren bir dizi iyi seçilmiş içerik mevcuttur. Bu
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nedenle sistem, sadece güvenli ve sağlıklı bir ev ortamı sunmakla kalmaz, bunu sosyal içerme ve
iletişimle destekler. Blackwood, personel eğitiminin yanı sıra yararlanıcılara sistemin nasıl
kullanıldığını göstermek için de eğitim sağlar, dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi de
sunulmaktadır.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Bakım Sonuçları haritalanır ve ilerlemeyi izlemek için kullanım verileri kullanılır. Yararlanıcılar
hizmetten ziyadesiyle memnundur. Sistemi kullanan kişiler COVID-19 nedeniyle ziyaret
edilememiştir ancak ifadeleri aşağıda verilen linklerde görüldüğü gibi çevrimiçi olarak
izlenebilir.
Yenilik boyutu (varsa)
Sistem, farklı teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla son derece yenilikçidir.
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

?
Bakım evleri ve huzur evleri bu tür sistemleri kurabilir, ancak bu uygulama sistem tasarımı ve
finansmanı gerektirir. Düşük maliyetli kurumsal WIFI bağlantısı ve tablet gereklidir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
https://www.blackwoodgroup.org.uk/clevercogs
https://www.youtube.com/watch?v=c5tqrH_ItMY
https://www.youtube.com/watch?v=c43oe3g-bfs
https://www.youtube.com/watch?v=fJxA_E8l81I&list=FLh4nv_S4JisIZKz-adF_lUw
https://www.facebook.com/watch/?v=969087159859834
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İYİ UYGULAMALAR - İTALYA
Altıncı ve son Öğrenme, Öğretme ve Eğitim etkinliği, Associazione Memoria Immagine
tarafından Kasım 2021'de İtalya'da çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Bu 3 günlük etkinlik,
genel olarak yaşlılar ve özelde yaşlılar ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak
kuruluşun çalışmalarının sunumunu kapsamıştır. Ev sahibi ortak, yaşlılara bilgi ve iletişim
teknolojileri öğretiminde iyi uygulamaları ve yöntemleri paylaşmıştır. Anılarını paylaşmak
için yaşlıları filme almanın onları nasıl kahramanlaştırdığı konusuna değinilen toplantıda, ev
sahibi kuruluşun proje süresince projeye ait olarak gerçekleştirdikleri iyi bir uygulama olan
“Avrupa hakkında ne düşünüyorsunuz?-Bir Avrupa Deneyimi” gösterimi de katılımcılarla
paylaşılmıştır.
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İyi Uygulama 1

İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
Başlık
yazın
Yetişkinlerin ve yaşlıların anıları teknoloji yardımıyla anlatı ve belgesel haline geliyor
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın
Associazione Memoria Immagine, gönüllüler ve arkadaşlardan oluşan, kar amacı gütmeyen
küçük bir dernektir. Kar amacı gütmeyen dernek 12 yıldır faaliyet göstermektedir ve
faaliyetlerine projeksiyonlu tarih ve sinema dersleri ve ardından artık aşağıdaki kuruluşların artık
her yıl takvim ve programlarına dahil edilen belgeseller ile başlamıştır:
• Üçüncü Yaş Üniversitesi (Kişisel Bilgisayar kullanımının temelleri de dahil olmak üzere
birçok konuda derslerin ve kursların düzenlendiği üniversite)
• Üniversite (ayrıca burada da çeşitli kurslarla verilemektedir)
• Yetişkinler ve yaşlılar için eğitim merkezleri
• Verona'da, ilde veya genel olarak İtalya'da okullar, kütüphaneler, kültür merkezleri.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş, aynı zamanda, İtalyan göçü ve arşiv materyallerinin araştırılması
ve Verona, Almanya'ya giden işçiler için bir göç merkezi olduğundan, aynı zamanda bu konuyla
ilgili doğrudan (ve filme alınmış) tanıklıkların teması durumunda olan Almanya'daki 2 üniversite
(Giessen ve München) ile işbirliği içinde sürekli bir çalışma ve araştırma programına dahildir
Programlama her yıl yaz aylarında yapılır ve üniversite dersleri, öğleden sonraları (dersten sonra)
halka açık sınıfların alanlarını ve ekipmanlarını kullanan yaklaşık 50 gönüllüden oluşan bir grup
tarafından yürütülür. Gruplar genellikle yaklaşık 20-30 kişiden oluşur.
Eğer uygunsa, çeşitli etkinlikler için donatılmış bazı odalarda Belediye tarafından verilen bazı
alanlardan da yararlanılmaktadır. Bu durumda gruptaki katılımcı sayısı 80'e ve daha fazlasına
kadar çıkabilir, dersin akşam saatlerinde olursa ve çevrede bir etkinlik mevcutsa katılım daha da
artar.
Kar amacı gütmeyen kuruluş üniversitelerde, en azından yetişkinlere genellikle yılda ortalama
10/15
ders
verir,
ve
ardından
yaygınlaştırma
yapılır.
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Anlatıların çekimleri sırasında yetişkinler ve çoğunlukla yaşlılar, ancak gösterimler sırasında tüm
izleyiciler.
Hedef Kitle

Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Kar amacı gütmeyen dernek, göçmenlik, Holokost gibi tarihin belirli dönemlerine ışık tutmak ve
daha sonra filme alınan bu anıları paylaşmak için yetişkinleri ve çoğunlukla yaşlıları bir araya
getirmektedir.
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Teknoloji, iletişim, tarih dersleri sunumu ve tarihin önemli anlarını İtalya ve Avrupa'daki çeşitli
kitlelerle paylaşmak için kullanılmaktadır. Pandemi sırasında genel olarak etkinlikler durduruldu
ancak etkileşim ve dersler için Zoom kullanıldı. İyi uygulama, yaşlıların teknoloji vasıtasıyla
video, film ve gösterimleri kullanarak ve bu etkinlikleri ve filmleri sosyal medya kanalları
aracılığıyla yayarak geçmişteki olayları insanlığın dikkatine sunabileceğini ve bu bağlamda
sosyalleşebildiğini göstermektedir.
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Kuruluşun İtalya ve Almanya'daki çeşitli kuruluşlar ve üniversitelerle olan bağları sayesinde bu
gösterimler İtalya ve Avrupa'da büyük ilgi görmektedir. Filmare la storia 2017 yarışmasının
National Film Archive of the Resistance – Torino Ödül töreninde yer alan kuruluş ve Award for
Homecoming Özel “25 Nisan” Ödülünü almıştır. Aktiviteler ve filmler sadece yaşlıları bir araya
getirmekle kalmayıp, onları tarihteki farklı ve önemli olayların kahramanları haline getirmekte ve
insanlık tarihi için önemli verileri paylaşmalarına yardımcı olmaktadır.
Yenilikçi boyut (varsa)
Teknolojiyi yaşlıların anılarıyla bütünleştirmek ve etkinlikleri ve gösterimleri yaymak için farklı
medyaları kullanmak yenilikçi bir boyuttur.
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?

Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik

?
Yaşlılarla tarihsel gerçeklerle ilgili anlatıları konusunda çalışan dernekler bu iyi uygulamayı
kullanabilir, ancak filme alma ve ilgili teknolojilerde deneyimli personel gerekmektedir. Veri
toplama ve arşivleme konusunda eğitim de gereklidir.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://www.associazionememoriaimmagine.eu/filmografia.htm
https://www.facebook.com/memoriaimmaginevr/
https://www.youtube.com/channel/UCPM-FDaewug3Yy6fv_GIQhg/featured
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İyi Uygulama 2
İyi Uygulama
İncelenecek Konular
Unsurları
Başlık
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı yazın
Bir grup yetişkin ve yaşlı pandemi sırasında çevreci bir eylem düzenlemek için nasıl bir araya
geldi?
Bağlam
Lütfen bu uygulamayı hangi organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini açıklayın
Verona'daki Common Good Manastırı, çevreci bir eylem düzenlemek için bir grup yaşlı ve
yetişkini bir araya getirmiştir. Eski bir Olivetan manastırı olan Sezano'nun Stimmatini
babalarının Manastırı Verona'dan yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Coğrafi olarak Valpantena'daki Verona belediyesinde, tarih ve kültür açısından zengin, önemli
tarih öncesi yerleşimlere ve arkeolojik alanlara sahip bir vadide bulunur, ancak aynı zamanda
eski bir Roma ve daha sonra Paleo-Hristiyan dönemden kalma bir yer altı odasının/mahzenin
varlığıyla da bilinir, Son zamanlarda MS dördüncü ve beşinci yüzyıllara ait freskleri. restore
edilmiştir Bölge, zeytin ağaçları, asmalar, sebze ve meyve ağaçları bulunan, özellikle tepelerin
yamaçlarında bulunan eski villaları ve küçük köyleri olan tepelik bir alandır. Manastır ideal
olarak vadinin merkezindedir.
Geçmişi 11 asır öncesine dayanan Sezano'nun Common Good Manastırı, Stigmatine dini
cemaatinin yaşadığı bir bölgedir ve sessiz bir yer arayan, tefekkür etmek isteyen, dua etmek
isteyen ve doğa ile tanışmak isteyenleri ağırlamaktadır ağırlıyor. Güvenin yeniden kazanılacağı
yerdir orası.
“Common Good" adı, amacı su, çevre, toprak ve genel olarak ekolojik meseleler gibi ortak
vesayetin korunması olan birçok girişimi ifade eder.
Bu konularla bağlantılı olarak, Verona bölgesine organize suçun sızmasını izlemek için bir
Gözlemevinin ve çevreyi etkileyen işlev bozukluklarını tespit etmek için başka bir Gözlemevinin
kurulmasına yol açan somut taahhütler ortaya çıkmıştır. Doğal olarak hem çevre sorunları hem
de haklar ve adaletle ilgili sosyal konular çevre ülkeleri, bölgede bulunan dernekleri ve hatta
okulları ilgilendirmektedir.
del Bene Comune Manastırı (Pazar günü kurulan pazarda yerel çiftçilerin ürünlerine ev sahipliği
yaparak) hem ekonomik yaşam hem de kültürel ve sosyal yaşam için bir buluşma yeridir, aynı
zamanda göçmenlere ve topluma entegre olmaya çalışan eski mahkumlara da açıktır. Bu bölge,
rehberli turlar için de bir destinasyondur.
MANASTIRIN MEKANLARI VE ETKİNLİKLERİ
Manastırda büyük bir revaklı avlu var ve kalmak için için birçok oda bulunmaktadır.
Yemekhane, kütüphane ve konserler, okumalar, meditasyonlar, kitap sunumları, film ve belgesel
gösterimleri gibi atölye çalışmaları ve etkinliklerin yanı sıra çalışma ve fikir alışverişi
yapılabilecek odalar bulunmaktadır. Bu alanların tümü çevrede yaşayan bireyler içindir, aynı
zamanda İtalya'nın diğer bölgelerinden ve yurtdışından gelen misafirlere de açıktır. Manastırda
ayrıca yüz yüze ve çevrimiçi olarak etkinlikler ve kurslar bulunmaktadır.
Gruplar ve bireyler, bilgi, deneyim, beceri ve yaşam öyküleriyle, bunları yerel halkla paylaşmak
için Manastıra gelirler.
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"VALLI FERITE" GRUBU'NUN DOĞUŞU
Salgının ikinci aşamasında, 2020-2021 sonbahar kışında, çeşitli girişimleri takip etmek için
normalde manastıra akın eden insanların salgın nedeniyle evde olması nedeniyle, etkileyici
şekilde ormansızlaşma çalışmaları ve bölgede kazılar yapılmıştır. Buna ek olarak, bölgeyi tahrif
eden ve ayrıca yerel mahsulleri ve her şeyden önce çeşitliliği ve biyolojik çeşitliliği değiştiren
endüstriyel hangarlar ve binalar inşa edilmekteydi.
Bu da vadinin kültürüne, geleneklerine ve ekolojik dengesine ve özellikle de tarihine zarar
verecek şekilde sadece birkaç kişinin çıkarları adına yapılıyordu.
Zamanla daha da görünür olan bu tahribata karşı, VALLI FERITE adını verilen ve Manastır'a
akın eden yetişkin ve yaşlılar, arkadaşları, konukları ve dernekler arasında kendiliğinden ve
giderek örgütlü bir hareket doğmasına yol açmıştır.
İzleme, bilgilendirme ve karşı-bilgilendirme faaliyetleri başlatıldı ve Verona ve ilindeki çevreyi
koruma ve çevreye saygı ile ilgilenen diğer derneklerle ortak bir mücadele eylemi kararına kadar
bir temas ağı oluşturuldu. Pandemi zamanlarında düşünülmesi zor bir olay hayata geçirildi.
Hareket çevrimiçi olarak ve mümkün olan tüm bilgi ve iletişim araçlarıyla, bölgeden destek ve
dayanışma toplayarak, kısıtlamaların gevşetilmesiyle dışarı çıkıp Mayıs 2021’de bir gösteri
düzenlemek mümkün olana kadar, COVID-19 önlemlerine uygun olarak çalıştı.. Gösteri filme
alındı (yerel medya tarafından da ayrıca çekildi). Daha sonra filmler, hareketi gelecekteki diğer
eylem ve girişimleri planlamaya yönlendiren tartışmalarla bir dizi toplantıya yönlendirdi.
Vadi halkı ve Veronalı vatandaşlar bu faliyetlere de aktif olarak büyük bir katılımla yanıt verdi.
Bundan sonra da, umarız girişimler devam edecek, ancak birçok Dernek ve insan çok uzaklarda
yaşadığı veya Manastır'a kolayca ulaşamadığı için çevrimiçi olarak da organize edilecektir.
Manastır şu anda “VALLI FERITE” grubunun, bölgedeki diğer kuruluşlarla birlikte bu amaçlarla
bir araya gelen ve diğer çeşitli etkinliklere katılmaya devam eden resmi merkezi olarak görev
yapmaktadır.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef grubu kimlerdir?
Tüm hedef kitleler, ancak özellikle yaşlılar ve yaşlı yetişkinler bu protestoya ve etkinliklere
katılmaktadır.
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi problemler ele alındı?
Hangi öğrenme çıktıları elde edildi?
“VALLI FERITE” grubu, çevrim içi yöntemlerle eylemler düzenleyerek çevreyi korumayı
amaçlamaktadır. İyi uygulama, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanları çevre koruma veya
diğer sosyal nedenlerle bir araya getirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda,
yaşlılar ve yetişkinler birbirleriyle iletişim kurmak için farklı sosyal medyaları kullanırken
toplantı ve tartışmalar için de çevrimiçi platformlar kullanmaktadır,
Etki
Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir? Hedef kitle üzerinde ne
etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin fikirlerini paylaşınız.
Bu girişim çevre koruma eylemi olarak çok dikkat çekmiştir ve ikincil bir fayda olarak, yaşlılar
çevre koruma amaçlarına ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini ve sosyal medyayı
kullanmaktadır. Bu nedenle, başka bir amaca ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanımı, bilgi ve iletişim teknolojilerini rastlantısal öğrenme metoduyla öğrenmelerine
yardımcı olmaktadır ve bu da, onların becerileri üzerinde daha kalıcı bir etki oluştuırmaktadır.
Yenilikçi boyut
Yenilikçi boyut (varsa)
(varsa)
65

Yaşlıları çevresel protestolara ve diğer eylem ve girişimlere katılmaya teşvik etmek ve
yönlendirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımı yenilikçi bir boyuttur.
Tekrarlanabilirlik
ve uyarlanabilirlik

İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama olasılıkları nelerdir? Yeni
ortamlara nasıl uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde başarılı bir
şekilde tekrarlanması veya iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel) nelerdir?

?
Yaşlıların gerçek ihtiyaçlarına bağlı olarak benzer girişimlere veya hareketlere katılması ve
bunun bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımı yoluyla yapılması farklı ülkelerde de
yapılmaktadır ve tekrarlanabilir. Bir amaca ilgi duyduklarında, bireyler amaçlarına ulaşmanın
yollarını öğreneceklerdir. Bu tür eylemler için, insanları yönlendirmek ve özellikle yaşlılar olmak
üzere hedef kitleye erişmek için ilgili araçları ve medyayı kullanmak için adanmış insanlara
ihtiyaç vardır.
İlgili web
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya belgeler (varsa) nelerdir?
sitesi/siteleri
https://www.facebook.com/valliferite/
https://www.youtube.com/watch?v=W0OQDcifs14
https://monasterodelbenecomune.blogspot.com/2021/05/9-maggio-2021-manifestazionevalli.html
https://www.verona-in.it/tag/comitato-valli-ferite/
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İyi Uygulama 3
İyi Uygulama Unsurları

İncelenecek Konular
Lütfen iyi uygulamayı en iyi tanımlayan başlığı
yazın

Başlık
Soave Oyun ve Oyuncak Müzesi (Verona)
Bağlam

Lütfen bu uygulamayı hangi
organizasyonun/kuruluşun hangi bağlamda
sağladığını/organize ettiğini/liderlik ettiğini
açıklayın

Soave, Verona'dan yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan eski ve şanlı bir tarihe sahip bir kasabadır.
İtalya'da ve dünyada şarap üretimi, özellikle de kendi adını taşıyan beyaz şarap, aynı zamanda
bölgenin güzelliği ve çevreleyen duvarlarıyla mükemmel bir şekilde korunmuş ortaçağ Scaligero
kalesi ile çok ünlüdür. Muhtemelen İtalya'nın en güzel ve iyi korunmuş antik köylerinden biridir.
Her mevsim ve dünyanın her yerinden turistler tarafından çok ziyaret edilmektedir.
Bölgede ve okullarda kültürel faaliyetler yürüten bir grup yetişkin ve yaşlı ve gönüllü, bir süredir
Belediye ve Şehirde bulunan ve farklı girişimlere, özellikle de tarihi, kültürel girişimlere ama
aynı zamanda yiyecek ve elbette şarap ile ilgili faaliyetlere de öncülük yapan Halk
Üniversitesi'nin işbirliğiyle Soave'de faaliyet göstermektedir.
Pandemi sırasında, faaliyetler malumunuz üzere askıya alınmak zorunda kalmıştır.
Ancak, Soave vatandaş gruplarının bazı üyeleri arasındaki temaslar, çeşitli derneklere mensup
gönüllüler, öğretmenler veya ilgili vatandaşlar arasında çevrimiçi veya telefonla devam etmiştir.
Bu arada, virüs herkesi evde kilitli tutarken, endüstriyel mimarinin güzel bir örneği olan bir
mağazanın restorasyonu tamamlandı, bir zamanlar bölgenin sularının kontrolü ve düzenlenmesi
için faaliyetleri ve ekipmanı içermesi amaçlanan bir bina, bu bina artık yeni kullanımlara ve
olanaklara açıktı.
Bu da, temas halindeki gruplar arasında ortak bir inisiyatif yürütme fikrini harekete geçirdi.
Yeni bir proje: Oyun Müzesi
Oyuncak ve tarihi ve bilimsel yayınlar konusunda bilgin ve koleksiyoncu olan, antik ve modern
oyunların tarihi konusunda uzman olan Marco Fittà, mirasını çok uzun zaman önce Belediyeye
bağışlamıştı.
Bunlar genellikle antika oyuncaklar ve daha moden döneme ait masa oyunlarıydı ve bazıları
gerçekten değerli idi, ayrıca kitaplar ve çok ilginç malzemeler bulunmaktaydı. Bunların hepsi
restore edilecek ve geliştirilecekti.
Fikirlerin ve duyarlılıkların bu kesişiminden ve tam olarak pandeminin üzücü aylarında,
Belediyeye önerilmek üzere Fittà koleksiyonunun kullanılabilir bir düzenlemesini yapmak ve
daha genel olarak oyun temasının geliştirilmesini gerçekleştirmek için bir proje fikri doğdu. Aynı
zamanda vatandaşları aktif ve yaratıcı bir şekilde dahil etmek amacıyla alanları yeniden
düzenleme ve daha iyi kullanma imkanı da doğacaktı.
Proje teklifi, bölgede zaten aktif olan ve şu anda mekanı da yöneten Perosini Kooperatifi adlı bir
gruptan geldi. Belediye uygun gördü ve katıldı.
Müze 2021 baharının sonlarında açıldı ve faaliyetlerine her yaştan vatandaşın çok güçlü bir
şekilde katıldığı görüldü.
Yaşayan bir toplanma merkezi olarak Müze…
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Oyun müzesi sadece ziyaret edilebilecek bir müze alanı olmayı değil, aynı zamanda içindeki
mekanlarda ve aynı zamanda açık havada, gönüllüler, eski öğretmenler, vatandaşlar ve yaşlılar
tarafından yönetilen bir dizi grup etkinliği sunmayı amaçlamaktadır. Bu kişiler, geleneklere,
özellikle de eski oyunlara özen gösteren, ancak aynı zamanda boş zamanlarını yaratıcı ve yeni bir
şekilde doldurmak isteyen, fikir, bilgi ve iyi uygulamaları paylaşmak isteyen, aynı zamanda daha
sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimseyerek çocuklarının, torunlarının ve arkadaşlarının açık ve
destekleyici bir vizyon içinde sosyalleşmesini destekleyen insanlardır..
Bu nedenle mekan, aynı zamanda, her birinin oyun konusundaki deneyimlerini ve bilgilerini
artırmak amacıyla ve her şeyden önce kuşaklar arası ve ayrıca İtalyan olmayan insanların da
bölgede yaşaması nedeniyle kültürler arası bir değişim fikriyle, nihayetinde pandemi sonrası
evden ayrılmayı tercih ettirecek şekilde tasarlandı..
Şimdiye kadar düzenlenen etkinlikler şunlardır:
Malzemelerin geri dönüşümü ve yerel zanaatkarların yardımıyla yetişkinler ve çocuklarla
yaratıcılık atölyeleri;
Dante Alighieri'nin, Orta Çağ'da bir çocuğun oynayabileceği oyunların metinlerde izini sürmek
için yaptığı çalışmaların orijinal bir çalışma yolu ile çalışması çok katılımcı bir laboratuara
dönüşmüştür. Oynamak için aynı malzemelerin yapımı gerçekleştirilmiştir ve bir zanaatkar
laboratuarı oluşturulmuştur.
Yaşlı yetişkin ve çocuk grupları için öğleden sonraları serbest ve/veya rehberli toplu oyunlar.
Gelecek planları
Önümüzdeki sonbahar / kış için vatandaşlara yönelik ücretsiz toplantılar ve kurslar
hazırlanacaktır. Planlanan kurslar aşağıdadır:
Uzman rehberleri eğitmek için "Müzeyi Anlatmak" eğitim kursu;
Uzmanlar tarafından yönetilen toplu oyun anları ile oyun geliştirme atölyelerinin organizasyonu.
Keşfedilecek ve yeniden keşfedilecek antik oyunlara özel önem verilerek, Müze mekanlarında
çocuk ve yetişkin grupları arasında toplu oyunların organizasyonu.
Gelecek için, tüm ekipman ve teknolojik desteklerin hazırlığı tamamlandıktan sonra, yetişkinler,
yaşlılar ve çocuklar için dijital teknolojilerin öğrenilmesi ve rehberli ve bilinçli kullanımı için
atölye çalışmaları ile kütüphane danışma alanlarının açılması planlanmaktadır.
Ayrıca, tüm vatandaşlara yönelik film ve belgesel gösterimleri ve tartışmalarla dolu akşamlar
düzenlenecektir.
Hedef Kitle
İyi uygulamanın yararlanıcıları veya hedef
grubu kimlerdir?
Yaşlılar dahil her yaştan katılımcı olan kuşaklar arası bir oluşum ve etkinlikler büütnlüğüdür,
Hedefler ve sonuçlar

Bu iyi uygulamanın amacı/hedefi nedir? Hangi
problemler ele alındı? Hangi öğrenme çıktıları
elde edildi?
Antik ve modern oyunlarla her yaştan insanı bir araya getirmeyi hedefleyen müzenin multimedya
bölümü, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini desteklemektedir. Ayrıca yetişkinler, yaşlılar
ve çocuklar için dijital teknolojilerin öğrenilmesi ve rehberli ve bilinçli kullanımı için atölye
çalışmaları ile kütüphane danışma alanlarının açılması planlanmaktadır
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Kullanılan ve başarılı olan metodoloji nedir?
Hedef kitle üzerinde ne etkisi olmuştur?
Mümkünse iyi uygulamada yer alan kişilerin
fikirlerini paylaşınız.
Uygulamada harmanlanmış yöntemler kullanılmaktadır. Hedef kitle olumlu şekilde etkilenmiştir
ve nesiller arası ve yaşam boyu öğrenme yönleri de bu uygulamayı tüm kitleler için çok faydalı
kılmaktadır.
Tekrarlanabilirlik ve uyarlanabilirlik
İyi uygulamayı başka ülkelerde de tekrarlama
olasılıkları nelerdir? Yeni ortamlara nasıl
uyarlanabilir? İyi uygulamanın ülkenizde
başarılı bir şekilde tekrarlanması veya
iyileştirilmesi için yürürlükte olması gereken
gereksinimler (kurumsal, ekonomik, sosyal ve
çevresel) nelerdir?
Etki

?
Müzeler ve kütüphaneler, bu tür girişimleri sosyal medya kanallarında yaygınlaştırarak
uygulayabilir. Yaşlılar, genç nesillerle vakit geçirme ve sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını
öğrenme şansına sahip olacaklar ve etkinlik ve etkinlikleri takip etme fırsatı bulacaklardır.
İlgili web sitesi/siteleri
İyi uygulama ile ilgili web siteleri veya
belgeler (varsa) nelerdir?
http://www.soaveturismo.it/portfolio/il-museo-del-gioco/
http://www.soaveturismo.it/audioguide/
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DID COVID-19 UNDERLINE THE NEED TO TEACH SENIORS ICT SKILLS?

Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımında Bilgi İletişim Teknolojileri Projesi (2018-1-TR01KA204-059175) yaşlıların dijital yollarla topluma katılımını destekleme ihtiyacından doğdu.
Yaşlı nüfus son yıllarda artış gösterirken, modern toplumun taleplerine ayak uydurmalarına
yardımcı olabilecek bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerinden ise maalesef yoksunlar. Yaşlı
nüfusun büyük bir bölümü ATM kullanamamakta, internetten bilgi ve haberleri takip
edememekte, hayatlarını kolaylaştıracak hizmet ve sistemlerden yararlanamamaktadır.
Yaşlıların dijital çağa dahil edilmesi, sosyal refahlarını ve topluma katılımlarını olumlu yönde
etkileyebilir.
COVID-19 pandemisi, projenin tam yarısında dünyayı sarmıştır. Pandemi, bu yaş grubu için
bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini bir kez daha kanıtlamıştır. Dünyanın her yerinde
kapanma önlemleri nedeniyle yaşlılar evlerinde kalmak zorunda kalmış ve uzun süre
toplumdan kopuk yaşamışlardır. Bilgi ve iletişim teknolojisi bilgi ve becerisine sahip olan
yaşlılar ise sevdikleriyle iletişim kurabiliyor, gerekenleri internetten sipariş edebiliyor ve
internet bankacılığı yapabiliyordu. Bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri hiç olmayan ya da
çok az olan yaşlılar, istenen ya da alışılmış düzeylerde sosyalleşememekte ya da temel
ihtiyaçları için başkalarına daha fazla bağımlı olmak zorunda kalmaktadır. Pandemi sırasında,
katılımcı kuruluşlar, yaşlıları yalnızca sosyal içerme bağlammında değil, aynı zamanda
günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerine alıştırmaya
yönelik acil ihtiyacı görmüştür. Teknoloji, yaşlıların sevdikleriyle bağlantıda kalmasına
yardımcı olur ve onlara farklı alanlarda destek olarak hayatlarını kolaylaştırır.

Yaşlıların topluma dahil edilmesini desteklemeli ve onları bölgelerimizdeki eğitim fırsatları
hakkında bilgilendirmeliyiz. Onlara bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini öğretmek veya
onlarla pratik yapmak için zamanınızı yaşlılarla paylaşabiliriz.

Dijital katılımdan yararlanmak, dünyayı hepimiz için daha iyi bir yere dönüştürmeye yardımcı
olacaktır.
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İYİ UYGULAMALARIN KISA ÖZETİ
Bu projede incelenen ve bu Kılavuzda sunulan iyi uygulamalar aşağıdaki kategorilere
ayrılabilir:
1. Yetişkinler için özel olarak hazırlanmış resmi kurumlarda ve geleneksel metotlarla öğretim
sunan bilgi ve iletişim teknolojisi kursları
2. Yetişkinler için özel olarak hazırlanmış yaygın eğitim metotları ve geleneksel öğretim
sunan bilgi ve iletişim teknolojisi kursları
3. Gayri resmi kendi kendine oluşturulan grup akran öğrenimi
4. Belirli uygulamaları öğretmek için kurslar (e-nabız gibi)
5. Akranlar arası öğrenme
6. Gönüllülerin bilgi ve iletişim teknolojisi öğretimi
7. Nesiller arası öğrenme
8. Bilgi ve iletişim teknolojisi eğitimini destekleyecek projeler
9. Hükümetler, belediyeler veya STK'lar tarafından sürdürülen girişimler
10. Dijital teknolojilerin kullanımını teşvik edecek uygulamaların kullanılması
11. İlgi ve ihtiyaçlara göre dijital teknolojilerin öğretilmesi (film grupları, müzik grupları)
12. Bakım evlerinde yardımcı teknolojilere entegrasyon yoluyla dijital teknolojilerin
öğretilmesi
Ortak ülkelerde genel olarak benzer uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Hemen hemen tüm
ortak ülkelerde, resmi ve özel kuruluşların desteğiyle örgün ve yaygın eğitim fırsatları
sunulmaktadır. Nesiller arası öğrenme ve öğretme faaliyetleri de yaygın şekilde
desteklenmektedir. Proje bazlı uygulamaların yaşlıların ilgisini çektiği görülmüştür. Ortak
ülkeler, gönüllülerden ve akranlar arası öğrenme ve öğretme fırsatlarından da sıkça
yararlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisi öğretimi için ilgi alanına dayalı uygulamalar ve
bilgi ve iletişim teknolojisi öğretmek için farklı uygulamaların kullanılması, rastlantısal
öğretim yöntemiyle dijital teknolojileri öğretmenin iyi metotlarıdır. Bakım evleri, yardımcı
teknolojilerin yanı sıra iletişim ve etkileşimi sağlamak için dijital teknolojileri giderek daha
fazla kullanmaktadır. Eğitim ya da faaliyetlere katılan yaşlıların mutlu oldukları ve
çevrelerinde sosyalleşmelerini ve etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan bilgi ve iletişim
teknolojisi becerilerini öğrenmekten yararlandıkları gözlenmiştir.
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ VE TEKNOLOJİNİN YAŞLILAR İÇİN
FAYDALARI
Geleceğe yönelik demografik eğilimler, giderek yaşlanan bir dünyada yaşadığımızı
gösteriyor. Nüfus yaşlanma çalışmaları, toplumsal değişime uyum sağlayan yaşlıların daha az
savunmasız olacağını göstermiştir. Yeni politika ve programlar bunu dikkate almalı ve yaşam
boyu öğrenme fırsatları aracılığıyla yaşlıların yaşam kalitesini, özerkliğini ve sosyalleşmesini
artırmanın yollarını bulmalıdır.

Birleşmiş Milletler, 2021-2030 arasındaki dönemi Sağlıklı Yaşlanmanın On Yılı olarak ilan
etmiştir

(https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing).

Sağlıklı

yaşlanma,

“yaşlılıkta iyi olmayı sağlayan işlevsel yeteneği geliştirme ve sürdürme sürecidir”.
Sağlıklı yaşlanma, bir kişinin aşağıdakileri yapabilmesini içerir:
• temel ihtiyaçlarını karşılamak;
• öğrenmek, gelişmek ve karar vermek;
• hareketliliği sürdürmek;
• ilişkiler kurmak ve sürdürmek; ve
•topluma

katkıda

bulunmak.

(https://www.who.int/news-room/questions-and-

answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability)

72

Bilgi ve iletişim teknolojileri bize bu konularda fırsatlar sağlamakta ve yaşlılara
hayatlarını daha fazla etkileşim, uyarılma (stimülasyon) ve kolay ve sağlıklı yaşama şansı
vermemizi sağlamaktadır.
Yaşlılık, yaşlıların zamanla artan şekilde entelektüel, işlevsel ve etkileşimsel kapasite
kaybı ile tanımlanır ve bu da onları zaman geçtikçe başkalarına daha bağımlı hale getirir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, giderek yaşlanan yetişkinler için yeni ve heyecan
verici fırsatlar sunar. Bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlıklı yaşlanma ortamlarının en iyi
sağlayıcıları olabilirler. Bugün, seyahat etmeye gerek kalmadan herhangi bir yerde herhangi
biriyle bağlantı kurabiliyoruz. Çevrimiçi öğrenme ve eğlence dahil olmak üzere farklı ürün ve
hizmetlere erişebiliyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile özel ihtiyaç ve gereksinimlerimize
uyarlanabilen

çevrelerde

ve

evlerimizde

sağlıklı

yaşlanabiliriz.

(file:///C:/Users/Oben/Downloads/Ageing%20in%20a%20digital%20world%20%20from%20
vulnerable%20to%20valuable%20(1).pdf)
Teknoloji ve bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla yaşlıların yaşam kalitesi artacak
ve karşılıklı bağlılık ve sosyal uyarılma ile yaşamlarından daha fazla keyif alacaklardır.
“yeniden hayata bağlanın veya dış dünya ile bağlantılarınızı geliştirin” (White ve
diğerleri 1999, s.362)
“daha yüksek bir yaşam kalitesinin tadını çıkarın” (Irizarry ve Downing 1997, s.161).
Pandemi ayrıca yaşlıların sosyal ve fiziksel kırılganlıklarını vurgularken, yaşadıkları
problemlerin tamamen üstesinden gelmeye imkan vermese de bilgi ve iletişim teknolojileri
becerilerinin kullanımıyla bu sorunların nasıl hafifletilebileceğini de göstermiştir. Pandemi
sırasında daha fazla yaşlı bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmış, bilgi ve iletişim teknolojileri
becerilerini öğrenmiş veya geliştirmiştir. Ancak nüfusun yaşlanması, yaşlanmadaki bu
eğilimin devam edeceğini ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri
becerilerinin giderek daha önemli hale geleceğini bize gösteriyor.
Bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenmenin faydalarının yaşlılar, onların bakıcıları ve
ayrıca yaşlılara kurslar sunan yetişkin eğitimciler ve politika yapıcılar tarafından iyi
anlaşılması gerekir. Bu faydaları bilmek, yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini
öğrenmek ve yardımcı teknolojileri hayatlarında daha kolay kullanmak için daha fazla motive
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olmalarını sağlayacaktır. Yetişkin eğitimciler ve yaşlılar için eğitim materyalleri ve kurslar
sağlayan kişiler de bu faydalar hakkında bilgilendirilmelidir çünkü bu bilgi, yaşlıları bilgi ve
iletişim teknolojileri becerilerini öğrenmeye ikna etmelerine ve bu becerilerin yardımıyla daha
yüksek bir yaşam kalitesinden yararlanmalarına yardımcı olacaktır. Bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörünün de toplumsal değişime dahil olması ve geride kalmamaları için
yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara dijital katılım için erişilebilir ve yaşlı dostu
seçenekler sunmaya hazırlıklı olması gerekiyor.
Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir:
Sosyalleşme: Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağlantıların Teşvik Edilmesi
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı sosyal etkileşimi ve sosyal bağlantıları teşvik
edecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan yaşlılar sosyal ağlara katılabilecek veya
takip edebilecek, sevdikleriyle daha fazla konuşabilecek ve mahallelerinde, şehirlerinde,
ülkelerinde veya dünyada olup bitenlerden haberdar olabileceklerdir. Bu ağlar ve sosyal
medya kanalları onları başkalarıyla buluşturacak ve başkalarıyla yüz yüze görüşemeseler bile
onlarla mesajlaşma, çevrimiçi sohbet etme veya görüntülü arama yapma şansına sahip
olacaklar.
Zihinsel Uyarım Sağlanması
İnternet, ilgi alanlarını keşfetmek ve takip etmek için çok çeşitli konular sunduğundan,
ve yeni şeyler öğrenmelerine ve farklı materyalleri okumalarına izin verdiğinden, bilgi ve
iletişim teknolojileri becerileri yaşlılara zihinsel uyarım sağlayacaktır. E-öğrenmeye katılım,
yaşlıların zihinlerini aktif tutacak ve her gün yeni şeylerle meşgul olmalarını sağlayarak
bunama riskini azaltabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmak, öğrenmek ve keşfetmek
entelektüel merakı destekler. Bazı çevrimiçi oyunlar da beyni uyarmak konusunda yardımcı
olabilir. Öğrenme ve eğitim, algıyı geliştirir ve beyin aktivitesini uyarır.
İyi Olma Hissinin Sağlanması
Oxford İngilizce Sözlüğü iyi olma hissini “rahat, sağlıklı veya mutlu olma durumu” olarak
tanımlar. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmak, yaşlıları sevdikleriyle bağlantıda tutarak ve
onların kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak iyilik hislerini geliştirir. Aktif olduklarında ve
bilgi ve iletişim teknolojileri ile bir şeylerle meşgul olduklarında genel olarak kendilerini
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hayatlarından daha memnun hissederler. Eski hayatlarında yapabildikleri şeyleri yapmaya
devam edebildiklerinde ve eskisi gibi sosyal bir hayata sahip olduklarında kendilerinden daha
emin olacaklar ve öz güvenleri artacaktır.

Bağımsız yaşamın teşvik edilmesi
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmak, birçok yaşlının bağımsız yaşamasını
sağlayacaktır. Ayrıca yapay zeka (AI), gelişmiş telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerine
dayalı ev temelli çoklu sensör sistemlerinin kullanılması da bağımsız yaşamı destekleyecektir.
Bakım evlerinde yaşayan insanlar, bağımsızlık derecelerini artırmak için bilgi ve iletişim
teknolojileri ve dijital teknolojilerden de yararlanabilirler.

Emniyet ve Güvenliğin Artırılması
Bilgi ve iletişim teknolojileri veya teknoloji yaşlılara güvenlik sağlayacaktır. Uyarı
sistemleri, akıllı ev teknolojisi, kişisel acil müdahale sistemleri, düşme algılama sistemleri ve
hatta sadece akıllı telefonları kullanmak bile, yalnız yaşayan yaşlılar için kullanışlıdır. Acil
durumlarda yaşlılar, başkalarına ulaşmak ve yardım talep etmek için çevrimiçi yöntemleri
kullanabilir.
Fiziksel Faaliyetlerin/Egzersizin Teşvik Edilmesi
Yaşlılar daha önceki yıllarda olduğu şekilde fiziksel aktivitelere katılamayabilirler.
Ancak internette çeşitli aktivite videoları mevcuttur ve bunlar yaşlılar için hafif egzersizlere
yöneliktir. Bu egzersizler sandalyede otururken de yapılabilir. Bu nedenle, dışarıda egzersiz
veya yürüyüş yapamayan yaşlılar, egzersiz yapmak ve sağlıklı kalmak için bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanabilirler.

Sağlık Hizmetlerine Yardımcı Olması
Günümüzde birçok sağlık hizmeti ve sağlıkla ilgili bilgiler internet ve ilgili sistemler
yardımıyla sağlanmaktadır. Teknoloji, yaşlıların daha sağlıklı kalmasına da yardımcı olabilir.
E-sağlık uygulamaları artık birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu uygulamalar randevuları takip
etmek, randevu almak, sağlık geçmişini kaydetmek, test sonuçlarını sağlamak ve sağlık
personeli ile görüntülü görüşme yapmak için kullanışlıdır. Ek olarak, yaşlılara ilaç
zamanlarını hatırlatmak ve kan basıncını ölçmek gibi konular için özel uygulamalar
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kullanılabilir ve giyilebilir cihazlar, doktorlara veya bakıcılara da gönderilebilecek önemli
sağlık verilerini izleyebilir.

Eğlence ve Keyif Sunması
Yaşlılar, birçok seçeneğin yanı sıra eğlenmek, keyif almak ve çevrimiçi programlar izlemek,
oyun oynamak, haberleri takip etmek ve sosyal medyayı kullanmak için bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanabilir. Yalnız yaşayan yaşlılar, günlerini ve gecelerini eğlenceli şeyler
yaparak geçirme fırsatı bulacak, sıkılmayacak ve yalnız kalmayacaklardır.

Kolaylık Sağlaması
Bilgi ve iletişim teknolojileri; bankacılık, alışveriş, randevu alma vb. işlemlerde kolaylık
sağlamaktadır. E-bankacılık ve e-ticaret dünyada giderek yaygınlaşmakta ve günümüzde
yaşlılar gerekli işlemlerini evden yapabilmekte, online alışverişlerini yapabilmekte,
randevularını oluşturabilmekte ve paket gönderebilmektedir.Yaşlılar günlük işlerini
kendi başlarına yapabildiklerinde, daha yüksek özgüvene sahip olacaklar ve her şey için
başkalarına bağımlı olmayacaklar.

Hayat boyu öğrenme, “kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdamla ilgili bir perspektif içinde bilgi,
beceri ve yetkinliği geliştirme amacıyla yaşam boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme
faaliyetleridir” (Avrupa Komisyonu [EC], 2001, s. 9). Yaşlılara yaşam boyu öğrenme
fırsatları sunulmalıdır. Yaşlıların dijital becerileri geliştirildiğinde ise çevrimiçi öğrenme
ortamına katılmaları daha kolay ve daha faydalı olacaktır.
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EĞİTMENLER İÇİN İPUÇLARI
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlılara fayda sağladığı konusunda şüphe olmasa da,
dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır. Teknoloji ve bilgi ve iletişim teknolojileri
becerilerinin öğrenilmesi, entelektüel, işlevsel ve etkileşimsel kapasitelerde ilerleyici kayıp
yaşayan yaşlılar için zor ve ürkütücü olabilir. Bu nedenle, bankacılıktan çevrimiçi iletişime
kadar her şeyi yapmak için tamamen yeni bir sistem öğrenme fikri onları kısa sürede gergin
hale getirebilir, sıkabilir. Teknolojinin ve çevrimiçi etkinliklerin hayatlarına çok müdahale
edeceğini ve güvensiz olduğunu hissedebilirler. Bu inançlar ve tutumlar, onları yeni şeyler
deneyimlemekten alıkoyabilir ve bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenmelerinin önünde bir
engel teşkil edebilir.

Bu nedenle, bilgi ve iletişim teknolojileri öğreniminin yaşlılara neden daha zor
geldiğinin nedenlerini anlamak ve onların bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini
geliştirmenin yollarını bulmak önemlidir. Özellikle yaşlılara bilgi ve iletişim teknolojileri
kursları sunan, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini destekleyen eğitimciler, eğitmenler,
gönüllüler ve kuruluşlar ile yaşlıların bakıcıları ve akrabaları, yaşlıların yaşadığı zorlukları
anlamalı ve bu zorlukların üstesinden gelmek için ilgili, etkili ve verimli yöntemler
kullanmalıdır. Bu kişilerin yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenme ihtiyaçlarını
anlamaları da zorunludur, çünkü yaşlılara İnternet'in nasıl çalıştığını, medyanın ne olduğunu,
teknolojinin iletişim için nasıl çalıştığını ve bilgiye nasıl ulaşılacağını tanıtmak için en önemli
rolü oynayan kişiler bunlar olacaktır.
İlk olarak, yaşlıların, bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenmelerinin ve interneti
kullanmalarının kendilerine neden fayda sağlayabileceğini ve bu faaliyetlerin çevrimiçi
etkileşim ve iletişim yoluyla yaşam kalitelerini nasıl iyileştirebileceğini anlamaları gerekir.
Dijital teknolojilerin refahlarını iyileştirmek ve hayatı kendileri için daha kolay ve daha uygun
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hale getirmek için kolaylık sağladığını anlamazlarsa, bilgi ve iletişim teknolojilerini
öğrenmekten ve interneti kullanmaktan uzak duracaklardır. Pandeminin başlamasından sonra,
daha fazla yaşlı, dijital teknolojileri öğrenme ihtiyacını deneyimlemiş ve hükümetler, yaşlılara
bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini öğretmenin önemini fark etmiştir. Dijital teknolojiler
hakkındaki algıları olumlu yönde değişmiştir.

COVID-19'dan önce torunlar, bakım evlerindeki insanlar, akrabalar veya diğerleri, bu
becerileri ilk elden öğrenmek zorunda bırakmadan, yaşlılar için yapılması gereken ne varsa
yapıyorlardı. Ancak yaşlılar pandemi ile yalnız kalmak zorunda kalınca ve kendi hallerine
bırakıldıklarında her şey değişti. Örneğin yalnız yaşayan yaşlılar, sevdikleriyle iletişimde
kalmak, fatura ödemek veya yemek siparişi vermek için dijital teknolojileri kullanmak
zorunda kaldı. Bu nedenle, birçok yaşlı, o günlerde dijital teknolojilere yönelik fikirlerini ve
tutumlarını değiştirdi. Ancak, güvenlik ve mahremiyetle ilgili olumsuz algılar veya endişeler
ile yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin fiziksel ve psikolojik dezavantajlar nedeniyle henüz
ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerine sahip olmayan birçok yaşlı vardır. Teknoloji
kullanımına ilişkin kişisel düşünceler, fiziksel kısıtlamaların yanı sıra algıları ve tutumları da
etkiler.
Bu nedenle ilk adım, yaşlıların dijital teknolojilerin hayatlarındaki önemini iyi
anlamalarını ve sunacakları fayda ve fırsatların farkına varmalarını sağlamaktır. Dijital
becerileri kullanmanın yararlarını ve avantajlarını göstermek onları kesinlikle motive edecek
ve öğrenmelerini destekleyecektir. Motivasyon, öğrenmeye devam etmenin anahtarıdır.
Yaşlılar öğrenmeye motive olduklarında da, bunun en iyi nasıl başarılacağı sorusu
gündeme gelecektir. Motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi ve kendi becerilerinde
gelişme görebilmeleri için yöntem ve materyal seçimi çok önemlidir. Bu nedenle, yaşlıların
bilgi ve iletişim teknolojileri öğrenimini destekleyen kişiler, yaşlıların görme kapasitesinin,
işitme yeteneğinin, motor yeteneğinin ve bilişsel yeteneklerinin azaldığını unutmamalıdır. Ek
olarak, yaşlılar canlılık kaybı yaşıyor olabilir.
Normal yaşlanmaya eşlik eden doğal bozukluklar da vardır. Jones ve Bayen (1998)
bunları dört kategoriye ayırır: 1) bilişsel yavaşlama (akıl yürütme, bellek, uzamsal
yetenekler), 2) sınırlı işlem kaynakları (dikkat, kısa süreli hafıza), 3) ketleme eksikliği (bilgi
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ayrımcılığı) ve 4) duyusal eksiklikler (özellikle görme ve işitme kaybı). Yaşlılara yönelik
öğretimin tasarımında ve yürütülmesinde bu faktörler dikkate alınırsa, yaşlılar için de genç
yetişkinlere kıyasla neredeyse eşit düzeyde performans elde edilebilir (Teaching older adults
to use computers: recommendations based on cognitive aging research. Educational
Gerontology, 24 (7), pp. 675-689). Tüm öğretim yöntem ve teknikleri öncelikle bu noktaları
dikkate almalıdır. Ek olarak, yaşlılar, sosyal temasın azalması nedeniyle aile ve toplum
arasında kendilerini değersiz hissedebilir veya düşük özgüvene sahip olabilir, bu da izolasyon
ve bazen depresyon ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, bu öğrenme fırsatları, yaşlılar için
iletişimi, sosyal teması ve öz değeri geliştirmenin iyi yollarıdır. Eğitim bu noktaları dikkate
almalı ve bu faaliyetlerin yaşlılar üzerindeki ikincil etkilerine odaklanmalıdır.
Yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital teknolojileri öğrenmeleri için yaşam
boyu öğrenme fırsatları farklı formatlarda sunulabilir. Bu eğitim ve öğretim fırsatları, büyük
grup örgün veya yaygın, küçük grup örgün veya yaygın, akranlar arası öğrenme olarak,
nesiller arası öğrenme yoluyla veya bire bir destekle sağlanabilir. Yaşlıların fiziksel
kısıtlamaları nedeniyle, küçük gruplar veya bire bir destek veya öğretim alması daha iyi
sonuçlar sağlayabilir.
İster resmi ister gayri resmi, ister grup ister bireysel eğitim olsun, eğitim programları
aşağıdaki noktaları dikkate almalıdır:
• Eğitimler, pratik kullanıma yönelik ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
olmalıdır,
• Onları germek ve endişelendirmek ve kendilerini daha az güvende hissetmelerini
sağlamak yerine onları eğlendiren ve rahatlatan şekilde tasarlanmalıdır,
• Yaşlıların farklı sağlık sorunları olabileceğinden, fırsat buldukça katılmalarına izin
verecek esnekliğe sahip olan programlar hazırlanmalıdır,
• Öğrendiklerini kolayca unutabilecekleri ve daha az motor hassasiyet nedeniyle
aktiviteyi daha fazla uygulama ihtiyacı duyabilecekleri için mümkün olduğunca
bireysel destek ve bire bir uygulama sağlanmalıdır.
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Yaşlılar için uygun öğrenme ortamı çok önemlidir. Yaşlıların, öğrenirken çalışma
ortamında ergonomik sandalyeler, yeterli ışık ve uygun oda sıcaklığı ile rahat olmaları
gerekir. Rahat ve mutlu olduklarında daha fazla hatırlayacaklar, daha iyi öğreneceklerdir.
Yaşlılar için geliştirilen materyaller onların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.
Çevrimiçi olarak bulunabilecek çeşitli öğretim materyalleri mevcuttur, ancak önemli olan,
öğretmeye başladığınızda yaşlıların ihtiyaçlarının ve ilgi alanlarının neler olduğunu
öğrenmektir. Yaşlılar da farklı bilgi seviyelerine sahip olabilir, bu nedenle zaten ne
bildiklerini bilmek baştan önemlidir. Günlük aktivitelerin bir parçası olarak internetin
faydalarına odaklanmak, temel eğitimin ilk adımı olarak yeni başlayanlar için iyi bir başlangıç
noktası olabilir. Katılan yaşlıların mevcut bilgi düzeyine ve ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına
bağlı olarak, öğretim oturumları aşağıdakileri içermelidir: Bilgisayara giriş (bilgisayarın
donanımına aşina olmak – monitör, fare, klavye, USB bellek çubuğu vb.), mobil cihazlar, wifi
ve internet, internete ilk adım, internette gezinme - bilgi arama, e-posta yoluyla iletişim, ilgili
yazılımlar (Word, Excel ve PowerPoint) dijital medya, sosyal ağlar ve sosyal medya
platformlarına katılım (örneğin LinkedIn, Facebook ve Twitter), veri yönetimi (fotoğraf veya
belge kaydetme) farklı uygulamalar, çevrimiçi alışveriş, eDevlet, eSağlık hizmetleri, dijital
vatandaşlık ve çevrimiçi güvenlik, Bilgi ve İletişim güvenliği (şifreler), çevrimiçi
dolandırıcılıklardan korunma. Ayrıca yazmayı öğrenmek te önemlidir ve klavye ve fareyi
basit görevlerle kullanmayı öğretmek faydalı olacaktır. Diğer görevleri yapmak konusunda
kendilerini rahat hissetmeleri için çok fazla pratik yapılması gerekir. Bu arada teknik
kelimeler veya bilgi ve İletişim teknolojileri jargonu kullanılmaması tavsiye edilir. Basit ve
tutarlı bir dil kullanın.
Çok sayıda pratik yapmanın yanı sıra, tüm öğrenciler gibi yaşlılar da öğrenmeyi
pekiştirmek için bol miktarda övgüye, teşvike ve fırsata ihtiyaç duyarlar. Kendilerini rahat ve
huzurlu hissetmeleri çok önemlidir. Yeni bir beceri öğrenmek her yaşta zordur ancak yaşlılar,
öğrenmelerini yavaşlatabilecek ve motivasyonlarını düşürebilecek fiziksel kısıtlamalar
nedeniyle bu konuda daha dezavantajlıdır. Görme kaybı öğrenmelerini engeller ve onları
hayal kırıklığına uğratır, bu nedenle mümkünse daha büyük düğmeli cihazlar kullanın ve
ayarları, ekran büyütülecek, metinler daha büyük ve daha kalın, parlaklık ve kontrast bunlara
uyacak şekilde ayarlayın. Birçok web sitesine ADA erişimi vardır, metni daha kolay
okuyabilmeleri için bunları kullanmaya çalışın. Onlara bilgi ve iletişim teknolojileri
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becerilerini öğretirken cihazları temel modellerden seçerek kullanın ve cihazların tüm
fonksiyonlarını göstermeyin. Bazı yaşlılar, yaşlanmayla ilgili gelişen tıbbi bir durum
nedeniyle dokunmatik ekranlarda sorun yaşayabilir ve bu nedenle daha fazla uygulamaya
ihtiyaç duyabilirler.
Burada yine yaşlıların ihtiyaçları ve ilgileri size yol gösterecektir. Mümkünse onlara
sesli komutları nasıl kullanacaklarını öğretin. Şifreler veya favori sayfalar gibi hesap
ayarlarını kişisel cihazlarına veya bilgisayarlarına kaydetmek, yaşlıların evde olduklarında
geri dönüp pratik yapmalarını kolaylaştıracaktır. E-posta veya sosyal medya hesaplarını
açmalarına yardımcı olurken hesaplarındaki gizlilik ayarlarını kontrol ettiğinizden emin olun.
En önemlisi sabırlı olmak ve eğitim materyallerini arada pratik yapmak için yeterince
zaman bırakarak öğretmektir. Yaşlılara çok fazla bilgi verildiğinde, kendilerini bunalmış ve
sıkılmış hissedecekler ve pes edebileceklerdir. İşleri ağırdan almak çok daha iyi sonuçlar
sağlayacaktır. Geleneksel öğreitm metotlarına alışık olduklarından yazarak not almak
isteyebilirler. Bu uygulamayı teşvik edin ve örneğin bir hesaba giriş yapma adımları gibi
konuları öğretirken öğrendiklerini yazmalarına izin verin. Eğitim sırasında bol bol pratik
yapın ve yeni öğrendiklerinizi günlük yaşamlarına entegre etmeeleri için destek olun, örneğin
bir zoom toplantısı yapın, Whatsapp veya Facetime kullanarak onları arayın veya
öğrenici(ler)inizle sosyal medyada etkileşim kurun.
Ayrıca ücretsiz e-kitaplar, oyunlar ve uygulamalar gibi ücretsiz malzemeleri çevrimiçi
olarak nasıl edinebileceklerini de gösterebilirsiniz. Elbette bu sitelerin güvenli olduğundan
emin olmanız gerekir. Bu sayfaları kendi başlarına tekrar bulabilmeleri için yer imlerine
ekleyin.
Gerçek hayata yönelik uygulamalar yaptıklarında, öğrenmeleri hızla gelişecektir. Günlük
işlerini bilgisayar kullanarak çözmeleri (çevrimiçi yemek siparişi verme gibi) ve kendi
başlarına içerik oluşturmaları (fotoğraf kullanarak sosyal medya paylaşımları, doğum günü
kartları yapma vb.) onları daha çok teşvik edecek ve motivasyonlarını artıracaktır.
Kısaca, yaşlılarla çalışan eğitmenler şunları yapmalıdır:
• rahat bir çalışma alanı ayarlamak
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• yaşlıların ihtiyaçlarını ve ön bilgilerini değerlendirmek
• dijital teknolojileri öğrenmenin faydalarına odaklanarak başlamak
• basit konulardan başlamak ve öğreitimi her zaman sade tutmak
• teknik kelimeler veya internet jargonu kullanmamak
• öğretim sırasında ilgi alanlarına ve hobilere odaklanmak
• yeterli teşvik sağlamak
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VAKA ÇALIŞMASI-TÜRKİYE
78 yaşında bir kadın (T.E), oğlu tarafından kendisine bir akıllı telefon verildiğinde bilgi
ve iletişim teknolojileri becerilerini öğrenmeye başladı. İlk başta dokunmatik ekranı
kullanması zor olmakla birlikte çabuk uyum sağladı. Kısa bir süre sonra kendisine daha
büyük ekranda yazı yazmayı ve sosyal medyaya girmeyi öğrenmesi için hediye olarak
bir bilgisayar verildi. Bu sırada projemizi duydu ve bilgi ve iletişim teknolojileri
becerisi öğrenmek istediğini bize iletti. Bire bir destek verilen öğrenicimize Google ve
diğer sosyal medya kanallarını birbirinden ayırmak ilk başta çok kafa karıştırıcı geldi ve
ayrıca bilgisayarın ve telefonun oturum açmak için ayrı programları olduğunu düşündü.
Kısa süre sonra Facebook'ta gezinmeyi öğrendi ve eski arkadaşlarını bulmak onu çok
memnuın etti. Bire bir seansların çoğu aynı işlemlerin tekrar tekrar yapılması şeklinde
oldu ama kısa sürede kendini geliştirdi ve birden fazla sosyal medya kanalında
etkileşim kurmayı başardı.
Artık Facebook, Instagram ve Pinterest'i var. Fotoğraf çekmeyi ve gerektiğinde
yüklemek için telefon galerisindeki fotoğrafları bulmayı öğrendi. Yeni şeyler
öğrenmeyi ve öğrendiklerini en kısa zamanda denemeyi seviyor; örmeğin Facebook ve
Instagram story’ler. Facebook'ta paylaşılan bir hikayenin sayfada ne kadar kaldığı ve
daha sonra erişilip erişilemeyeceği gibi konular kafasına takılınca arayıp soru soruyor
ve yaşadığı sorunları çok çabuk çözüyor. Aradığını Google'da bulabiliyor ve hobi ile
ilgili birçok sayfayı ve web sitesini takip ediyor. Beğendiği sayfalar, onlara daha kolay
ulaşabilmek için işaretlendiği için girişler kolay oluyor.E-devletten e-nabızdaki
verilerini takip edebiliyor ve aklına bir şey geldiğinde hızlıca internette bilgi arıyor.
Ancak online alışveriş onun için hala bir güven sorunu ve kredi kartı bilgilerini
paylaşmak için internete güvenmediği için online alışveriş de yapmamakta. Bir şey
sipariş ettiğinde ödemeyi kapıda yüz yüze yapmayı tercih ediyor. Başka yerlerde hesap
açmak için gerekli olan bir g-mail hesabı olmasına rağmen, yapmak istediklerini eposta göndermeden yapabildiği için e-posta hizmetini hiç kullanmıyor.
Whatsapp'ı

çok

kullanıyor

ve

sesli

mesaj

gönderip

görüntülü

görüşme

yapabiliyor.Skype ve Zoom da bilgisayarına indirmişti ama kullanmıyor ama nasıl
çalıştıklarını merak ederek ve bizden bunları da indirmemizi isteyip incelemişti. Ayrıca
telefonunda sahip olduğu para miktarını görmek için banka uygulamaları var, ancak
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herhangi bir işlem yapmak için bankaya gitmeyi tercih ediyor veya uygulamadan işlem
yapılcaksa yetişkin torunlarından kendisine yardım etmelerini istiyor.
Bir yaşlı olarak, her zaman iyi yazmaya ve tüm doğru noktalama işaretlerini
kullanmaya özen gösteriyor, bu nedenle ilk zamanlarda yazdıklarını tatmin edene kadar
düzeltiyor ve bu nedenle yavaş yazıyordu ancak şu an daha hızlı mesaj yollayabiliyor.
Güvenlik ve gizlilik ayarları kendisine göre uyarlanmıştı ama yine de virüsleri
düşünmeden tüm sayfalara tıklayabiliyordu. Kendisine güvenlik ve yalan haberler
hakkında bilgi verildi. Artık bu konularda ve bilgi kirliliği konusunda daha dikkatli.
Yaşlıların daha fazla kısıtlandığı ve evde kalmak zorunda kaldığı COVID-19
döneminde, bilgi ve iletişim becerileri öğrenicimiz için gerçek bir cankurtaran oldu
çünkü başkalarıyla iletişimi ve etkileşimi çok iyi, hatta eskisinden daha güçlü bir
şekilde devam etti. Sağlık haberlerini takip edebildi ve başkalarıyla bağlantı kurabildi.
İnterneti kullanmayı öğrendikten ve sosyal medya hesaplarına sahip olduktan sonra
daha doyumlu ve sosyal biri haline geldi. Daha fazla insanla etkileşime girebiliyor, eski
arkadaşlarını ve öğrencilerini bulabiliyor, geniş ailesini sosyal medyadan takip ediyor
ve kendilerini onların hayatlarına daha bağlı hissediyor. Bir topluluk sayfası oluşturmuş
ve yaşadığı mahallenin katılımıyla yıllık bir etkinliğin organizasyonuna katılmıştır.
Festival gibi topluluk etkinliklerini takip edip, sosyal medya yardımıyla yakın
çevresinde olup bitenlerin farkındadır. Şimdi yeni bir beceri öğrenip onu geliştirmekten
mutluluk duyuyor, hatta internet dünyasına yeni katılan kız kardeşine bildiklerini
öğretmekten çok mutlu.
Şu anda 81 yaşında olan hayat boyu öğrenicimizin görüşlerinden bazıları:
“Çocuklarımla ve torunlarımla konuşurken aynı anda onları görebiliyorum, artık
görüntülü görüşme yapabiliyorum”
“Eski

arkadaşlarımın

ve

tanıdıklarımın

mutlu

anlarını

ve

üzüntülerini

paylaşabiliyorum”
"Yeni patchwork tasarımları gibi ihtiyacım olan şeyleri Google'da bulabiliyorum"

84

"Facebook ve Instagram'ı seviyorum çünkü arkadaşlarımın ve ailemin neler yaptığını
görebiliyorum"
"Pinterest'ten el sanatları hakkında çok şey öğreniyorum"
“Kendimi daha sosyal ve güçlü hissediyorum”
“İletişim kurmak ve etkinlikler düzenlemek için bir Facebook sayfamız olduğu için
komşularımla bağımın daha güçlendiğini hissediyorum” .
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ÖNERİLER
BAĞLANTI KURMAK VE DAHA İYİ BAKIM İÇİN TEKNOLOJİ
Center for Aging’in “Dijital çağ: insanları yaşlılıkta çevrimiçi hale getirmeye yönelik yeni
yaklaşımlar” başlıklı araştırması, bireyleri ilerleyen yaşlarında çevrim içi olma konusunda
daha fazla destekleme konusunda görülen zorlukları anlamak ve ele almak için yeni bir
yaklaşım benimsemede dijital içerme politikasına ve uygulamasına duyulan ihtiyacı
vurgulamaktadır. Ele alınması gereken temel sorunlar şu şekilde ifade edilmiştir:
•İnternet ile ilgili konularda gerçekte neye ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi: Politika ve
uygulamada “dijital dışlanma” tartışıldığında, genellikle “internet kullanmayan
insanlar” ele alınmaktadır. Ancak araştırmada, internetin kişisel kullanımı ile dijital
dışlanma arasındaki ilişkinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkmıştır.
•İleri yaşlarda çevrimiçi olmanın önündeki engellerin daha iyi anlaşılması: İnsanların ileri
yaşlarda internetle etkileşime geçmesine yönelik yaklaşımların çoğu, “kişilerin
internete karşı ilgi duymasını sağlamaya” ve çevrimiçi dünyanın faydalarını adeta
pazarlamaya odaklanır. Ancak bu yaklaşım, dijitalin “faydaların” büyük ölçüde kişisel
ve öznel olduğunu kabul etme konusunda başarısız olmuştur. "Çevrimiçi
yapabileceğiniz şeyler", "faydalarından" farklıdır. Bir torunla konuşmak veya ev
sigortasını yenilemek gibi basitçe "çevrimiçi" şeyler yapmak, avantajın kendisi
değildir. Önemli olan, çevrim dışı alternatiflere ve onlara verdiğiniz değere karşı
çevrim içi olmanın bir şeyi rahat, kolay ya da ucuza yapıp yapmadığıdır.
•Odak noktasının “temel dijital becerilerden” insanların çevrimiçi olarak yapmak
istedikleri ve yapmak istedikleri şeyleri yapmalarını sağlamaya yöneltme ihtiyacı:
İnternetin amaç değil, araç olduğunu kabul etmek için söylemi değiştirmemiz
gerekiyor. Bu beceriler artan bilgi ve hizmetler yelpazesine, daha iyi fırsatlara ve daha
ucuz mallara erişim sağlayan bir kolaylaştırıcıdır sadece. İnternet erişimi, iyilik
hissimizi geliştirebilir, finansal güvenliği ve sağlığı destekleyebilir. Dijitalleşme bu
sonuçlara ulaşmada rol vardır, ancak bu rol farklı insanlar için farklı şekillerde ve
farklı derecelerde etkilidir. Bazıları politikaların gerçekleştirmesini ön gördüğümüz
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belirli konular için internete daha çok ihtiyaç duyacaktır. Bazıları dijital olarak aracılık
edilen bir hizmetin değerini görecek ve bu amaçlara ulaşmak için dijitali kullanma
konusunda kendinden emin ve güvenli olacak, bazıları ise bu faydayı göremeyecektir.
Araştırma, becerilerin ve erişimin, özellikle yaşlı insanlar arasında, anlamlı dijital
katılımın daha az güvenilir göstergeleri haline geldiğini göstermektedir. Cihazlara
erişime sahip olmasına rağmen, birçok yaşlı sınırlı kullanıcı olmaya devam ediyor ve
belirli beceriler - önemli olmasına rağmen - yeterli şekilde geliştirilemiyor. Bu
beceriler kullanılmaz ve sürdürülmezse kaybolacaklar. İnsanların "internet kullanıcısı"
olup olmadığına ve bu bireylerin temel dijital becerilere sahip olup olmadığına
odaklanarak, dijital içerme sorununu büyük ölçekte çözemeyeceğiz. Birçokları için
temel dijital beceriler ne sorun ne de çözümdür. Yalnızca temel dijital becerileri
artırmaya dayalı bir strateji, dijital katılımın önündeki daha temel engeller olan özyeterlik ve internetin algılanan değeri ile ilgili sorunları ele almakta başarısız olacaktır.

•“Kişilerin internete karşı ilgi duymasını sağlamanın” ötesine geçen ve dijital içermenin
daha temel itici güçlerini ve kolaylaştırıcılarını anlamaya odaklanan yeni stratejiler
geliştirme ihtiyacı: algılanan değer, öz yeterlilik ve ihtiyaç.

Hükümetlerin yapması gerekenler;
• Dijital katılım politikasını “temel dijital becerilerin” ötesine geçecek şekilde
genişletmek,
Dijital içerme konusundaki hükümet politikası, çoğu yaşlı için temel dijital becerilerin ne
sorun ne de çözüm olduğunu kabul ederek “temel dijital becerilerin” ötesinde geçerek daha
geniş bir odağa sahip olmalıdır. Yalnızca temel dijital becerileri artırmaya dayalı bir strateji,
dijital katılımın önündeki daha temel engeller olan öz-yeterlik ve internetin algılanan değeri
ile ilgili sorunları ele almakta başarısız olacaktır. Dijital dışlanma, dijital değil, sosyal bir
sorundur. Sosyal içerme ve dijital içermenin birbiriyle ilişkisi, daha geniş hükümet
stratejilerinde ve müdahalede bulunulması gereken hedef grupların kimler olduğunun
belirlenmesinde açıkça kabul edilmelidir.
• Bazı yaşlıların hiçbir zaman çevrimiçi olamayacağını kabul etmek,
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Hükümetler, bazıları için çevrimiçi olmanın ne aciliyeti ne de bir önceliği olmadığını kabul
etmelidir. Kimsenin çevrimdışı olduğu için cezalandırılmamasını sağlamalıyız. İsteksiz
kullanıcıları çevrimiçi ortamda ikna etmeye veya zorlamaya çalışmak yerine, etkili erişim
yöntemleri oluşturmaya ve dijital hizmetlere ihtiyaç duyulduğunda insanların proaktif olarak
çevrimiçi olmaları için desteklenmelerini sağlamaya dikkat edilmelidir.
Fon verenlerin yapması gerekenler;
• Başarıyı dijital olmayan sonuçlara ulaşarak ölçün – başarı, temel dijital
becerileri edinen sayılarla ölçülmemelidir. Bunun yerine önlemler, sağlık
bilgilerine erişimin iyileştirilmesi veya refahın artması gibi dijital olmayan
sonuçlara odaklanmalıdır.
Dijital içerme sağlayıcılarının yapması gerekenler;
• Katılım ve sunum için yeni yaklaşımlar geliştirin – dijital katılım faaliyetleri,
odağını “kişilerin internete karşı ilgi duymasını sağlamaya” çalışmaktan daha
öteye yöneltmeli ve insanların kişisel koşullarını, interneti kullanma
yeteneklerine olan güvenini ve internetin bireysel algısını ve değerini tanıyan
daha incelikli stratejiler geliştirmelidir. .
Hizmet sağlayıcıların yapması gerekenler;
• Hizmet kullanıcılarının çevrimiçi hizmetlerle etkileşim kurmalarını nasıl
destekleyeceğinizi düşünün. Özel, kamu ve üçüncü sektör dijital hizmet
sağlayıcıları, çevrimdışı olan kullanıcılara hizmet verme sorumluluklarını ve
kullanıcı olmayanları çevrimiçi hizmetlerle etkileşimde bulunmaları için en iyi
şekilde nasıl destekleyebileceklerini göz önünde bulundurmalıdır. İnsanların
hizmetlere erişmesi için alternatif yollar olduğundan emin olun . Güçlü bir
destek teklifiyle bile herkes hizmetlere çevrimiçi olarak bağımsız olarak
erişemez. Hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerine erişim için birden fazla yol
bulundurması ve geliştirmesi esastır.

The digital age: new approaches to supporting people in later life get online- Centre for
Ageing Better May 2018
(file:///C:/Users/Oben/Downloads/The-digital-age.pdf)
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PROJECT PARTNERS
Bolu Valiliği Turkey http://www.bolu.gov.tr/
Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi Turkey http://www.boluhem.meb.k12.tr
PRO-MED spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Poland www.pro-med.org.pl
Know and Can Association Bulgaria www.znamimoga.org
Associacio Cultural Meet and Map Spain www.meetandmap.org
Active Citizens Partnership Greece www.activecitizens.eu
European Development Innovation Network Scotland www.edinetwork.eu
Merseyside Expanding Horizons Limited United Kingdom www.expandinghorizons.co.uk
Associazione Memoria Immagine Italy www.associazionememoriaimmagine.eu
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Project website: http://www.ictseniors.org/
Social Media Addresses
FB: https://www.facebook.com/ictseniors/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/seniorsict/
e-mail: seniorsict@gmail.com

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
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