Senior´s guide för nyteknik

Guide ”till teknik i vardagen”
Del I: Seniorens guide till nyteknik
1. Baskurs
(inställningar, WiFi, Apple ID/Google konto,
information, kommunikation, produktion)
2. Sociala medier
(meddelanden, WhatsApp, Messenger, Facebook,
Instagram)
3. Nyteknik som hjälpmedel
(bra exempel och erfarenheter från våra workshops)
4. Ha roligt och må bra!
(TV, radio, tidningar, filmer, e-böcker, musik)
5. Länkar

Utbildning om smarta telefoner och
surfplattor i februari 2018 i Stockholm

Del II: Bra exempel och erfarenheter från våra partner
länder (Polen, Österrike och Turkiet)
iMovie från våra workshops

Kursinnehållet formades efter seniorers aktuella
behov idag

Baskurs
•

•

•
•

Inställningar (WiFi, Apple ID/Google konto,
språk, allmänna inställningar,
skärminställningar, begränsningar)
Information (söka information med Google,
t ex om resor, boka biljetter, information om
olika intressen etc)
Kommunikation (meddelanden, chatting,
FaceTime, Messenger och WhatsApp)
Dokumentation (skapa egna e-böcker/iBooks
och iMovies)

Sociala medier
•

•
•
•

Skicka och dela bilder med appar som
Messages, Messenger, WhatsApp, hantera
epost
Facebook (ladda upp text och bilder, skapa
egna Facebook-grupper, dela information)
Instagram (ladda upp bilder)
Youtube (ladda upp eget material, filmer)

Nyteknik som hjälpmedel
Appar som hjälpmedel i vardagen t ex
förstoringsglas, anteckningar, kalender, klocka,
anteckningar med röst, översättningsappar)
Skicka bilder till din familj och dina vänner
Navigera med Google kartor, hitta vägen till
olika adresser med bilen, gående eller med
bussar och tunnelbana
Uträtta bankärenden, lär dig använda SWISH
Använd QR skanner för att öppna koder och ta
till dig information (skapa egna QR koder)

•

•
•

•
•

Ha roligt och må bra!
•

•
•
•

Till bättre hälsa med appar som stegmätare,
pulsmätare, hitta recept till hälsosam mat, träna
med Qigong och Yoga
Verktyg till att utöva dina egna intressen, skaffa
mer information om hydroponik odling
Lär dig ett nytt språk eller träna och använd
språk du redan behärskar
TV, radio (podcast), dags- och veckotidningar,
Youtube-filmer, eböcker/iBooks, musik etc
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Instruktioner till att skapa en egen blogg
Hur startar man en blogg:
1. Vi använder ”WordPress” som plattform för bloggande.
2. Våra bloggar har samma domännamn och server som våra webbsidor.
3. Skapa design för din blogg.

Inlägg är dina bloggar. De flesta texter du publicerar finns under Inlägg, Alla inlägg,
Lägg till nytt. Det går enkelt att skicka nya inlägg, p g a användarvänliga
redigeringsverktyg. Du hittar ett fält för din rubrik och en ruta för den aktuella posten.
Om du klickar på ikonen i det högra hörnet öppnas en annan meny med fler grafiska
funktioner.
Dina inlägg publiceras i sk kategorier, som du lägger till genom att välja kategorier i
menyn Inlägg. Här kan du lägga till kategorier som Appar, Mobile, Android, och så
vidare, beroende på vad du bloggar om.
Skapa en blogg
I menyn till vänster väljer du
Inlägg, Alla inlägg, Lägg till
nytt, Kategorier, Taggar

Lägg till en titel till exempel "Det 4: e mötet i maj i
Stockholm". Skriv din text och lägg till en bild. Innan du
kan lägga till en bild måste du ladda upp dina bilder i
ditt mediebibliotek.
Lägg till media från ditt fotobibliotek i ditt
mediebibliotek. I menyn till vänster hittar du Media.
Bibliotek, Lägg till nytt. Klicka på Lägg till nytt, Ladda
upp nytt media, välj Filer, du kan använda flera filer om
När du är klar med ditt inlägg, publicera det. Du kan
alltid redigera och uppdatera inlägget.
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Del II: Bra exempel och erfarenheter från våra partnerländer
Polen: SPOLECZNY INSTITUT EKOLOGICZNY
1. Wawerski Seniors University, University of the Third Age
Universitetet erbjuder många kurser, föreläsningar och aktiviteter, vilket ger seniorer möjligheten
till en omfattande intellektuell och fysisk utveckling. Seniorer kan till exempel lära sig främmande
språk, delta i datakurser, föreläsningar, gymnastik, naturvandringar, resor i landet och
utomlands. Universitetets verksamhet bryter mot de vanligaste stereotyperna genom att ge
seniorer möjligheten att aktivt delta i samhället, i sin stadsdel och stad.
http://www.u3wawer.com.pl/
2. Seniors Council of the Wawer District of the Capital City of Warsaw
Aktiviteter: "Seniorer i Wawer-området", "Hälsa", "Stadsbänk, stopp, trädgård", "Senare gröna
väktare" och "Lokala samhällen, nätverk med grannar". Aktiviteten för att rädda Brodnowskiparken började med en liten grupp av invånare i regionen, nu har gruppen växt till en stor grupp.
Gruppen är emot den lokala förvaltningsplanen att bygga en byggnad med parkeringsplatser för
bilar, tre byggnader för handel, en park som träningsanläggning för åkare. Invånarna vill behålla
platsen som en enkel park med träd, buskar, bänkar för återhämtning och avkoppling.
http://www.wrs.waw.pl/p,86,rada-seniorow-dzielnicy-wawer
3. Local communities neighbor network
https://www.facebook.com/zachowajmyparkbrodnowski/
Österrike: SPES GmbH
1. Time Bank 55+ (Zeitbank 55+)
Tanken om tidbanker går tillbaka till 1980, då Edgar Cahn, en amerikansk advokat och sociolog,
skapade begreppet tidskonto. I lokalsamhället, i utbyte mot en uppgift (som t ex att hjälpa till
med enkla hushållssysslor eller omsorg för äldre människor etc.) mottas tid till godo, som kan
bytas ut för andra tjänster.
Principen är att beroende på kompetensen och resurserna beskriver kontoägarna vilka typer av
tjänster de kan utföra och samordnaren hjälper till att registrera dessa samt vilka tjänster andra
kontoägare behöver för matchning. Tjänsterna registreras och redovisas oftast timme per
timme, oavsett marknadsvärdet.
Time Bank 55+ är en icke-statlig organisation. Den har en lokal karaktär och främjar hjälp
grannar emellan. Människor som är med i organisationen kan ofta vara sjuka och känna sig
ensamma. Nu kan de känna sig trygga när de är en del av gruppen, vilket gör livet enklare och
trevligare. Man byter hjälp genom ett särskilt anpassat system. Arbetstiden har ett specifikt
värde - en check för en timme är en euro. Möjlig hjälp kan vara bland annat enkelt hem- eller
trädgårdsarbete, internet- eller datorstöd, shopping, bakning för födelsedagsfester, kortspel eller
bara att umgås. Den viktigaste regeln är att arbetet får inte vara tungt eller återkommande. Att
använda modern teknik i Time Bank underlättar och effektiviserar organisationen och logistiken i
verksamheten.
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Turkiet: TROYA GENC CEVRE DERNEGI
1. Elder center ALTIN YILLAR
Det första dagcentret för seniorer som inrättades för äldre från Canakkale-regionen, människor
från alla slags sociala grupper, 65 år eller äldre. Ett brett utbud av aktiviteter erbjuds för seniorer
och det finns olika workshops från måndag till fredag. Centrets huvuduppgift är att aktivera och
integrera äldre människor från regionen. Det här centret presenterar en mycket innovativ lösning
och kan även startas på andra ställen i Turkiet, även i andra länder. Centret erbjuder
rehabilitering, gymnastik, konst, musik, även en kurs i nyteknik anpassad till seniorernas behov.
Besökare/deltagare betalar en månadsavgift, som går till stadens budget. Detta täcker
kostnaden för deltagande i de olika aktiviteterna och kostnaden för lunchen i tre dagar (två
dagar är gratis). Det finns många olika aktiviteter på centret, t ex inom konst, målningskurser,
fotografering, gymnastik/fysiska övningar, äldre kan spela schack och andra sällskapsspel, de
har också tillgång till ett datalaboratorium och en bönsal.
Sverige: MOBILEDUCATION
1. Utbildningsmaterial för seniorer (på svenska), Lär dig surfa på mobil och surfplatta,
framtaget av Vuxenskolan och Demensförbundet.
2. Seniornet i Sverige, Seniorer lär seniorer digital kommunikation och Internet.
3. Senioruniversitetet, Folkuniversitetet är ett studieförbund som erbjuder kvalitativa
yrkesutbildningar och har många olika kurser inom vuxenutbildning i hela Sverige.
4. Biblioteken, ”Digital Första Hjälp” för seniorer. Det här är en Drop in -aktivitet och seniorer
kan ta med sig sin egen dator/surfplatta/smart telefon till biblioteket. Bibliotekspersonal hjälper
sedan dem med problemlösning.
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (kommunikation) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar
inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.
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