Bilişim Teknolojileri - yaşlı ve yaşlı ve aktif ve sağlıklı yaşamın anahtarı
Bülten No. 3, Ekim 2019

Avusturya'daki 3. proje toplantısı
Toplantı, 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Schlierbach kentinde Avusturyalı ortak
SPES tarafından planlandığı gibi düzenlendi. En iyi uygulamayı sunmak ve değiş tokuş yapmak
toplantının odak noktasıydı. İlk günün yarısı, ortak ülkelerdeki proje etkinlikleri ve en iyi uygulama
sunumlarına adandı. Yerel Zaman Bankası derneğimizin birkaç üyesi de bulundular ve deneyim
alışverişinde bulundular.
Uzak bölgelerde yardımcı olmak için BİT kullanımı:
İlk sunumda, SIE'de gönüllü olan Joanna Priwieziencew, uzak alanlarda yardımcı olmak için BIT'in nasıl
bir araç olarak kullanılacağı hakkında konuştu. Nairobi’nin en büyük kenar mahallesi Korogocho’daki
Ghetto Classics organizasyonunun, ayrıcalık olmayan çocuklara klasik müzik ve bale eğitimi vermesini
sağladığı ve yaşamda bir bakış açısı sağladığı bir projede çalışma deneyimini paylaştı. Seyircilere
yapılan itirazla sona erdi. Sanayileşmiş ülkelerde yaşadığımız için bilgiye ve paraya da erişebiliyoruz.
Bizim için küçük bir miktar para, bir fil almayı veya bir eğitim programının sürekliliğini sağlamayı
tercih etsek, Kenya'da büyük bir fark yaratabilir.
http://www.artofmusic.co.ke/ghetto-classics/ghetto-classics-dance/
https://youtu.be/UnNv-wSZfaI
Bilişim Teknolojileri Finlandiya kırsalında yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olur:
Fin ortağımız Tiedetila, kilometrekare başına ortalama 1 kişiden az olan, oldukça seyrek nüfuslu bir
bölge olan Pihlajavesi köyündedir. 400 Pihlajavesi sakininin yaş ortalaması 65 yaşın üzerindedir, bu
nedenle insanlar arasındaki işbirliği esastır.
Pihlajavesi köyü, Finlandiya'daki en zeki köyü seçmek için ulusal bir yarışmaya katılıyor ve Tiedetila da
yer alıyor. Erasmus + projesinin hedefleri Akıllı Köy yarışmasının hedeflerine benzer - Pihlajavesi'nde

kalıcı veya geçici olarak yaşayan insanlar arasında yaşam kalitesini, güvenliğini ve işbirliğini dijital
yöntemlerle geliştirmek. Mümkün olduğunca çok sayıda insanı dahil etmek için 3 ana hedef “konu”
olarak adlandırılan 13 bölüme ayrıldı: İnternet (İnternet / mobil kapsama alanı ve donanım
belirleme), Bilgisayar becerileri ve uygulamaları, Ev güvenliği, İşletme ( iş geliştirme), Ulaştırma
hizmetleri (otobüsler, taksiler, paylaşılan yolculuklar), Pihlajavesi'nin Tarihi, Doğa (deneyim ve
sessizlik yerleri), Kalkınma projeleri (ulusal ve uluslararası), Dokümantasyon, Dernekler (yerel birlikler
ile işbirliği), Kilise, Okul , Turizm ve kültür (örneğin, turizm fırsatlarını keşfetmek)
Tiedetila ayrıca, bir hafta boyunca Çin'den satın alınan ucuz bir akıllı saati test ederken Pihlajavesi'den
bir kıdemli öğrencinin deneyimini sundu. Saatin sağlıkla ilgili kilit fonksiyonları kalp atış hızı, kan
basıncı, kan oksijen satürasyonu, yorgunluk durumu ve uyku kalitesini izlemektir. Buna ek olarak, saat
aynı zamanda bir adım sayar gibi davranır ve gelen mesajları kullanıcıyı telefona uyarabilir. Tabii ki
normal bir saatin tüm fonksiyonlarını da sunuyor. Kan basıncı ölçümünün güvenilirliğini test etmek
için kullanıcı, akıllı saatin sonuçlarını geleneksel bir kan basıncı ölçüm cihazı ile karşılaştırdı. Kararı en
azından kalp atış hızı ölçümünün güvenilir olduğunu düşünüyordu, ancak diğer bilgilerin doğruluğu
hakkında bir şey söyleyemiyordu.

İsveç'teki yaşlılar için Bilişim Teknolojileri eğitim rehberleri:
İsveçli ortak MobilEducation, 2013 yılında kurulan ve yaşlılara akıllı telefonlar, tabletler ve dijital
servislerin kullanımı hakkında eğitim ve bilgi sunan Stockholm merkezli bir STK'dır. Somut örnekler
verir ve günlük hayatta yaşlılara yardım edebilecek çeşitli uygulamalar kullanırlar.
MobilEducation sunumunda, yaşlılar için derledikleri kılavuzlara örnekler verdi, böylece ses
asistanlarını (IOS için SIRI veya Android için GOOGLE ASSISTANT gibi) ve bulut hizmetlerini (IOS /

Android) kullanmayı öğrendiler. Yaşlıları akıllı telefonlarını nasıl kullanacaklarını öğrenmeye teşvik
ediyorlar.
MobilEducation, SeniorNet İsveç ile işbirliği içerisinde yaşlılara yönelik Bilişim Teknolojileri eğitimi
vermektedir. Akıllı telefon / tablet problemleri olan yaşlılara eşler arası BIT eğitimi ücretsizdir. Farklı
derneklerdeki üyeler ve ilgilenen diğer kişiler gönüllü öğretmen olarak çalışabilirler. Materyaller,
videolar ve podcast'ler tüm yaşlılar için ücretsizdir.
Tazelenme Üniversitesi, yaşlıları Türkiye'de cinsiyet klişelerini sorgulamaya teşvik ediyor:
Türk ortak kuruluşu Troy Environmental, 2009'da Yerel Gündem 21'in bir sonucu olarak kuruldu.
Bugün, Troy'un 50'den fazla aktif üyesi var ve çevre koruma ve alternatif enerjinin yanı sıra,
organizasyon yaşlıları destekleyen projelerde çalışıyor. Toplantıda, Troya ülkelerinde gerçekleşen
başarılı projelerden birini sundu: Tazelenme Üniversitesi. 2016 yılında Antalya'da Akdeniz
Üniversitesinde kuruldu ve yaşlılar için çeşitli kurslar ve aktiviteler sunuyor. Sadece ilk yılda 350
öğrencisi vardı. Bu fikir hızla yayıldı ve şimdi tazeleme üniversitesi 5 üniversitede faaliyet gösteriyor.
Sunumun sonunda, ferahlık üniversitesinde sunulan farklı etkinlikler hakkında kısa bir video
gösterdiler. Özellikle dikkat çekici olanı, erkekler için yemek pişirme veya iğne işi, kadınlar için küçük
ev onarımları gibi kurslar sunmalarıdır. Bu faaliyetler sadece yaşlıların daha aktif ve bağımsız
olmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulamaları ve
daha açık fikirli olmalarını teşvik eder.
Tazeleme üniversitesi ile ilgili video:
https://www.youtube.com/watch?v=-xrWamAiJHE
Yenilikçi App yaşlılar için aktif yaşam tarzını destekler:
SPES, Linz'de bulunan ve Diakonie ve Avusturya Teknoloji Enstitüsü tarafından kurulan,
disiplinlerarası bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan LIFEtool'dan konuk konuşmacıları davet etti.
Engelliler ve yaşlılar için Yardımcı Teknoloji (AT) ve Artırıcı ve Alternatif İletişim'i (AAC) teşvik eder.
LIFEtool, Kullanıcı Odaklı Araştırma, Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Açık İnovasyon ile ilgili en iyi
uygulama örneğidir. LIFEtool, özel ihtiyaçları olan insanlara daha yüksek bir özerklik elde etmeleri için
yardım etmek amacıyla araştırma ve uygulamaya yönelik gelişime odaklanmaktadır. Uzmanlık bilgileri
iki patent almalarını ve piyasaya 22 onaylı yazılım uygulaması getirmelerini sağlamıştır. 8 ulusal ve
uluslararası ödül kazandılar (IntegraMouse Plus'ın ürün tasarımında prestijli kırmızı nokta ödülü
dahil).
Konuk konuşmacılar, özellikle yaşlılar için ilginç olan mevcut projelerinden ikisini sundu.
- SALSA (Fitness ve Fizyoterapi için yenilikçi bir Uygulama tabanlı sistem aracılığıyla Yaşlılar için Aktif
Bir Yaşam Tarzı Destekleme): SALSA, isteğe bağlı olarak fizyoterapiyi ve yaşlılar için aktif bir yaşam
tarzı başlatmanın ve sürdürmenin tüm yönlerini destekleyen sensörleri içeren akıllı, uygulama tabanlı
bir çözüm sunar. Bir fizyoterapist gözetiminde veya denetiminde olmayan yetişkinler 55 yaş ve üstü.
- MI-Tale: Demans hastalarının hatıralarına erişmek ve bunları korumak için kişiselleştirilmiş bir
psikografik oyun
https://www.lifetool.at/en/home/
https://www.lifetool.at/en/research-development/rd-projects/project-details/salsa/
https://www.lifetool.at/en/research-development/rd-projects/project-details/mi-tale/

Dijital Hikaye Anlatcılığı:
Düzenlenen ikinci sunum SPES, Digital Storytelling'in güçlü eğitim aracıydı. Temel amaç, iç dünyamızı,
arzularımızı ve özlemlerimizi ve mevcut toplumumuzun sahip olduğu ana çatışmaları ifade etmek için
dijital anlatım tekniğini kullanmaktır. Burada, BİT sadece internette mevcut olan bilgilere erişmek için
değil, öğrenme içeriği üretmek için de kullanılmaktadır.
Dijital Hikaye Anlatıcılığı, dijital teknolojiyi kullanan kişisel bir hikayedir. Dijital hikayeler genellikle şu
bileşenlerden iki veya daha fazlasına sahiptir: yalnızca 2-3 dakika uzunluğunda, ses ve görüntü
kombinasyonu, kısa bir film olarak sunulur, hikayesi olan kişi tarafından anlatılır, görüntüler
(hareketsiz veya hareketli), kararlar ve düzenleme masalcı tarafından yapılan müzik veya ses
efektlerini kullanabilir.
Time Bank 55+ 'nin kurucu üyelerinden biriyle birlikte SPES, sunum sonunda gösterilen Time Bank
hakkında bir dijital hikaye hazırladı.

Öğleden sonraları ve akşamları farklı bir kültürel programa adanmıştır:
Kremsmünster manastırında Barok Gözlemevi rehberli turu (matematiksel kule, sanat
eserleri, jeolojik, paleontolojik ve tarih öncesi koleksiyonları, astronomi müzesi, şapel odası
ve panoramik balkon)
http://www.specula.at/english.htm
Pfarrkirchen'deki fındık kooperatifi “Kernhof” u ziyaret: 2016'da, 5 çiftçi Yukarı Avusturya'da
organik fındık üreten ilk kooperatifi kurdu. 2020'de ilk organik fındıkları satabileceklerini
umuyorlar.
www.kernhof.at
Oberschlierbach'taki tipik bir Avusturya restoranında akşam yemeği
http://www.grosser-jaeger.at
Forum Hall, Bad Hall'da rehberli tur (Bad Hall tarihi, geleneksel el sanatları vb.)
http://www.forumhall.at

Karanlıkta akşam yemeği: tamamen karanlıkta 3 servisli bir sürpriz menü. SPES otelde,
karanlıkta yer alan restoran 10 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir ve konuklarına dört
duyu için benzersiz bir deneyim sunmaktadır.
https://www.spes.co.at/hotel-seminare/dunkelgenussraum/

Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse edildi. Bu yayının içeriğinin (iletişimin) sorumluluğu
yazarın sorumluluğundadır; Komisyon, burada yer alan bilgilerin sürekli kullanımından sorumlu değildir.

