Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów. Ogłaszamy nabór na warsztaty
komputerowe dla osób starszych!
Stowarzyszenie Arteria wraz z partnerem projektu Instytutem Kultury Miejskiej zapraszają do
udziału w warsztatach komputerowych dla seniorów i seniorek! W ramach projektu "Stocznia
jest kobietą. Projekt seniorów i seniorek" zorganizowanych będzie szereg warsztatów dla osób
starszych, które chcą zapoznać się z nowymi technologiami. Dzięki zdobytym umiejętnościom
będziemy wspólnie tworzyć słuchowiska, aplikację do zwiedzania terenów postoczniowych
publikację oraz cyfrowe archiwum Stoczni Gdańskiej!
Na warsztatach dla początkujących będzie można dowiedzieć się, jak nagrywać i przechowywać
zdjęcia, jak korzystać z Internetu oraz jak założyć własną pocztę elektroniczną. Jak informuje Marta
Tymińska, koordynatorka warsztatów cyfrowych w projekcie „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i
seniorów” – Nie mamy ścisłych kryteriów naboru. Ważna jest dla nas motywacja uczestników i
uczestniczek oraz ich chęć do pozostania w projekcie i udziale w innych warsztatach. Każda osoba,
która chce uczestniczyć w warsztatach jest proszona o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Liczba
miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzić będzie Beata Wołkanowska - pomysłodawczyni „50 Alei - Twórczego Aktywnego
Klubu 50plus”. – Zapraszam wszystkich, którzy pragną poznać komputer i przekonać się, że
korzystanie z Internetu jest łatwe i bardzo pomocne. Podczas zajęć w małych grupach nauczymy się
pisać wykorzystując edytor tekstu, utworzymy pocztę mailową a także nauczymy się korzystać z
komunikatora Skype, dzięki któremu rozmowy z najbliższymi mieszkającymi daleko staną się możliwe
bez wychodzenia z domu. Przed nami wiele nowych możliwości i jeszcze więcej korzyści – zapowiada
Beata Wołkanowska.
Pierwsze warsztaty rozpoczynają się już 3 grudnia 2014 roku i będą trwały do lutego. O następnych
inicjatywach będziemy informować już wkrótce.
Więcej informacji mogą Państwo otrzymać:
https://docs.google.com/forms/d/1NAMtmYLpBVy-BDYy7hJgET721P286ShIJrjzXF7Zjc/viewform?c=0&w=1
www.art-eria.pl, www.50aleja.pl
Beata Wołkanowska 518 17 17 70
kontakt@50aleja.pl
stoczniajestkobieta@gmail.com

Warsztaty będą odbywać się w Gdańsku Żabiance, w środy i piątki w godzinach 9:30-10:30.
Cykl warsztatów trwa od grudnia do lutego.
Beata Wołkanowska – Wcześniej nauczycielka z pasją i motywatorka dla wszystkich małych
zdobywców świata wiedzy. Obecnie trenerka rozwoju osobistego, coach, Latarnik Polski Cyfrowej
Równych Szans, pomysłodawczyni i właścicielka „50 Alei – Twórczego Aktywnego Klubu 50plus” i nie
tylko. Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za kreatywność i najlepszą inicjatywę dla
Seniorów 2014).

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Gumowska
gumowska.katarzyna@gmail.com
509 197 672
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