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1. Въведение
Анализът на образователните нужди на жените в сферата на информационните
и комуникационните технологии, проведен в различни страни-членки на ЕС,
показва, че съществуват някои препятствия, както и какви са проблемите, които
водят до спад в успехите на обучението за възрастни по ИКТ. Тези проблеми се
отнасят най-вече до жени с по-ниска степен на образование, както и такива,
които не са свикнали с продължителното обучение. За пример – някои бюра по
труда не дават шанс на жени с ниска степен на образование да вземат участие
в дадени образователни курсове. Няма и опити да се премахне подобна
дискриминация.
Това проучване отделя особено внимание някои елементи, които се изготвят за
продуктите на проекта E-Commerce – women 50+ с предварително обучение,
подходящо за жените преди да започнат курсовете по ИКТ. Открихме с какви
проблеми се сблъскват жените, които нямат никакъв предишен опит с
компютрите. Отрихме и как преподавателите се опитваха да се справят с тези
проблеми. Необходимо е фокусът да се постави върху психологията на учение.
Най-важните елементи са да се премахнат бариерите, развити поради
негативния подход към новите и непознати технологии, да се подсили
самоувереността, да се постигне основен общ поглед и не на последно място –
да се придобият умения за работа с мишка и клавиатура.
Според отделни държави в резултатите се открояваха някои разлики. Те
очевидно бяха в резултат от различните технически условия, в които работеха,
различните образователни институции, както и от техническите възможности на
интервюираните жени. Тези разлики обаче не оказаха решаващо влияние върху
общата методология. Още повече – от отговорите следваше, че една нова
методология за преподаване и учене на ИКТ може да не се окаже подходяща за
всички жени, но процентът жени, които биха я ползвали, все пак би бил доста
голям. Можем да предположим обаче, че новите преподаватели по ИКТ биха
имали голяма полза от нея, а опитните преподаватели биха могли да се
вдъхновят от методологията, за да подобрят методите си на преподаване.
Информацията от преподавателите по ИКТ също е много полезна. Данните от
изследването и от примерите за добри практики ясно сочат, че разработването
на една специална методология за жени е важно. Преподавателите обаче не
осъзнават от колко голямо значение е. Те подсъзнателно намират други
причини, за да изпратят жените на курсове по ИКТ (например – че тяхното
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образователно ниво е най-малко ниво „А” 1, възможността им за посещение на
всички курсове, докато ученето вкъщи след първите няколко часа въведение е
подценявано). Точно тук методологията идва на помощ за премахване на
подобни дискриминации и подкрепя един равен подход към образованието.
Голям брой жени, на които се налага да работят с ИКТ и които имат малко или
никакви познания в сферата, могат да извлекат полза от тази половоориентирана методология.
Благодарим на всички институции, които ни сътрудничиха в провеждането на
това изследване.
Пожелаваме на всички потребители на продуктите на проекта да разрешите
учебните си проблеми.
Материалите, съдържащи се в помагалото „Основно компютърно обучение”, ще
бъдат използвани като помощни материали главно за учещи се в контекста на
професионалната си квалификация.
Всеки преподавател трябва да пригажда методите си на преподаване спрямо
съдържанието на помагалото и нуждите на конкретната група курсисти, както и
да разпределя учебното си време по най-подходящия начин.
Трябва да се обърне голямо внимание на практическото обучение и
приложенията и по-малко на теоретичните въпроси.
Преподавателите трябва да насърчават курсистите да поемат инициативата и
да практикуват след курса колкото се може повече часове.
Преподавателите трябва да наблюдават от близо нивото на познания на всеки
курсист и да му помагат в ефикасното му повишаване.
Най-добрата награда за работата ни е чувството, че тя е полезна на други хора.

Курсове ниво „А” има в английската образователна система. Те са смятани за добра
подготовка за влизане в университет.
1
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2. За преподаватели и съветници по ИКТ:
Психология на женското възприятие и
обработване на информация

Целева група: съветници и преподаватели
Въведение:
(Въведението ще даде пример колко важно е за един преподавател или
съветник да взема предвид пола и да бъде наясно с женския начин на
възприемане и обработка на информация)
Правата на мъжете и жените са сложен въпрос, тъй като различното отношение
към жените често значи неравнопоставено отношение (генерализирации и
културно-предавани идеи). От друга страна липсата на различно отношение
често води до неравенство, защото жените имат различен културен опит
спрямо мъжете, в резултат на което и различен подход към ученето и
общуването. Премахването на неравенството значи да има сигурност, че и
двата пола имат равен достъп до образование, работа и др. с оглед на техните
възможности и освободено от полови стереотипи. Хората трябва да имат
умения, които да им помагат да преследват цели в живота си, според личния си
потенциал, без значение от пола.
Психологията има голям набор от изследвания, отнасящи се до
социализацията на децата. Този процес започва много рано – още при
раждането и дори по-рано. В повечето култури момчетата и момичетата биват
третирани по различен начин от много рано. По-късно училището увеличава
още повече това различно отношение. Но докато полът се определя
биологично, половите роли са културно-предавани. Малките момиченца учат,
че жените са емоционални, неагресивни, послушни, не особено добри в
математиката и технологиите. Като цяло хората са склонни да вярват в
стереотипи. По тази причина момичетата са склонни да се приспособяват към
културните очаквания – за пример, те често се представят по-зле по
математика. В днешно време е важно за хората да използват технологиите.
Забелязано е, че съществува сериозен полов дисбаланс в ИКТ сектора и
професиите. Причината за това обаче не е биологична, ами е дериват от
погрешни културни схващания и обучение. Като преподавател Вие ще
обучавате възрастни жени. Тези жени може да имат много конкуриращи се
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задачи в ежедневието си, може преди време да са се обезкуражили да
използват технологии, може лесно да губят мотивация или пък може да се
нуждаят от бързи резултати от обучението, за да поддържат ентусиазма си.
Всички тези фактори трябва да се вземат предвид, когато изготвяте подхода си
към групата.
По-надолу следва да видим материал, който ще Ви помогне да подходите към
преподаване ИКТ на жени.
Пример
Преподавател по компютърни/ информационни технологии е назначен да
обучава група жени на средна възраст по ИКТ. Средностатистическият
преподавател е 30 годишен и е експерт в професионалната си сфера. В
добавка към работата си като компютърен програмист (в сътрудничество с
големи компании) той е преподавал информационни технологии на млади
мъже, които кандидатстват в образователни центрове, с желание да изкарат
обучение в тази насока. Това обаче ще бъде първият път, в който
преподавателят ще обучава жени и в частност жени на средна възраст, които
нямат никакъв (или имат съвсем малко) предишен опит в сферата. На
преподавателя му става ясно, че ще може би ще се наложи да приспособи
начина си на преподаване. Той иска помощ, за да може да помогне по-добре на
учениците си да посрещнат учебните си нужди.
Въпрос и предложение за преподавалите
Следващите въпроси ще Ви помогнат да изучите идеите и очакванията си.
Първото нещо, което трябва да се научите, е да сте наясно със
собствените си културно-предавани възприятия и стереотипи по адрес на
жените и технологиите.
•

1.
2.
3.
4.
5.

Какви мислите, че ще са очакванията на тези жени от подобен курс
(изберете едно или повече полета)
Да научат как да ползват компютър
Да станат компютърни експерти
Да придобият основна идея как да ползват компютър
Да могат да задават въпроси за компютрите
Нямат големи очаквания
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От съществена важност ли е да знаете какво очакват жените от Вашето
преподаване? ТОВА СА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ОЧАКВАНИЯ ОТ ТЯХ. Бъдете наясно
с очакванията си.

•

Какви мислите ще са пречките, които жените може да срещнат при
възприемане съдържанието на Вашето обучение? (изберете едно или
повече полета)

1. Те са начинаещи или пък нямат опит с технологиите (ако
отбележете това поле, може би имате културно-предавана идея –
запитайте се откъде идва тя)
2. Те нямат способностите за възприемане на технически неща (ако
отбележете това поле, може би имате културно-предавана идея –
запитайте се откъде идва тя)
3. Те мислят бавно, когато става въпрос за технологии (ако
отбележете това поле, запомнете, че културата често ни учи да
имаме определени очаквания на базата на пол, запитайте се как
стигнахте то това заключение)
4. Те не срещат никакви препятствия (ако отбележете това поле,
това може да значи, че, растейки, жените са научили, че не са
добри в математиката и технологиите, заради пола им – това
само по себе си може да се окаже препятствие, защото много от
тях могат да се чувстват обезкуражени и неспособни. Важно е да
знаете, че това е културно-предавано отношение, а не
биологически доказан факт)
5. Те са толкова способни, колкото и мъжете (това може да е истина,
но жените още от детството си са получавали различни мнения по
въпроса. Било им е казвано, че има сфери, в които мъжете са поспособни от тях, като технологиите в повечето култури са смятани
за такава сфера)

Запитайте се – откъде ви дойдоха тези идеи? Няма „добри” и „лоши”
отговори на горните въпроси. Въпросите са предназначени, за да Ви
помогнат да развиете себесъзнанието си за културно-предаваните
възприятия. Познаването на самия себе си ще Ви помогне в клас.
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•

Как мислите, че може да се отрази културното възпитание на учениците
Ви на Вашето преподаване (изберете едно или повече полета)

1. Няма да обръщат много внимание на съдържанието (ако
отбележете това поле, може да се окаже, че ако това се случва,
то е защото курсистите са били обезкуражени и трябва да ги
информирате, че съдържанието е проектирано с цел да им
помогне да придобият умения, които ще са важни в живота им
занапред)
2. Ще имат предразсъдъци към технологиите (ако отбележете това
поле, това може да значи, че всички хора израстват с
предубеждения – тези предубеждения обикновено са културнопредавани. Това е с цел да анализирате собственото си мислене.
Получили сте същото културно възпитание. Жените трябва да се
запознаят с технологиите. Трябва да ги окуражавате. Всъщност
някои от тези жени може да са много умни и талантливи)
3. Те ще са любознателни и жадни за учене (ако отбележете това
поле, може да се окаже, че това е вярно, а може и да се окаже, че
не е вярно – това зависи от индивидуални разлики и отношения.
Някои жени може да са любопитни, а други не)
Социализирането на децата започва от много рано. Момчетата и
момичетата са третирани различно в повечето култури; в някои култури
единият пол може да бъде третиран по-добре от другия, може да получава
по-добра храна и повече грижи, а може и да бъде стимулиран по различен
начин в училище. От двата пола се очаква да имат различни отговорности в
домакинството. Училището засилва стереотипите вкъщи и в обществото.
Съществено важно е да сте наясно, че другите също вярват в подобни
генерализации. Трябва да се научите да изучавате какво чувства и мисли
другият. Ще трябва да ги приканвате да говорят за учебните си нужди и да
преценявате как могат стереотипите да се отразят на подхода им към
технологиите.
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•

Как можете да проучите учебните нужди? (има два метода, обяснени
отдолу)

1. Кратък въпросник (Преподавателят ще раздаде в клас кратък
въпросник на тема учебни нужди. Въпросникът съдържа следните
въпроси: А) защо имате нужда да учите ИКТ? Б) в какво очаквате
да Ви помогне курсът? Дайте 5 минути на учениците да отговорят
на въпросите)
2. Дискусия в клас, отнасяща се до въпросите от въпросника
Тази техника ще А) помогне да разберете какво мислят и очакват
курсистите Ви, Б) подобри атмосферата в класа – от жените се очаква да
са по-активни – въпросникът и дискусията ще им помогнат да почувстват
увереност в интереса Ви у тях и ще улеснят по-нататъшното учене. Това
сам по себе си е един от важните елементи за премахване на бариерите.

•

Има ли разлики между мъжете и жените в стила на учене, що се отнася
до технологиите?

Идеята, че жените не са добри в математиката, науките и технологиите е
един от най-честите стереотипи. По тази причина момичетата могат да
последват негативния стереотип. Изследвания в САЩ са показали, че някои
момичета съзнателно се представят по-зле по математика. Това показва,
че разликата в ученето не е биологически зададена, ами бива придавана
културно. Хората имат склонност да вярват в стереотипи, като по този
начин стереотипите се превръщат в самоизпълващи се предсказания.
Жените може да имат нужда от окуражаване и даване на повече
възможности в час. Също ще имат нужда да чувстват свободата да
задават въпроси и часовете да са по интерактивни. Комуникацията ще бъде
важна.
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• Има ли разлики между стиловете на учене на хората като цяло? (Да/Не)
(Правилният отговор е ‘Да”)

-преподавателят трябва да попита жените за техните лични стилове на
учене чрез кратък въпросник (5 минути в първия час):
Какво улеснява ученето Ви?
1.
Предпочитам да пробвам сама и после да питам за инструкции и
информация
2.
Важно е първо да се чете, после имам нуждата да пробвам сама и да
задавам въпроси
3.
Предпочитам да уча и работя насаме
4.
Друго

После дискусия в час на тема „как би искала групата да продължим” ще
спомогне за повишаване на увереността и ще улесни доверието,
комуникацията и взаимодействието.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

3. Не забравяйте
Не бива да забравяте следните цели:
А) Цели за преподавателите
• Да оформят интерактивния курс за преподаватели по ИКТ с цел да
подчертаят половия фактор в педагогическия подход към жените и към
тяхното обучение по ИКТ за работа на пазара на труда
• Да промотират привличането на партньори към развитието на този все
още липсващ вид обучение
• Да доразвиват откритията на изследването, бележките и препоръките от
членове на местни мрежи, както и външни експерти към изграждането на
обучението за преподаватели по ИКТ
• Да промотират фокуса върху половия фактор в педагогическия подход
на хора, които трябва да разберат по-добре типа сложна информация, да
уважават различни учебни стилове и да поддържат добре балансирани
равни възможности в подготовката за ИКТ курсове
Б) Цели за курсистите
• Да оформят учебната програма за жени с цел да ги насърчават да учат
ИКТ и да подобряват комуникационните си умения
• Да промотират привличането на партньори към развиването на
обучението да подкрепят фокуса върху половия фактор в комуникацията
между жените и преподавателите по ИКТ, както и между самите жени
(сътрудничество в курсове, дискусии, самообучение)
• Да доразвиват откритията на изследването, бележките и препоръките от
членове на местни мрежи, както и външни експерти към изграждането на
обучението
• Да промотират фокуса върху половия фактор в ученето на ИКТ и
методологията на ученето през целия живот за жени на средна възраст

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Този материал отразява само личните виждания на нейния автор
и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в него информация.

