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PC EĞİTMENLERİ İÇİN AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

Farklı AB ülkelerinde kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimine olan
ihtiyaçları analiz edildiğinde bazı engellerin ve BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri)
eğitiminin başarısını etkileyen problemlerin olduğu görülmüştür. Bunlar, düşük
eğitim seviyesine sahip, düzenli olarak eğitim alamayan kadınlarla ilgilidir.
Örneğin, bazı iş bulma kurumları düşük eğitim seviyesine sahip kadınlara eğitim
şansı tanımamaktadırlar. Böyle bir ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik her hangi
bir teşebbüs de yoktur.
Bu araştırma, e-ticaret – 50+ kadınlar projesindeki kadınların BİT kurslarına
başlamadan önce uygun bir ön eğitim almalarını sağlayıcı bazı konulara dikkat
çekmektedir. PC tecrübesine sahip olmayan kadınların karşılaştıkları sorunlar ve bu
problemlerin eğitmenler tarafından nasıl çözümlenmeye çalışıldığı da tespit
edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme psikolojilerini anlamak son derece önemlidir. En
temel unsur, yeni ve bilinmeyen teknolojiye yönelik negatif yaklaşımın önündeki
engellerin kaldırılması, öz güvenin artırılması, temel bakış açısında başarı
sağlanması, son olarak ta bir fare veya klavye ile nasıl çalışıldığının öğrenilmesidir.
Farklı ülkelerde farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bunların sebebi açık bir
şekilde, farklı eğitim kurumlarındaki farklı teknik şartlar ve röportaj yapılan
kadınların sahip oldukları teknik imkânlardır. Bu farklılıkların kullanılmakta olan
genel metodolojiye bir etkisi yoktur. Dahası, yeni BİT eğitim öğretim
yöntemlerinin bütün kadınlar için faydalı olamayabileceği düşüncesine karşı
tepkilerden ortaya çıkmıştır. Halbuki, bu teknolojileri kullanacak kadınların yüzdesi
muhtemelen çok da yüksek olacaktır. BİT eğitmenlerinin (yeni başlayanlar) bundan
çok faydalanacağı düşünmek pek te mümkün değildir. Tecrübeli BİT eğitmenleri bu
yöntemlerden kendi öğretim şekillerini geliştirmek konusunda ilham alabilirler.
ICT öğretmenlerinin bilgileri çok kıymetlidir. Araştırma sonuçları ve örnek
uygulamalar, kadınlar için özel bir yöntem geliştirmenin çok önemli olduğunu
göstermektedir. Sadece bunun ne kadar önemli olduğunun farkında değillerdir.
Bilinçsizce, kadınları BİT kurslarına göndererek bütün kurslarda bulunma imkanı
vererek, birkaç saatlik bir eğitimden sonra evde çalışma şansını göz ardı etmekteler.
Bu tür ayrımcılıkları ortadan kaldırmak ve eğitimde eşit hakları desteklemek ancak
belli bir yöntem geliştirmekle mümkündür.Bu cinsiyet odaklı yöntemden, BİT ile
başa çıkabilen çok sayıdaki kadın ve bu konuda çok az ya da hiç bilgi sahibi
olmayanlar faydalanabilir.
Bu araştırmayı uygulamamızda bizlerle işbirliği içerisinde olan bütün kurumlara
teşekkür ederiz.
Bu projenin ürünlerini kullanan herkesin öğrenme problemlerini çözmesini dileriz.
Bu kitapçık (Temel PC Eğitimi) bir kılavuz olarak özelliklede kurs katılımcıları
tarafından kullanılacaktır.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
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Her eğitmen, öğretim yöntemini bu kılavuzun içeriğine, öğrenci grubunun
ihtiyaçlarına ve kendisine ayrılmış süreye göre uyarlamalıdır.
Teorik bilgilerden çok uygulamalı eğitime özel bir önem verilmelidir.
Eğitmenler, kursiyerlerini inisiyatifi ele almaları ve kurs sonrasında da mümkün
olduğunca çok uygulama yapmaları konusunda cesaretlendirmelidirler.
Eğitmenler, her kursiyerlerin edindiği seviyeyi test etmeli ve bilgilerini artırmak
konusunda onlara yardımcı olmalıdırlar.
Yaptığımız işin en büyük ödülü, başkalarına yardımcı olduğumuzu hissetmektir.
2. BİT eğitmenleri/ danışmanları için kadınların algılama ve bilgi işleme
psikolojileri
Hedef Grup: eğitmenler ve danışmanlar
Giriş:
(Giriş bölümü, eğitmenlerin ya da danışmanların cinsiyet duyarlı olmalarının,
ayrıca kadınların ne şekilde algılama ve bilgi işleme yaptıklarını bilmelerinin ne
kadar önemli olduğu konusunda örnek verecektir.)
Kadınlara karşı yapılan farklı muamelelerin çoğunlukla adil olmayan (genel olarak
farz edilen ve kültürel olarak yayılmış fikirler) muameleler olması nedeniyle,
cinsiyet hakları çok ince meselelerdir. Kadınlar erkeklerden daha farklı kültürel
tecrübeye sahiptirler dolayısıyla da etkileşim ve öğrenmede daha farklı bir yaklaşım
tarzına. Eşitsizliğin ortadan kaldırılması her iki cinsiyetin de kapasiteleri göz önüne
alınarak ve her türlü klişeleşmiş cinsiyet anlayışından uzak bir şekilde, eğitim
alanında ve çalışma hayatında vb. eşit fırsatlara sahip olması demektir. Cinsiyetleri
göz önüne alınmaksızın, insanlar potansiyellerine göre, yaşamlarındaki hedeflere
ulaşmak için bazı becerilerle sahip olmalıdırlar.
Psikoloji alanında çocukların sosyalleşmeleri konusunda oldukça fazla araştırma
yapılmıştır. Bu, doğumla hatta daha öncesinde başlar. Çoğu kültürde kız çocukları
ile erkek çocukları erken yaşlardan itibaren farklı olarak yetiştirilirler. Sonrasında,
okul yıllarıyla birlikte bu farklı muamele daha da yoğunlaşır. Cinsiyet biyolojik
olarak belirlenirken, cinsiyet rolleri kültürel olarak meydana gelir. Küçük kızlar
kadınların duygusal, hırçın olmayan, boyun eğen, matematik ve teknolojide iyi
olmayan özellikleri olduğunu öğrenirler. İnsanlar genellikle klişelere inanma eğilimi
gösterirler. Kızlar da böylelikle kültürel olarak kendilerinden beklenenlere uyum
sağlarlar ve matematikte daha az başarılı olurlar. Günümüzde insanların teknolojiyi
kullanmaları önemlidir. BİT sektöründe ve mesleklerinde çok büyük bir cinsiyet
dengesizliği olduğu belirlenmiştir. Sebep biyolojik değildir ancak kültürel
yanılgılardan ve eğitimden kaynaklanmaktadır. Bir eğitimci olarak yetişkin kadınları
eğiteceksiniz.
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Bu kadınlar geçmişte zorlayıcı koşullarla karşılaşmış, teknolojiyi kullanmak için
cesaretleri kırılmış olabilir.
Çok kolay bir şekilde motivasyonlarını kaybedebilirler veya heyecanlarını
kaybetmemek için öğrendiklerinden çok çabuk bir sonuç bekliyor
olabilirler.Sınıfınıza karşı göstereceğiniz yaklaşımda bu konuları akılda tutmanız
gerekmektedir.
Aşağıda, kadınlara BİT öğretirken size yardımcı olacak materyaller yer almaktadır.
Vaka İncelemesi
Bir bilgisayar teknolojileri eğitmenine bir grup orta yaş kadınına BİT eğitimi
vermesi için görev verilmiştir. Eğitmen otuz yaş civarındadır ve konusunda
uzmandır. Bilgisayar programcılığına ilaveten (büyük şirketlerde) aynı zamanda bu
alanda eğitim almak isteyen daha genç yaştaki erkeklerin başvurduğu bir merkezde
bilgi teknolojileri dersleri de vermektedir. Ancak, bu alanda hiç ya da çok az bilgi
sahibi olan kadınlara üstelik de orta yaş grubuna ilk kez ders verecektir. Genel
olarak kullandığı öğretim metotlarını gözden geçirmesi gerektiğini düşünür.
Kursiyerlerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek için yardıma ihtiyaç duyar.
Eğitmenlere soru ve öneriler
Aşağıdaki sorular fikirlerinizi ve beklentilerinizi keşfetmenizde size yardımcı
olacaktır. Bilmeniz gereken ilk şey, kendi kültürünüzde kadınların teknoloji ile olan
ilişkilerindeki peşin hüküm ve klişeleri öğrenmenizdir.
• Bu kadınların bu kurstan beklentileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
(aşağıdakilerden bir veya birkaçını işaretleyiniz)
1-Nasıl PC kullanılacağını öğrenmek
2-PC uzmanı olmak
3-Nasıl PC kullanılacağı hakkında bir fikir sahibi olmak
4-PC ler hakkında sorular sorabilmek
5-Çok fazla beklentileri yok
Kadınların sizden beklentilerinin olduğunu bilmek çok önemlidir. BUNLAR
SİZİN ONLARDAN OLAN KENDİ BEKLENTİLERİNİZDİR. Kendi
beklentilerinizin farkında olun.
• Derslerinizin içeriğini anlamada kadınların karşılaşabileceği engeller neler
olabilir? (aşağıdakilerden bir veya birkaçını işaretleyiniz)
1-Başlangıç aşamasındalar veya teknolojiye aşina değiller. (şayet bunu
işaretlerseniz, kendinize kültürel olarak yerleşmiş bu fikrin nereden geldiğini
sormalısınız)
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2-Teknoloji ile ilgili konuları algılayacak kapasiteleri yok.( şayet bunu
işaretlerseniz, kendinize kültürel olarak yerleşmiş bu fikrin nereden geldiğini
sormalısınız)
3-İş teknolojiye gelince yavaş düşünüyorlar. (şayet bunu işaretlerseniz,
kültürün çoğu zaman bize insanların cinsiyetlerine göre bazı işleri
yapabildiklerini öğrettiğini hatırlayınız, kendinize bu kanıya nasıl vardığınızı
sorunuz)
4-Hiçbir engelle karşılaşmıyorlar (şayet bunu işaretlerseniz, Kadınların
büyüme süreçleri sırasında cinsiyetlerinden dolayı teknoloji ve matematikte
başarılı olamayacaklarını düşüncesini öğrenmiş olabilecekleri anlamına gelirki bu bir engel teşkil edebilir zira birçoğu cesaretlerinin kırıldığını ve yetersiz
olduklarını hisseder- bunun belirlenmediğini ancak biyolojik olarak kültürel
olarak yaygın bir düşünüş şekli olduğunu bilmekte fayda vardır.)
5-Erkekler kadar yetenekliler.( Bu doğru olabilir fakat çocukluktan itibaren
kadınlar bu konuda farklı mesajlar almışlardır. Onlara erkeklerin bazı
alanlarda daha yetenekli oldukları söylenmiştir. Birçok toplumda, teknoloji bu
alanlardan birisidir.)
Kendinize bu fikirlere nereden kapıldığınızı sorun. Yukarıdaki sorular için
‘iyi’ ya da ‘kötü’ cevaplar yoktur. Bu sorular, sizin kültürel olarak
yaygınlaşmış önyargılar hakkında kendinizi sorgulamanızı sağlamak için
sorulmuştur. Fikirlerinizin farkında olmanız size sınıfta faydalı olacaktır.
• Öğrencilerinizin kültürel olarak yetiştirilme tarzları sizin sınıfta kullandığınız
öğretim yaklaşımını nasıl etkiler? (aşağıdakilerden bir veya birkaçını
işaretleyiniz)
1-Ders içeriğine pek fazla ilgi göstermeyeceklerdir. (şayet bunu işaretlerseniz
ve söz konusu durum gerçek olursa bunun sebebi öğrencilerinizin
cesaretlerinin kırılmış olmasıdır. Onlara ders içeriğinin onların gelecekteki
yaşamlarında önemli olacak bazı becerileri öğrenmeleri amacıyla
hazırlandığını söyleyiniz.)
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2-Teknolojiye karşı ön yargılı düşünecekler. (şayet bunu işaretlerseniz, bu
bütün insanların bir ön yargı ile yetiştiği ve bu ön yargıların kültürel olarak
yaygınlaştığı anlamına gelir. Bunun amacı kendinizin ne düşündüğünü
keşfetmenizdir. Siz de aynı yetişme tarzını aldınız. Kadınların teknoloji ile
yakınlaşması gereklidir. Onları cesaretlendirmelisiniz. Gerçekte bu kadınların
bazıları çok yetenekli olabilir.)
3-Öğrenmeye meraklı ve istekli olacaklar. (şayet bunu işaretlerseniz, bu
doğru olabilir de olmayabilir de- bu kişisel farklılıklar ve yaklaşımlarla
alakalıdır. Bazı kadınlar meraklı iken diğerleri çekimser olabilir.)
Çocukların sosyal gelişimleri erken yaşlarda başlar.Çoğu kültürde kızlar ve
erkekler farklı şekillerde yetiştirilirler; bazı kültürlerde bir cinsiyet diğerine
göre daha iyi bir şekilde muamele görebilir, daha iyi beslenebilir, okulda
daha farklı teşvikler alabilir. Her iki cinsiyetin de evde farklı görevler
yapmaları beklenir. Okul ise evde ve toplumda olan klişeleri devam ettirir.
Yetiştirilirken sizin üzerinize konulan klişe ve varsayımların neler olduğunu
bilmek son derece önemlidir ki diğerlerinin de aynı genellemelere sahip
olduğunu bilesiniz. Karşınızdakinin ne hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu
keşfetmek gerekir. Sınıfınızdaki kadınlar öğrenme ihtiyaçları konusunda
uzmandırlar. Onların öğrenme ihtiyaçları konusunda konuşmalarını teşvik
etmelisi ve bu klişelerin onların teknolojiye yaklaşımlarını nasıl
etkileyebileceğini yansıtmalısınız.
• Öğrenme ihtiyaçlarını nasıl keşfedersiniz? (Aşağıda yer alan iki yöntem
vardır)
1-Küçük bir anket. (Eğitmen sınıfta öğrenme ihtiyaçları üzerine olan küçük
anketi dağıtacaktır. Anket (a) neden BİT öğrenmek istiyorsunuz? (b) bu
kursun size ne şekilde yardımcı olacağını düşünüyorsunuz? Gibi soruları
içerecektir.(cevaplamaları için 5 dakika veriniz)
2-Tartışma ankette yer alan cevaplar ile ilgili olarak.
Bu teknik (a) öğrencilerinizin ne düşündüğünü ve beklediklerini (b) sınıftaki
genel hava- kadınlar daha interaktif bir şekilde yetiştirilirler- anket ve
tartışma sizin onlara karşı hissettiğiniz ilgiye güven duymalarını
sağlayacaktır ve bu da ardından öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bu çok önemli
güçlendirici metottur.
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• Kadın ve erkelerin teknolojiyi öğrenme şekilleri arasında farklılıklar var
mıdır?
Kızların matematik, fen ve teknoloji öğrenmede pek te iyi olmadıkları fikri en
yaygın ön yargılardan birisidir. Bu yolla, kızlar olumsuz ön yargıları
benimserler. Amerika’da yapılan çalışmalar, kızların matematikte kasten iyi
olmadıklarını göstermektedir. Buradan öğrenmedeki farklılığın biyolojik
sebeplerle açıklanamayacağı fakat kültür tarafından ortaya konulduğu
görülmektedir. İnsanlar önyargılara inanma eğilimi gösterirler ve bu yolla da
kendileri hakkında kehanetlerde bulunurlar.
Kadınların sınıfta güç kazanmaları ve cesaretlendirilmeleri gerekir. Aynı
zamanda, soru sormak için kendilerini özgür hissetmelidirler ki böylelikle
sınıf daha interaktif olabilsin. İletişim çok önemlidir.
• Genelde insanların öğrenme şekillerinde farklılık var mıdır?
(Evet / Hayır)
Doğru cevap evettir.
Eğitmen küçük bir anketle kadınlara bireysel öğrenme şekillerini sormalıdır
(ilk derste 5 dakika)
Öğrenmenizi ne kolaylaştırır?
1-Kendimi denemeyi tercih ederim ve sonra komut ve bilgi isterim.
2-En önemlisi okumaktır, sonra kendimi denerim ve sorular sorarım.
3-Tek başıma çalışmayı severim
4-Diğer
Sonrasında, grubun ne şekilde devam etmek istediği konusunda tartışma
düzenlemek güven inşa etmeye yardımcı olacaktır ve bu da iletişim ve
interaktif olmayı beraberinde getirecektir.
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3-Unutmayınız
Aşağıdaki amaçları unutmayınız:
a)Eğitmenlerin Amaçları
• İş dünyasında BİT eğitimi ile yönlenmelerini sağlamak için, kadınlara
pedagojik yaklaşım içerisinde cinsiyet faktörünü güçlendirmek amacıyla
interaktif eğitim kursunu geliştirmek
• Şu ana değin kayıp olan eğitimin ortaklarında yer almasıyla gelişimine
katkıda bulunmak
• Anket sonuçlarını, hatırlatmaları, yerel şebeke üyelerinin ve dış uzmanların
BİT eğitmenleri için tavsiyelerini değerlendirmek
• Kadınlar için olan pedagojik yaklaşımlarda cinsiyet faktörünün insanların
daha iyi anlamalarını sağlamak, farklı öğrenme türlerine dikkat çekmek, BİT
eğitimlerinin hazırlanmasında dengeli ve eşit fırsatlar sağlamak
Kursiyerler için amaçlar
• Kadınların BİT öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla eğitim programları
geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak
• Kadınların kendi aralarında ve BİT eğitmenleri ile iletişimlerindeki cinsiyet
faktörünü geliştirmek için olan eğitimlerde ortaklarında yer almalarının
sağlanması (kurslarda iş birliği, tartışma, kendi kendine öğrenme)
• Anket sonuçlarını, hatırlatmaları, yerel şebeke üyelerinin ve dış uzmanların
eğitim programı oluşturmakta kullanılması.
• BİT öğreniminde cinsiyet faktörünün kullanılması ve orta yaşlı kadınlarda
yaşam boyu öğrenme metodolojisinin geliştirilmesi.
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Commercial Chamber of Trikala (Koordinatör)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
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Bu eğitim materyali proje ortaklarının işbirliği ile DIAN eğitim görevlileri tarafından
geliştirilmiştir.

“Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti”
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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