
CreICTivity PROJESİ | Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) mentörleri ve katılımcıları 
için atölye çalışmaları

CreICTivity projesinin uygulamasında, BİT
mentörlerinin yanında proje ortaklarının hedef
grubundaki katılımcılar için de atölye
çalışmalarının gerçekleştirilmesi önemli
etkinliklerden biriydi.
Aşağıda, atöyle çalışmalarının ve uygulanan
metod ve çalışmanın diğer yönleri hakkında
atölye çalışmasına katılanların gözlemlerinin kısa
özetlerine yer verilecektir.
Fakat önce, yaratıcılık ve savunmasız yetişkinlerin
BİT ile ilgili ihtiyaçları konusundaki ortak
araştırmamızın bir özetini sunuyoruz.
Projede ilk adım olarak yaratıcılık kavramını ve
bunun yetişkin eğitimine nasıl uygulanacağını
araştırdık. Sonuçlar, proje sonuçları bölümünde
ayrıca sunulacaktır. Burada birkaç ana bulgudan
bahsedebiliriz:

• Yaratıcılık mevcut şeyler ve kavramlar arasında
yeni bağlantılar kurma ve sorunlara yeni
alternatifler ve çözümler üretme yeteneğidir.

• Öğretmen veya mentör, öğrenme sürecinde
yaratıcılık için koşulları oluşturmada en önemli
unsurdur.

• Öğrenme sürecinde yaratıcılığı artırmada en
önemli etkenler:

o fikirleri, engelleri vb. ifade etme becerisi,
o öğrenme içeriğini/sürecini birlikte oluşturma

becerisi,
o çözüme ulaşmadan önce problemi formüle

etme becerisi (problemi tanımlama problemi
çözmeden daha önemli olabilir).

2nd

Newsletter



Ayrıca savunmasız yetişkinlerin BİT öğrenimi ve
kullanımına ilişkin ihtiyaçları hakkında bir araştırma
yürüttük. Bu konuyla ilgili önemli noktalardan
bazıları şunlardır:
• Dijitalleşme, BİT öğrenimi için ihtiyacı belirler.

Pratik ihtiyaç, BİT öğrenimi için en güçlü
motivasyondur.

• BİT kullanıcıları olarak yaşlılar, iletişim kurma ve
bağımsız BİT kullanıcıları olma becerisine sahip
olmayı isterler ve genellikle BİT hakkında
gerçekçi olmayan fikirlere sahiptirler.

• Göçmenler kendilerini toplumdan dışlanmış
hissettikleri için öğrenme motivasyonları
düşüktür ancak pratik fayda görüyorlarsa BİT
konusu bir istisnadır.

• Düşük BİT becerileri olan işsizler, daha fazla
istihdam edilebilir olmak için BİT'i öğrenmeyi
isterler.

• Yetişkin öğrencilerin katılımını devam ettirmek
için pratik örnekler sunulmalı, aktif katılım, görüş
ve fikirlerin paylaşılması teşvik edilmelidir.

Slovenya’da yaşlılarla atölye çalışması
Slovenya'da hiç BİT becerisine sahip olmayan veya
düşük BİT becerisine sahip yaşlılardan oluşan bir
grupla bir atölye çalışması düzenledik. Doç. Dr.
Murat Seyfi tarafından daha önceden hazırlanmış
araçları ve metodolojiyi kullandık. Ana aracımız,
tasarım odaklı düşünme yöntemi kullanılarak
oluşturulan empati haritasıydı. Amaç, atölye
çalışmalarına katılan katılımcıların BİT eğitimi ve
kullanımına ilişkin görüşlerini, ihtiyaçlarını,
engellerini ve beklentilerini daha iyi anlamak için
empati yapmak ve kendimizi atölye katılımcılarının
yerine koymaktı. Bu çalışmada aşağıda belirtilen
sonuçları elde ettik:

• Atölye çalışmalarına katılan yaşlılar için BİT,
karışık duygulara sahip oldukları, biraz
korktukları ve saygı duydukları, aynı zamanda
başkalarıyla iletişim kurmalarına ve
öğrenmelerine yardımcı olabileceği için merak
duydukları ve iyimserlik besledikleri bir konudur.
Yaşlılar, bilişimi, nasıl doğru açacaklarını
bilmedikleri dünyaya açılan bir pencere olarak
görüyorlar.

• BİT'i kullanma konusundaki iyimserlikleri ve
motivasyonları, @ sembolünü nerede
bulacaklarını bilmemek gibi küçük bir engelin
bile kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri
kadar büyük büyük bir problem haline
dönüşebileceği için, hızlı bir şekilde hayal kırıklığı
yaratabilir.

• BİT hakkındaki fikirleri, onun avantajlarını ve
sınırlamalarını anlamadıkları için genellikle
gerçekçi değildir. BİT konusundaki zayıf
anlayışları nedeniyle, genellikle bu konuyla ilgili
net sorular soramazlar ve “temelleri öğrenmek”
gibi terimleri anlamını bilmeden kullanırlar.

• Yaşlılar, ihtiyaçlarına ve anlayış düzeylerine göre

tasarlanmış bir BİT eğitimi istiyorlar.

Eğitimcilerden ise anlayış ve sabır bekliyorlar.

Ayrıca, yanlış düğmeye basarak bir şeyleri

bozacaklarından korkmadan BİT'i uygulamak için

güvenli bir ortama ihtiyaç duydukları da açıktır.

Slovenya’da mentörler için atölye çalışması
Bir grup yaşlıyla yapılan atölye çalışmasından sonra,

BİT kullanıcıları olarak yaşlılarla empati kurma

hedefiyle, aynı metodolojiyi kullanarak BİT

danışmanlarıyla da bir atölye çalışması düzenledik.

Mentörlar, ilk atölye çalışmasının sonuçlarına büyük

ölçüde katıldı ve kendi gözlemlerinden bazılarını

eklediler:

• Yetişkin eğitiminde öncelik, katılımcılarla
etkileşim kurmak ve onları tanımak olmalıdır.

• Yetişkinler, 60 yaşından çok önce, hatta 40'lı
yaşlarında BİT kullanımıyla ilgili engellerle
karşılaşabilirler, bu yetişkin eğitiminde anlayışla
karşılanmalı ve dikkate alınmalıdır.



Učilište Magistra | Hırvatistan

Glina’da hedef grupla atölye çalışması
2022 yılının Ocak ayında Glina'da ortalama yaşı 42
olan 14 kadınla atölye çalışması düzenledik.
Katılımcılar: düşük eğitimli, çoğunlukla ilkokul (4),
ortaokul (9), yüksek eğitimli (1), çok az iş tecrübesi
olan ve çoğunlukla uzun süredir işsiz olan
kadınlardır. Çoğu katılımcının temel seviyede BİT
bilgisine ihtiyacı vardır.
Katılımcıların çoğunun karmaşık BİT çözümleri
hakkında bilgi edinme ihtiyacı veya motivasyonu
yok. Ancak, az sayıda katılımcının şu konularda bilgi
edinme isteği var:
• Eğlence ile ilgili mobil uygulamalar
• Çocukların izlediği içeriği kontrol ve takip etmek 

için yazılım
BİT hakkında katılımcıların yaşadıkları problemler 
ve motivasyon kaynakları:
• Ekipman eksikliği
Pek çok katılımcı cep telefonlarının yanı sıra temel 
bilgisayar ekipmanlarına ya hiç sahip olmadılar ya 
da sahip olduklarını depremde kaybettiler. Bazıları 
iş ortamında kullandı.
• Motivasyon seviyeleri yaşa göre değişiklik 

gösterir
Daha genç katılımcılar, yeni BİT becerilerini
öğrenmeye daha açık ve meraklı. Yaşı biraz daha
büyük olan katılımcılar, yalnızca hayatlarında bir
amacı olduğunu, hayatın bazı bölümlerinde onlar
için önemli olabileceğini, onlara daha iyi bir iş,
maaş, ekstra gelir sağlayacağını düşündükleri
şeyleri öğrenmek istiyorlar. Bunların, daha çok dış
motivasyonla alakalı olduğunu, iç motivasyonun
biraz baskılandığını söyleyebiliriz.

Zagreb’de mentörlerle atölye çalışması
2022 yılının Mayıs ayında BİT mentörleri ile atölye
çalışması gerçekleştirdik. Mentörlerimiz, düşük BİT
bilgisine sahip yetişkinlerin karşılaştığı sorunları,
özellikle de yetişkinler için BİT öğrenimini daha
stressiz hale getirmenin yollarını anlamanın
yenilikçi yollarını bulmaya çalıştı. Sonuç olarak
aşağıdaki bulgular elde edildi:

• Öğrenme tercihen yaparak olmalı,
• Grup çalışması yapılmalı ve bireysel çalışmalar

için planlama yapılmalı,
• Grup çalışması düzenlenirken katılımcılar benzer

BİT seviyesindeki akranlarıyla çalışmalı,
• Ortam mümkün olduğunca stresten uzak, rahat

hatta eğlenceli olmalı,
• Eğitimciler katılımcıları çabalamaları ve yanlış

yapmaktan korkmamaları konusunda
cesaretlendirmeli ve onlara yanlış yapma
konusunda güvenli bir ortamda olduklarını
hatırlatmalı,

• Proje, katılımcıların kendi hız ve tempolarında
çalışmalarına izin verecek şekilde düzenlenmeli,

• Kişisel başarısızlık ve başarı öykülerinin
paylaşılması teşvik edilmeli. Öğrenme sürecinde
mentörler asıl görevlerinin katılımcılara moral
destek vermek ve katılımcıları öğrenmeye devam
etmeleri için motive etmek olduğu konusunda
hemfikir. Merak ve kendi kendine öğrenme,
yetişkinlerde teşvik edilebilecek ve yaşam boyu
öğrenenler olmalarına yardımcı olabilecek beceri
ve özelliklerdir.
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CreICTivity Projesi, dijital yeterliliği düşük insanların
eğitiminde yaratıcılığın kullanımına ilişkin keyifli bir
öğrenme deneyimi oldu. Proje katılımcıları kırsal
kesimden geldikleri için BİT kullanımı konusunda
beceri sahibi değillerdi. Bunun yanında, olası
ihtiyaçlar karşısında destek vermekle görevli iki
mentör de projeye katıldı.

Toplam 13 öğrenci projeye katıldı. BİT kullanımında
becerilerin geliştirilmesi konusunda katılımcıların
motivasyonlarının yüksek olduğu gözlendi. Bunun
temel nedenleri: iş performansını artırmak, bilgiye
erişim ve becerileri başka alanlara aktarma olduğu;
başlıca zorluklar olarak da yaygınlaştırma eksikliği
ve cihazlarla ilgili erişim sorunları nedeniyle eğitime
erişimde zorluk olarak belirlendi.

Eğitmenlerle ilgili olarak, dijital yeterlik öğretimi
konusunda deneyimli 2 kişi projeye katıldı.
Öğrenenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde,
ihtiyaçlar arasında uygulamalı çalışma ve süreçte
rehberlik öne çıktı. Zorluklarla ilgili olarak bilgiye
erişim sorunları gözlemlendi. Ancak, yeni beceriler
öğrenmek için katılımcıların gösterdiği motivasyon
takdir edildi.

Karşılaşılan güçlükler konusunda öğrenenlerin ve
eğitimcilerin verdiği cevaplar gözden geçirilerek, bir
dizi tavsiyede bulunuldu; bunlar arasında, eğitimde
pratik bilgilerin kullanılması, katılımcıların destek
alması için pratik kılavuzların oluşturulması
sayılabilir.



NAVICULA.M| Polanya

Hedef grup için atölye çalışması
COVID-19 nedeniyle atölye çalışmasına 6 katılımcı
katıldı. Üçü çok temel BİT becerilerine ve
deneyimine sahipti. Katılımcıların tamamı kadındı.
Hedef kitlemiz koruyucu ailelerden gelenler, işsizler
ve ortaokul mezunu kişilerdi.
Empati haritasından toplanan bilgileri sunacağız ve
buna ek olarak atölye çalışması sırasında
topladığımız bazı genel gözlemleri ifade edeceğiz.
Hedef grubumuzun ihtiyaçlarını adım adım
özetleyeceğiz.
Grubumuz nispeten genç insanlardan oluşmasına
rağmen, BİT kullanımında sorunlar bu düzeyde
başladı. Eğitimciler olarak, özellikle gençler eğlence
ile ilgili uygulamalara ve sosyal ağlara
odaklandığından ve eğitimsel oyunlar gibi
uygulamaları bilgi edinme veya yaratıcı öğrenme
için daha az sıklıkla kullandıklarından veya hiç
kullanmadıklarından, bilgisayar araçlarını kullanma
ve anlama konusundaki sorunların çok daha erken
başladığının farkında olmalıyız. Özellikle BİT
kullanımı gerektirmeyen mesleklere sahip
yetişkinlerde öğrenme konusunda cesaret ve beceri
eksikliği mevcuttur.
Katılımcılar BİT kullanmadıklarını veya çok nadiren
kullandıklarını belirttiler. Hatta BİT'in bilinmeyen,
soyut bir kavram olduğuna dair bir açıklama bile
vardı. Tam olarak ne olduğunu ve neyi ifade ettiğini
tanımlayamadılar. BİT'i kullanma beklentileri
genellikle yanlıştı çünkü BİT'in gerçekte neler
sunabileceğini bilmiyorlardı.
Aslında, belirli uygulamalar hakkında net bir soru
sorulduğunda, bunları tanımlayabiliyor ve ne için
kullanıldığını söyleyebiliyorlar, ancak BİT’in genel
konseptinin ne olduğu sorulduğunda bunu
söyleyemiyorlar. TikTok, Messenger, Instagram ve
Facebook gibi BİT'in parçası olan uygulamalardan
bahsedilince, bunları doğru tanımlıyorlar ve ne için
kullanıldığını açıklıyorlar, ancak Zoom, Google Meet
gibi uygulamalar konusunda sorun yaşıyorlar.
Katılımcılar BİT'in iletişim, öğrenme ve eğlence
araçları olduğunu ancak dersten sonra anladılar.
Katılımcılar için e-posta göndermek bir problem
değil, bun neredeyse her gün yapıyorlar. Ancak,
harici bellek sürücülerini, bulutu veya WeTransfer,
MyAirBrigde gibi büyük dosya aktarım yazılımlarını
nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar.

Katılımcılarımızın günlük hayatlarında faydalı
buldukları şeyler: başta sevdikleri olmak üzere
başkalarıyla hızlı iletişim kurmak, video ve fotoğraf
paylaşmak, anlık mesajlaşma yoluyla hızlı iletişim
kurmak, kendilerini belli bir yere etiketlemek.
Ayrıca mağazalarda ödeme yapmak veya sadakat
programlarında puan toplamak için mobil
uygulamaları kullanıyorlar, bu da onlara mal ve
hizmet satın alırken avantaj sağlıyor.
Grubumuza göre, BİT esas olarak bir eğlence aracı
olarak kullanılıyor, daha derin içerikler aramıyorlar
veya kütüphane kaynaklarını, bilgi portallarını ve
hatta ilgili bilgileri bulmak için kullanmıyorlar.

Mentör atölye çalışmaları
Mentörler için yapılan atölye çalışmasına iki kişi
katıldı. Bu çalışmada eğitimcilerimiz birkaç yönü
vurguladı. Öncelikle, BİT eğitmeninin kullanacağı
dil, katılımcılar için basit ve anlaşılır olmalı.
Öncelikle, İngilizce terminoloji mümkün olduğunca
az kullanılmalı, bazı durumlarda bu mümkün
olmuyorsa etraflıca tartışılmalı ve anlatılmalıdır.
Bir diğer önemli nokta da, bilgi aktarımının pratik
biçimlerine ve hedef grubun ihtiyaç duyduğu belirli
becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktır. Eğitmen,
grubun hızını, ihtiyaçlarını takip etmeli ve ayrıca
yeni fırsatlara dikkat çekmelidir. Oyunlar,
alıştırmalar veya diğer pratik görevler için talimatlar
basit, akademik olmayan bir dille aktarılmalıdır.



INIBIA| Almanya

Yaşlı mültecilerle atölye çalışması
28 Kasım ve 1 Aralık 2022 tarihinde INIBIA EEIG'de
görev yapan Dieter Schulze, Unna'daki bir meslek
okulu olan Werkstatt-Brufskolleg ile işbirliği içinde
Suriye'den gelen bir grup yaşlı mülteciyle bir atölye
çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak katılımcılar
creICTivity projesi hakkında bilgilendirildiler ve
birlikte ICT becerilerini güçlendirmeye yönelik ilk
adımları attılar. 55 ila 60 yaşları arasındaki daha
yaşlı mültecilerin tümü, BİT alanındaki bilgilerinin
çok düşük olduğunu ve bu konuda daha fazla bilgi
sahibi olmak istediklerini belirttiler. Öğretmenleri
Sevgican Şensoy ile birlikte tüm katılımcılar, yabancı
bir ülkedeki kamu kurumlarının çevrimiçi
hizmetlerini kullanmanın ve onlarla yabancı dilde
çalışabilmenin ne kadar zor olduğunu belirttiler.
Mevcut dil sorunları, BİT becerilerinin eksikliği ile
birleşti. Eğitmen (öğretmen) Şensoy Hanım ile
öğrenciler arasındaki sıkı ilişki çok yardımcı oldu.
Görünüşte dışa dönük iyimserlikleri, iletişimin
temel unsurlarını kullanma ve uygulama
konusundaki korkularını gizliyor.
Yaşlı mülteciler Suriye’de bıraktıkları aileleriyle
iletişim halinde olmak istiyor, Almanya'daki
çevrimiçi hizmetleri kullanıyor, ancak bazen bunları
denemekten ve uygulamaktan korkuyorlar.
Eğitimi verecek olan mentör Şensoy, öğrencilerle
yapılacak olan karşılıklı konuşmaların ve onlara
verilecek bireysel desteğin, sonraki derslerin
başarısı için gerekli bir ön koşul olacağını açıkça
vurguluyor.
Çalışmaya katılacak olan öğreniciler, BİT ile başa
çıkma konusundaki güvensizliklerini azaltmayı ve
ardından onu ustaca ele alabilmeyi dört gözle
bekliyorlar.

Mentörlerle atölye çalışması
Sonbahar tatili ile Noel arasındaki dönem,
geleneksel olarak, öğretim kadrosunun yeni okul
yılının ilk aylarına dayalı olarak yeni girdiler elde
ettiği ve okul yılının ikinci yarısı için plan yapmaya
başladığı zamandır.

CreICTivity projesinde, yaşlı göçmenlerle çalışacak
mentörler de çeşitli alt projelerin bir parçası olarak
7 Kasım'da çeşitli modülleri öğretme işlevlerine
uyum sağladılar.
Werkstatt-Berufskolleg zaten benzer öğrenme
modülleri ile çokça çalıştığından, hazırlıklar verimli
bir zeminde gerçekleşti.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türkiye

Atölye çalışması öncesi çalışmalar
Mentor-eğitici toplantısı 15 Mart 2022 tarihinde
zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda,
mentörlerin hedef gruplarla yaptığı toplantı
sırasında karşılaştıkları sorunlar, katılımcıların
motivasyonu, hedef kitlenin demografik özellikleri
gibi konular ele alındı.
Atölye çalışması sırasında, 60 yaş üstü kişilerin BİT
eğitimine ilişkin beklenti ve korkularının 40 yaş üstü
kişilerin beklenti ve korkularından farklı olduğu
anlaşıldı, bu nedenle BİT eğitim programında hedef
kitlenin demografik özellikleri gibi farklı
özelliklerinin dikkate alınmasına karar verildi. Bu
nedenle, eğitmenlerin süreci, katılımcıların en
önemli önceliklerini belirleyerek ilerletmeleri
gerektiği belirlendi.
Atölye çalışmaları esnasında, eğitmenlerin bilgi
toplamaya odaklandıkları gözlemlendi. Ancak
yetişkin eğitiminde öncelik, katılımcılarla etkileşim
kurmak ve onları tanımak olmalıdır. Bu nedenle,
eğitmenler için bir “yönerge” hazırlandı. Bu
yönerge ile atölye çalışmalarının daha etkili hale
getirilmesi amaçlanmış ve eğiticilerin atölye
çalışmalarını düzenlerken aşağıdaki maddeleri
dikkate almaları önerilmiştir.

Eğitimciler için Yönerge
• Bunun bir yetişkin eğitim programı olduğunu

unutmayın. Özellikle yetişkin öğreniminin
özelliklerine odaklanın.

• Yetişkin eğitiminde yaş grupları çok farklı olabilir.
Yaş gruplarına göre eğitim stratejileri geliştirin.

• Atölye çalışma kitabındaki oyunlardan en az
birini oynayın çünkü yetişkinler bilgiye değil
etkileşime önem verir.

• Atölye çalışmasından sonra bir rapor
hazırladığınızdan emin olun. Dikkatinizi çeken
konuları belirleyin.

• 6o yaşın üzerindeki insanlarla çalışmak zordur.
Bundan dolayı, eğitim boyunca onlar için önemli
olan konulardan örnekler verin. Örneğin,
internet bankacılığı üzerinden fatura ödemek
veya whatsapp üzerinden çocuklarına fotoğraf
göndermek.

• 20-40 yaş aralığındaki katılımcılarda öz-yönelimli
öğrenme metodunu kullanın.

• 40-60 yaş aralığındaki katılımcıların
deneyimlerini ortaya çıkarmaya odaklanın.

• Katılımcıların ihtiyaçlarına ve problemlerine
çözümler önermelerine teşvik edin.

Yönergenin bir maddesi de atölye çalışması
sonrasında eğiticilerin çalışmayla ilgili deneyimlerini
aktaracakları bir rapor hazırlamasıydı. Eğitimciler
aşağıdaki maddeleri dikkate alarak raporlarını
hazırladılar:
• Empati haritasından topladığınız verileri dikkate

alarak katılımcıların BİT ile ilgili ihtiyaçlarını
belirleyin.

• Topladığınız verileri göz önünde bulundurarak
katılımcıların BİT ile ilgili sorunlarını ve
motivasyon durumunu belirleyin.

• Atölye çalışması sırasında katılımcıların ve
eğitimcilerin bilişim teknolojileri konusunda
yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri neler oldu?

Yaygınlaştırma faaliyetleri
Yüksek öğretim kuruluşu olarak üniversitelerin
eğitim verme ve araştırma yapma yükümlülüğünün
yanı sıra bulunduğu bölgedeki kuruluşlara ve yerel
halka karşı da bazı sorumlulukları vardır.
Bundan dolayı, üniversiteler bulunduğu bölgedeki
devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen
kuruluşlarla da yakın bir işbirliği içerisinde olmalıdır.
Bu proje, TOGÜ üniversitesinin yaşlı bakım evleri,
hastaneler, rehabilitasyon merkezleri gibi
kurumlarla olan iletişimini güçlendirmesini sağlamış
olacaktır. TOGÜ bu projeyle, bulunduğu bölgeye ve
bölge insanına bir katkı sağlayacak, topluma karşı
olan sosyal sorumluluğunu yerine getirecek ve
akademik camia ile toplum arasındaki diyaloğu
geliştirecektir.
Projenin yaygınlaştırılması amacıyla 3 adet tanıtım
toplantısı yapıldı. İlk tanıtım toplantısı huzurevinde
düzenlendi. Bu toplantıda projenin yaşlılara katkıları
anlatıldı ve huzurevi yetkililerine bu projeyi
huzurevlerinde uygulamak istemeleri halinde
gerekli desteğin verileceği belirtildi.
İkinci görüşme şehirde yaşayan bir grup yaşlıyla
yapıldı. Bu toplantıda projenin amaç ve
hedeflerinden bahsedildi.
Üçüncü toplantı gençlerle yapıldı. Buradaki amaç
gençler aracılığıyla yaşlılara ulaşmaktı.



Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların
görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından Komisyon sorumlu tutulamaz.
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