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Kadın bakış açısı ile döküm sektöründe kadınlara yönelik önyargıları kırmak ve Anahtar Kilit Teknolojiler yoluyla onlara 
farkındalık kazandırmak  (2019-1-ES01-KA202-065775) 

1.GİRİŞ 

Size tanıttığımız bu kılavuz, KADIN BAKIŞ AÇISI ILE DÖKÜM SEKTÖRÜNDE KADINLARA 

YÖNELIK ÖNYARGILARI KIRMAK VE ANAHTAR KILIT TEKNOLOJILER YOLUYLA ONLARA 

FARKINDALIK KAZANDIRMAK başlıklı (2019-1-ES01-KA202-065775)  ve amacı döküm 

endüstrinde, yeni yüzyıl dökümhanelerin taleplerine cevap verebilmek için anahtar kilit 

teknolojiler (AKT) ile ilgili beceriler ve yeterlilikler konusunda  VET kursiyerleri arasında 

farkındalık yaratarak ve  kadın rol modellerini ön plana çıkararak döküm sektöründe 

cinsiyet uçurumunun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan  CASTWOMAN 

projesinin bir parçasıdır. 

CASTWOMAN projesi, CASTWOMAN kaynaklarını sınıflarda kullanan MÖE eğitmenleri, 

yöneticiler ve danışmanlar, eğitim ortamlarında (örgün ve yaygın eğitim) çalışan C-VET 

sağlayıcıları, MÖE öğrencileri ve diğer genç kadınların iş birliğini hedeflemektedir. 

Bu nedenle, ana hedef grup üzerinde beklenen etki şu şekildedir: 

- MÖE eğitmenleri, cinsiyet kalıp yargılarının kırmak için doğru bilgi ve faaliyetlerle eğitilecek, 

böylece genç kadınların kariyer planlamasını ve döküm piyasasına girişini kolaylaştırarak fayda 

sağlayacaktır. 

- MEÖ kız öğrencileri ve yaygın öğretim MEÖ kursiyerlerine döküm sektöründe çok çeşitli işler 

için ihtiyaç duyulan beceri yelpazesini keşfetmeleri için geleneksel olmayan dökümhane iş yolları 

tanıtılarak toplumsal cinsiyet katılımı teşvik edilecektir. 

Öte yandan, diğer gruplar da CASTWOMAN didaktik materyalinden dolaylı olarak yararlanabilir: 

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları, dökümhane sektöründeki ana teknolojik eğilimler 

ve gelecekteki işler, KET'deki dökümhane sektöründeki ana mesleki profiller ve 

işgücünde cinsiyet kalitesini teşvik eden en çok talep edilen yumuşak ve teknik beceriler 

ve yeterlilikler hakkında güncellenmiş eğitim göreceklerdir. 

2. Profesyonel danışmanlar ve kariyer rehberliği hizmet sağlayıcıları, döküm 

endüstrisindeki güncel işler ve meslekler için iş araçlarına ve malzemelerine sahip 

olacaklardır. 

3.  Dökümhaneler ve sanayi şirketleri, değerlendirme etkinlikleri sırasında potansiyel yeni 

çalışanlarla tanışacak ve cinsiyete bakılmaksızın onları nitelikli işçiler olarak kabul 

edecektir. 

4. Dökümhane çalışanları görünür kadın referanslar haline gelecektir.  

  



 
 

                              ERASMUS + PROGRAMI  

 

Kadın bakış açısı ile döküm sektöründe kadınlara yönelik önyargıları kırmak ve Anahtar Kilit Teknolojiler yoluyla onlara 
farkındalık kazandırmak  (2019-1-ES01-KA202-065775) 

2.- KILAVUZUN AMAÇLARI  

Bu kılavuzun amacı size, MÖE eğitmeni, kolaylaştırıcı / danışman, CASTWOMAN platformunu 

öğrencilerinizle / kullanıcılarınızla nasıl kullanacağınız ve özellikle içerdiği didaktik kaynaklar 

hakkında hızlı ve açık bir fikir sunmaktır. 

CASTWOMAN platformu, genç kadınları güçlendirmeyi ve özellikle 4.0 teknolojileriyle bağlantılı 

olanlar olmak üzere dökümhane sektöründeki çok çeşitli işler için gereken becerileri keşfetmeyi 

amaçlayan yenilikçi, dijital, erişilebilir ve pratik kaynakların ve faaliyetlerin bir koleksiyonudur. 

Daha ayrıntılı olarak, platform aşağıdaki eğitim kaynaklarını içerir: 

1- Kadın MEÖ öğrencisini dökümhane profesyonel alanına girmeye teşvik etmek için kaynaklar:  

 Kişilik/Kariyer değerlendirmeleri  

 Döküm sektöründeki ana teknolojik eğilimler, gelecekteki işler ve sektör içindeki 

KET'lerdeki mesleki profilleri.  

 Dökümhane sektöründe cinsiyet katılımına ilişkin gerçek çalışma vakaları ve iyi 

uygulamalar.  

2- Mesleki eğitim öğrencilerini hayat hikayeleri (rol modeller) ve eğitim dinamikleri aracılığıyla 

cinsiyet klişelerini kırmaya teşvik edecek kaynaklar.   
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3.- DİDAKTİK MALZEME YAPISI  

Bu malzemenin tasarımı iki kısımda yapılandırılmıştır: 

 

1) Döküm sektöründe olumlu kadın ROL MODELLERİ sektördeki işçilerle hem meslek hem 

de işleri hakkındaki görüşleri hakkında net bir fikir edinmek için görüşmeler yapılmıştır. 

Dökümhanelerdeki çalışmalarında belirli zorluklarla karşılaşan gerçek kadınları kullanan 

bu örnekler, işlerinin bileşenlerinin anlaşılması kolay, çok pratik ve iyi organize edilmiş 

bir yapısını ve hangi beceri setlerinin önemli ve sağlanması için gerekli olduğuna dair 

çalışmalarının başarısı ve sürdürülebilirliği için net bir resim sağlayacaktır. 

2) DİLİTAL ARAÇ SETİ: Cinsiyet klişelerini kırarak ve kadınların iş piyasasına girmesi için 

kariyer planlamasını kolaylaştırarak öğrencilere fayda sağlayacak kapsamlı bir kariyer 

rehberliği materyaller ve kaynakları paketi. 
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3.1.-ROL MODELLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortak ülkelerdeki en yenilikçi kadınlar ve değişim temsilcileri referans modeller olarak 

kullanılmıştır. Her kadın bize döküm sektöründe yürüttüğü işin türüne ve ona ulaşmak için 

izlediği yola odaklanan; yaptığı çalışmalar, ailesinden veya yakın çevresinden gelen destek, onu 

teşvik eden motivasyon, hangi zorluklarla karşılaştığı ve nasıl başarılar elde ettiği gibi bir yaşam 

öyküsü anlatıyor:  

Kayıt simgesi göründüğünde (fotoğrafın sağ üst kısmı), örnek modelin hikayesini anlattığı bir 

video bulunmaktadır.  
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3.2.-DİJİTAL ARAÇ SETİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.-CASTWOMAN Kariyer Değerlendirmesi.  

Döküm sektöründe gerekli olan farklı yetkinlikler ve beceriler, farklı alanlarda listelenir 

ve sınıflandırılır: teknolojik, sosyal, organizasyonel, liderlik vb. Kullanıcı sadece "Hiç 

Beğenmedim" dan "Çok Beğendim" ile tanımlanan beceri ve yetenekleri 

derecelendirecektir. 

Bu kaynak, genç kadın kararsız olduğunda ve ne okuyacağından emin olmadığında veya 

sadece fikrini diğer profesyonel alanlara açtığı zaman sunulabilmektedir. Yaklaşık 5 

dakika sürer ve kızlar teknik veya endüstriyel branşlarda da gelecekleri olabileceğini 

keşfedebilirler. 
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3.2.2.-Ana Teknolojik Eğilimler. 

Bu bölümde, döküm sektörünün İspanya, Portekiz ve Türkiye'deki durumuna ilişkin 3 

rapor bulunmaktadır. Özellikle, aşağıdaki unsurların bir tanımını içerirler 

- Sektörün teknolojik ve teknolojik olmayan trendleri 

- Sektörün son yıllarda geçirdiği değişimler 

- Yeni teknolojilerin uygulanması için kaynaklar 

- Sektörün temel meslek profilleri 
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Raporlar, platformda görüntülenebilir veya aynı zamanda kaydetme ve yazdırma imkanı 

ile PDF dosyası olarak da indirilebilir. 

3.2.3.-CASTWOMAN Eğitim Dinamikleri. 

Dinamik, katılımcı ve deneyimsel çalışmanın bir biçimidir. Katılımcılar deneyimlerini 

paylaşır, tartışır ve anlaşmaya varmayı taahhüt eder; bu nedenle, tüm üyelerin katılımı 

için çaba göstermeliyiz. Bu çalışma şekli, değerleri ve inançları yeniden düşünmeye 

yardımcı olan düşünceleri kolektif, demokratik ve yaratıcı bir şekilde inşa etmek için 

uygundur. Konuşmak, dinlemek, kabul etmek, geri bildirim vermek, tartışmak, fikirleri 

savunmak, yeni bilgi vermek ve yeni bilgiye karşı esnek olmak bu dinamiğin temelidir. 

Buna ek olarak, demokratik tarzlar diyaloğu teşvik ederek, anlaşmaları ve anlaşmazlıkları 

tanıyarak, çatışmalarla barışçıl bir şekilde yüzleşerek ve çözüm önerileri sunarak grup 

taahhütlerini üstlenerek teşvik edilir. 

CASTWOMAN dinamikleri ve deneyimleri metodolojisi aracılığıyla, kadın ve erkek 

arasındaki ilişkilerin cinsiyet perspektifinden yansıması aranır. Dinamik önerisi, kişisel 

deneyimlerin paylaşılmasını gerektirir. Bir insanın doğduğu ve hangi cinsiyete ait olduğu 

anlaşıldığı andan itibaren, etrafındaki diğer insanlarla bir sosyalleşme süreci başlar, 
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oradan bir dizi değer ve inancın oluşumu başlar. Büyüdükçe, bu ilk sosyalleşme çekirdeği, 

başlangıçta öğrenilenlerle çelişebilecek etkiler ve bilgiler almak üzere genişler. Etki 

alanları okul, sokaklar, iş, yapılan geziler vb.; bu anlamda çoğu zaman değerler, inançlar 

ve davranışlar olduğu gibi kabul edilir. 

CASTWOMAN dinamikleri ile amaçlanan, gençlerde refleks yaratmaktır, böylece günlük 

yaşamlarının yönlerinin farkına varabilirler, kadın olmanın ne olduğunu ve erkek olmanın 

ne olduğunu tanımlayan klişeleri ve sosyal rolleri fark edebilirler. Kadınlarla erkekler 

arasındaki ilişkilerin farkına varacak ve onların deneyimleri hakkındaki bu düşüncelerle 

eşitliğe doğru ilerlemek için değerleri, tutumları ve davranışları yeniden düşüneceklerdir. 

Aktif ve yapılandırmacı öğrenme, şu ilkelere dayalı olarak önerilmektedir: 

 Duyduğumu kolayca unuturum. 

 Duyduğumu ve gördüğümü biraz daha hatırlıyorum. 

 Anlayabildiğim diğer insanlarla duyduğum, gördüğüm ve sorguladığım şeyler. 

 Duyduğum, gördüğüm, sorguladığım ve uygulamaya koyduğum şeyler beni 

dönüştürüyor. 

 Duyduğum, gördüğüm, sorguladığım, benimsediğim ve önerdiğim şeylerde 

ustalaşıyorum ve başkalarının ve toplumumun dönüşümüne katkıda 

bulunuyorum. 

Bu bölümde, öğrencilerinizle birlikte sınıfta uygulayabileceğiniz toplumsal cinsiyet 

kalıpları üzerine 12 dinamik bulacaksınız. Her dinamik, temel bilgilerin (süre, katılımcı 

sayısı, özet, hedefler, materyaller, faydalı bağlantılar ...) ve faaliyetin daha ayrıntılı bir 

tanımının (metodoloji ve öğrenme sonuçları) sunulduğu aynı yapıya uyar. Her dinamik 

içinde, öğrencilerden toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve özellikle işyerinde 

düşüncelerini sorabileceğiniz bir dizi soru da sunulur.  

Platform üzerinden dinamiklere erişebilmenin yanı sıra, bunları kaydetmek ve yazdırmak 

için PDF dosyası olarak indirilebilir bir sürümü de vardır. 
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DİNAMİKLERİ UYGULAMAYA KOYMAK İÇİN İPUÇLARI 

Katılımcılar, katılımcı öğrenmenin oluşturulması için dinamiklerin uygulanmasının önemi 

konusunda duyarlı olmadığında, bu egzersiz sırasında gözlemci veya gözlemcinin oyun 

rolünü oynamak konusunda   kendilerini rahatsız hissettiklerinde, yönetici onların 

faaliyeti nazikçe terk etmelerine izin vermelidir 

Katılımcıların deneyimsel bir şekilde dahil olmaları gerektiğini açıklamak önemlidir, 

çünkü "deneyim", zihnimiz, duygularımız ve düşünce yapımız bizi anlamlı tepkiler ve 

öğrenmeye ve dolayısıyla tutum ve davranışların değişimini öğrenmeye götürür. 

Dinamiklere katılımdan bahsederken insanların direncinin çok düşük olduğunu 

açıklamak gerekir.  Deneyimlerin genel olarak yüksek bir katılım oranına ulaşıldığını 

ortaya çıktığın açıklamak önemlidir. 

Düşünmeyi zenginleştirmek ve diyaloğu gerçekten ilerletmek için erkeklerin dinamiklere 

katılması oldukça önemlidir. 
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İşleyiş prensibi şudur: "tüm insanlar bir şeyler bilir ve söyleyecek bir şeyleri vardır." En 

çok değer verilmesi gereken bilgi, bilimsel bilgiyle değil, kişinin kendi deneyimiyle 

ilgilidir. 

Diyalogun ve fikirlerin özgürce ifade edilmesinin düzenli, sorumlu ve saygılı bir şekilde 

teşvik edildiği sıcak bir alan yaratmak esastır. Burada herkesin katılımı ve yorumu teşvik 

edilir; tüm deneyimler değerlidir. Anlaşmalar ve kriterler belirlenir: diğer kişiyi 

yargılamaktan kaçının, birisi konuşurken dinleyin vb.  

3.2.4.-İyi işyeri uygulamaları.  

Cinsiyetin sektöre dahil edilmesine ilişkin kısa bir tabloda toplanan bu 12 iyi uygulama, 

temel bilgileri (uygulandığı ülkeyi ve takip edilen hedefleri belirten) ve sorunu, 

uygulanan çözümü ve elde edilen sonucu gösteren bir açıklama sunar. Her iyi 

uygulamada, öğrencilere analiz edilen uygulama hakkındaki düşüncelerini 

sorabileceğiniz bir dizi soru sunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


