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MODÜL 1: ENGELLİLER İÇİN AVRUPA ÇERÇEVESİ 

Giriş 

İlk adımlar - "Engelliler için fırsat eşitliği" 

Sosyal ve Halk Sağlığı Alanında Kısmi Anlaşma çerçevesinde Avrupa Konseyinde engelliliğe ilişkin 
faaliyetlerin ilk kez başladığı 1959 yılından bu yana muazzam başarılar elde edilmiştir. Engelliler 
için tutarlı bir politika üzerine dönüm noktası olan 1992 Tavsiyesi, uzun yıllardır ulusal düzeyde ve 
Avrupa düzeyinde engellilik standartlarının belirlenmesini ve politika oluşturmayı etkilemiştir. 

1996 yılında Avrupa Komisyonu, "Engelliler için Fırsat Eşitliği - Yeni Bir Avrupa Topluluğu Engellilik 
Stratejisi" başlıklı bir tebliğ yayınladı. 

1998'de, Avrupa Komisyonu Engelli Kişilerin İstihdamı için bir İyi Uygulama Kodu kabul etti ve 
Mayıs 1999'da sosyal taraflar resmi olarak Engelli Kişilerin İstihdamı Ortak Bildirgesi'ni kabul etti. 

Daha sonra, ayrımcılıkla mücadeleye yönelik özel önlemlerin alınmasını teşvik etmek için 
ayrımcılıkla mücadele için bir eylem programı (2001-2006) kabul edildi. Ek bir adım olarak, Mayıs 
2001'de, Avrupa Sosyal İşler Komiseri, Avrupa Konseyi'ne 2003 yılını engelli kişilere adamaya 
çağırdı. 

AB, engelli kişilerin durumuna daha fazla ilgi gösterdikçe, gerçek bir AB engellilik politikasını hangi 
yasal dayanağa dayandıracağı sorusu giderek daha önemli hale geldi. 

Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı 2006-2015 

Topluma tam ve aktif katılım, eşit fırsatlar, ayrımcılık yapmama, yerel toplulukta bağımsız yaşam, 
kısaca: tüm engelli insanlar için tam vatandaşlık. Bunlar, Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı 
2006-2015'in ana hedefleridir. 

Plan, insan haklarına ve ayrımcılık yapmamaya dayalı engellilik politikası ve mevzuatı için on yıllık 
bir referans çerçeve sağlar; üye devletlerimize, en son teknolojiye sahip ve aynı zamanda 
sürdürülebilir olan özel engellilik hükümlerinin tasarlanmasında yardımcı olacak bir yol haritası ve 
aynı zamanda, engelli insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için mevcut ve gelecekteki tüm 
programların ölçülmesine ihtiyaç duyulacak bir plan sağlar. On beş ana eylem çizgisi hayatın 
neredeyse tüm yönlerini kapsıyor ve beş kesişen yönü, özel gereksinimleri olan veya iki kat 
ayrımcılığa maruz kalan belirli engelli gruplarına yatay bir şekilde bakıyor. Toplamda, Plan 40'tan 
fazla hedef ve üye devletler tarafından gerçekleştirilecek 160'tan fazla spesifik eylem 
içermektedir. 

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015  

Engellilerin haklarına ilişkin AB girişimlerinin geliştirilmesinde, bu kapsayıcı yasa ve politika 
çerçevelerinin dikkate alınması önemlidir: 

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi 

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015
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Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD), tüm engelli kişilerin tüm 
insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmaları gerektiğini belirten uluslararası bir insan 
hakları sözleşmesidir. Tüm engelli kişilerin, tıpkı herkes gibi toplumun medeni, siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yaşamına katılma hakkına sahip olduğunu açıklığa kavuşturur. 

Sözleşme, tüm engelli kişilerin bu haklardan tam olarak yararlanmasını sağlamak ve teşvik etmek 
için kamu ve özel makamların ne yapması gerektiğini belirtir. Sözleşme 2006 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edildi ve dünyanın en hızlı onaylanan insan hakları antlaşması oldu. Aynı 
zamanda, yalnızca ülkeler tarafından değil, aynı zamanda bölgesel bir kuruluş olan Avrupa Birliği 
tarafından da onaylanan ilk uluslararası insan hakları antlaşmasıydı. 

Tüm AB Üye Devletleri ve Avrupa Birliği bu önemli yasal çerçeveyi onayladı. AB, Sözleşmeye 
katılarak, yeni siyasi araçların (mevzuat, politikalar ve programlar) benimsenmesi yoluyla tüm 
engelli kişiler için tüm insan haklarının tam olarak gerçekleştirilmesini ve engelli kişilerin insan 
haklarına saygı duyduklarından emin olmak için mevcut politikaların gözden geçirilmesini 
sağlamaya ve teşvik etmeye kararlıdır. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html  

Avrupa Temel Haklar Sözleşmesi 

Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi, AB'de yaşayan herkesin temel haklarını bir araya getiriyor. 
Sözleşme, AB'de yasal olarak bağlayıcıdır. Bu, ulusal hükümetler de dahil olmak üzere AB'nin tüm 
kurum ve organlarının, AB yasası ve politikasını hazırlarken Sözleşme’de yer alan haklara saygı 
göstermesi gerektiği anlamına gelir. Ulusal düzeyde, politika yapıcılar AB hukukunu uygularken 
Sözleşme’ye saygı göstermelidir. 

Sözleşme, “AB, engelli kişilerin bağımsızlıklarını, sosyal ve mesleki bütünleşmelerini ve topluluk 
yaşamına katılımlarını sağlamak için tasarlanmış önlemlerden yararlanma hakkını tanır ve saygı 
duyar” (Madde 26). Ayrıca engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı da yasaklar (madde 21). 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf  

 

Avrupa Engellilik Stratejisi 

CRPD'nin uygulanmasına yardımcı olmak için Komisyon, Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020'yi 
kabul etti. AB, faaliyetlerine devam etmek için, engellilerin haklarından tam olarak 
yararlanmalarını ve diğerleriyle eşit koşullarda topluma ve ekonomiye katılmalarını sağlamak için 
bir "Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020" yayınladı. 

Avrupa engellilik stratejisi 2010-2020, engelsiz bir Avrupa'yı teşvik etmeyi ve engelli insanları, 
haklarından yararlanabilmeleri ve topluma ve ekonomiye tam olarak katılabilmeleri için 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Strateji, engellilik politikasının uygulanması için bir dizi hedef ve 
eylemi açıklar. AB Temel Haklar Sözleşmesinden yararlanmakta ve Avrupa 2020 Stratejisini ve BM 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Engelli Hakları Sözleşmesi'ni (UNCRPD) AB düzeyinde tamamlamaktadır. Ayrıca, Sözleşme'nin 
uygulanmasında Üye Devletleri destekler. 

Strateji sona yaklaşırken, Komisyon onu değerlendirme sürecine 2019 yılında başlamıştır. 

Öncelikli Alanlar 

Avrupa engellilik stratejisi 2010-2020, sekiz öncelik alanındaki eylemlere odaklanmaktadır: 

 Erişilebilirlik: Mal ve hizmetleri engelli kişiler için erişilebilir kılmak ve yardımcı cihazlar 
pazarını teşvik etmek 

 Katılım: Engelli kişilerin AB vatandaşlığının tüm avantajlarından yararlanmasını sağlamak, 
kamusal yaşama ve boş zaman etkinliklerine eşit katılımın önündeki engelleri kaldırmak, 
kaliteli toplum temelli hizmetlerin sunumunu teşvik etmek 

 Eşitlik: Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek ve fırsat eşitliğini teşvik etmek 
 İstihdam: Engelli kişilerin şu anda yetersiz temsil edildikleri işgücü piyasasına katılımını 

artırmak 
 Eğitim ve öğretim: Engelli öğrenciler ve öğreniciler için kapsayıcı eğitimi ve yaşam boyu 

öğrenmeyi teşvik etmek. Kaliteli eğitime ve yaşam boyu öğrenmeye eşit erişim, 
engellilerin topluma tam olarak katılmalarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerini sağlar. 

 Sosyal koruma: İnsana yakışır yaşam koşullarını teşvik etmek, yoksullukla ve sosyal 
dışlanmayla mücadele etmek 

 Sağlık: Sağlık hizmetlerine ve ilgili tesislere eşit erişimi teşvik etmek 
 Dış eylem: AB'nin genişlemesi ve uluslararası kalkınma programlarında engelli kişilerin 

haklarını teşvik etmek 
 

Girişimler 

Engellilik Stratejisi aşağıdaki gibi girişimlere yol açmıştır: 

 Ürünler ve hizmetler için erişilebilirlik gereksinimlerini belirleyen Avrupa Erişilebilirlik 
Yasası ve hareket kabiliyeti kısıtlı Yolcu Hakları Yönetmeliği 

 Herkese açık web sitelerini herkes için erişilebilir hale getirecek olan web erişilebilirliği 
direktifi. Bu girişimler daha iyi erişilebilirlik yolunda büyük adımlardır. 

 Engelli kişilerin bu Üye Devletler arasında seyahat etmesini kolaylaştıran AB engellilik kartı 
projesi. 8 Üye Devlette denenmiştir ve şu anda devam etmeden önce değerlendirme 
aşamasındadır. 

 Erasmus + programındaki engelli öğrenciler için daha iyi hareketliliğe izin veren hükümler 
 Sınır ötesi sağlık hizmetleri direktifi 
 Avrupa Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim Ajansı ile engellilik ve yaşam boyu öğrenme 

üzerine özel bir çalışma grubu dahil olmak üzere engellilere yönelik eğitim girişimleri 
 Ortak hükümetlerin UNCRPD'yi uygulama ve izleme çabalarını desteklemenin yanı sıra, 

100'den fazla ülkede en az 400'den fazla engelliliğe özgü proje için finansman gibi dış 
eylem faaliyetleri 

 Stratejinin kapsadığı sekiz alanın tümünde 100 eylem içeren eşlik eden bir eylem planı 
 

Bir sonraki programlama dönemi yaklaşırken, burada insan haklarının sağlayıcıları olarak stratejiye 
yapısal olarak entegre edilmeyen, dikkate alınması gereken noktalar hakkında bazı kritik 



   

“Ready Women” Projesi, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz.  
 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

açıklamalar ve öneriler yer almaktadır: Entelektüel / çoklu / şiddetli Engellilik - strateji belgesinin 
tamamı, tek taraflı bir Avrupa imajı vererek, esas olarak fiziksel engelli kişilerin özel durumuna 
odaklanmaktadır. Birlik, sunulan hizmetlerin kalitesini zayıflatan sorunu ele almalı ve bazı 
durumlarda bunların kullanılabilirliği de en önemli sonuç ölçütü olmalıdır. Kullanıcılardan kişisel 
geri bildirimleri istenmelidir. 

Bundan sonra ne olmalı: 

 Bağımsız Yaşam 
 Yaşam Kalitesi 
 Engelliler için hizmet sağlayıcılar ve hizmet kalitesi 
 Engellilerle çalışan genel ve uzman personelin eğitimi 
 Engelliler için finansmanın sürdürülebilirliği 

 

stratejinin bir önceliği olmalıdır. 

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF  

Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları 

AB, bölgesel ve kentsel kalkınma, istihdam ve sosyal içerme, tarım ve kırsal kalkınma, denizcilik ve 
balıkçılık politikaları, araştırma ve yenilik ve insani yardım gibi alanları kapsayan geniş bir proje ve 
program yelpazesi için finansman sağlamaktadır. 

Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (ESIF), AB bütçesinin ikinci en büyük kısmıdır. 2014-2020 için, bu 
Fonlar, diğerlerinin yanı sıra, erişilebilirliği iyileştirmeyi, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele 
etmeyi ve AB'de engelliler için eğitim ve istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır. 

ESIF Ortak Yönetmeliği, AB parasını kullanırken, AB Üye Devletlerinin engelli kişilere karşı 
ayrımcılık yapamayacağını ve erişilebilirliği sağlaması gerektiğini söylemektedir. Fonların 
hazırlanmasında ve uygulanmasında bu iki koşulun (ayrımcılık yapmama ve erişilebilirlik) yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Engelli kişileri temsil eden kuruluşlara danışılmalı, bunlar dahil edilmeli 
ve destek alınmalıdır. Ek olarak, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Bölgesel Kalkınma vb. gibi belirli AB 
fonlarından para kullanılırken daha fazla kural izlenmelidir. Bu kurallar engelli kişilerin haklarını 
destekler ve bu fonları kurumsal bakım finansmanı sağlamak için kullanma yasağını içerir. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 

ENGELLİLER İÇİN ÜRÜN VE HİZMETLERE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ İYİLEŞTİRMEK 

Avrupa Erişilebilirlik Yasası 

Avrupa Erişilebilirlik Yasası'nın (EAA) Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmesi, 13 Mart 
2019'da Avrupa Parlamentosu'nun olumlu oylamasının ardından geldi. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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Avrupa Erişilebilirlik Yasası, Avrupa Birliği'ndeki çeşitli ürün ve hizmetleri engelli kişiler için daha 
erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. AB'de 80 milyondan fazla insanın bir dereceye kadar 
engellilikten etkilendiği, yeni kurallardan yararlanacağı düşünülüyor. İşletmeler, AB düzeyindeki 
tek tip şartlardan yararlanarak AB genelinde hizmet sunabilecek veya ürünleri üretebilecek, 
satabilecek veya ithal edebilecektir. 

Avrupa Erişilebilirlik Yasası, aşağıdakiler gibi temel ürünler ve hizmetler için erişilebilirlik 
gereksinimlerini içerir: 

 Bilgisayarlar ve işletim sistemleri 
 ATM'ler, biletleme ve check-in makineleri 
 Akıllı telefonlar 
 Dijital televizyon hizmetleriyle ilgili TV ekipmanı 
 Telefon hizmetleri ve ilgili ekipman 
 Televizyon yayını ve ilgili tüketici ekipmanı gibi görsel-işitsel medya hizmetlerine erişim 
 Hava, otobüs, demiryolu ve deniz yoluyla yolcu taşımacılığı ile ilgili hizmetler 
 Bankacılık hizmetleri 
 e-kitaplar 
 e-ticaret 

 

Yönerge, aynı zamanda, ürünlerin kullanıcı arayüzü ve işlevsellik tasarımına ilişkin ortak 
erişilebilirlik gereksinimlerinin yanı sıra bazı elektronik tüketici ekipmanı için daha özel 
erişilebilirlik gereksinimlerini de içerir. Direktif kapsamındaki tüketici ürünleri için paketleme, 
kurulum talimatları ve diğer ürün bilgilerine erişilebilir. 

Hizmetler söz konusu olduğunda, bazı ortak gereksinimler (örneğin web sayfalarında) ve ayrıca 
hizmete özgü gereksinimler vardır. Yönerge, destek hizmetlerinin de erişilebilir olmasını gerektirir. 

Avrupa erişilebilirliği, Üye Devletlerdeki farklı kuralların yarattığı engelleri kaldırarak, erişilebilir 
ürünler ve hizmetler için iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Mikro işletmeler / 
10'dan az çalışanı ve 2 milyon Euro'nun altında yıllık cirosu / hizmet sağlayanlar direktiften muaftır 
ve ürün sağlayanlar bazı yükümlülüklerden muaf tutulacaktır. Direktif, bir bütün olarak, ekonomik 
operatörlere “orantısız bir yük” yüklemekten kaçınır. 

İşletmeler şunlardan yararlanacaktır: 

 AB'de maliyetlerin düşürülmesine yol açan erişilebilirlikle ilgili ortak kurallar 
 Daha kolay sınır ötesi ticaret 
 Erişilebilir ürünleri ve hizmetleri için daha fazla pazar fırsatı 

 

Engelli kişiler şunlardan faydalanacaktır: 

 Pazarda daha erişilebilir ürün ve hizmetler 
 Daha rekabetçi fiyatlarla erişilebilir ürünler ve hizmetler 
 Ulaşım, eğitim ve açık işgücü piyasasına erişimde daha az engel 
 Erişilebilirlik uzmanlığına ihtiyaç duyulan yerlerde daha fazla iş  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN  

 

İŞYERİNDE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 

AB iş yerinde ayrımcılığı nasıl önlüyor? 

Eşitlik, AB'nin temel bir değeridir ve Birlik, dünyadaki en kapsamlı ayrımcılıkla mücadele 
kanunlarından bazılarına sahiptir. 

Eşitlik ilkesi, işte adil rekabet ve eşit muameleyi sağlamak amacıyla AB’nin ilk günlerinden beri var 
olmuştur. 1957 Roma Antlaşması, aynı iş veya eşit değerdeki iş için erkekler ve kadınlar arasında 
eşit ücret talep ediyordu. İlk cinsiyet eşitliği Direktifleri 1970'lerde kabul edildi. 

1997'de imzalanan AB Amsterdam Antlaşması, Avrupa'da ayrımcılıkla mücadeleyi ilerletmek için 
kurucu bir metindir. AB'nin eylemde bulunabileceği cinsiyet ayrımcılığının yanı sıra beş ayrımcılık 
alanını listeler: ırksal ve etnik köken, din veya inanç, engellilik, cinsel yönelim ve yaş. 

AB'nin ayrımcılığa karşı önlemleri 

Yıllar içinde, AB ayrımcılığa karşı birçok yasa çıkarmıştır. Cinsiyet, yaş, din veya inanç, ırk veya etnik 
köken, engellilik veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı yasaklar. 

Bu AB yasal çerçevesi eşit muamele ilkesini uygulamaktadır ve örneğin: 

 Bir işe başvururken eşit olmayan muameleden korunma 

 Masrafları karşılanmak üzere zorbalık, isim takmak veya şakalar dahil olmak üzere 
işyerinde istismar ve tacizden korunma 

 Herhangi bir kariyer ilerlemesi veya eğitim ayrımcılık nedeniyle engellenirse koruma 
 Hamile işçiler ve emziren anneler için doğum izni ve ebeveyn izni hakları dahil koruma 

Anahtar Mevzuat 

İstihdamda Eşitlik Yönergesi din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelim temelinde 
ayrımcılığı yasaklamaktadır. 

Hem gerçek özelliklere hem de algılara dayalı ayrımcılık için geçerlidir. Tüm bu AB yasaları, 
bireyler, her büyüklükteki işletme, dernekler, yerel yönetimler, hükümet ve hem kamu hem de 
özel sektördeki diğer tüm kuruluşlar için geçerlidir. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj  

AB Neden Bu Önlemleri Alıyor? 

Anketler, her sekiz Avrupalıdan birinin kendilerini ayrımcılık riski altındaki bir grubun parçası 
olarak gördüğünü gösteriyor. 

AB’nin birçok grubu koruması, yapılması gereken doğru şeydir: insan haklarını korurlar ve önemli 
değerleri temsil ederler. Ekonomik açıdan da anlam ifade ediyorlar. AB'nin ayrımcılık mevzuatı 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj
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kapsamında korunan birçok grup, genellikle kullanılmayan bir beceri ve yetenek kaynağını temsil 
eder. İşyerindeki genel çeşitliliğe, yaratıcılığa ve morale katkıda bulunabilirler. Ayrıca bir şirketin 
çalışanları arasında, toplulukta ve müşteriler arasındaki imajını güçlendirebilirler. 

Avrupa Sosyal Haklar Sütunu 

20 ilke ve hak - adil ücret hakkından sağlık hizmeti hakkına; hayat boyu öğrenmeden, daha iyi bir 
iş-yaşam dengesi ve cinsiyet eşitliğinden asgari gelire: Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ile AB, hızla 
değişen bir dünyada vatandaşlarının haklarını savunuyor. 

Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, vatandaşlar için yeni ve daha etkili haklar sağlamakla ilgilidir. 3 ana 
kategoriye sahiptir: 

 Eşit fırsatlar ve işgücü piyasasına erişim 
 Adil çalışma koşulları 
 Sosyal koruma ve içerme 

 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

ENGELLİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN DAHA FAZLA AB GİRİŞİMİ VE EYLEMLERİ   

 AB, istihdamda ve işte eşit muameleyi teşvik etmek için Kasım 2000'de bir direktif kabul 
etti. İşyerinde 'makul düzenleme' sağlanmamasının ayrımcılık teşkil edebileceğini kabul 
eder; 

 Dokuz yıllık tartışmalardan sonra AB, 2001 yılında, otobüs imalatçılarını hareket kabiliyeti 
kısıtlı insanlara erişim sağlamaya mecbur eden bir ulaşım direktifi kabul etti; 

 Şehirleri erişilebilirliği iyileştirmeye teşvik etmek için, Avrupa Komisyonu en erişilebilir 
şehirlere yıllık ödüller sunar; 

 Sekiz Üye Devlette (Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, İtalya, Malta, Slovenya ve 
Romanya) bir Avrupa engellilik kartı programı denenmektedir ve engelli kişilerin kültüre, 
spora ve eğlenceye daha iyi erişimi sağlanmalıdır; 

 Erasmus + programının (2014-2020) hükümleri engelli öğrencilerin hareketliliğini teşvik 
eder; 

 Engelliler de sınır ötesi sağlık hizmetlerine ilişkin Direktiften yararlanmaktadır; 
 Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi'nin revizyonu, medya hizmet sağlayıcılarını, 

hizmetlerinin görme veya işitme engelli kişiler için kademeli olarak erişilebilir hale 
gelmesini sağlamaya teşvik etmektedir. Kamu sektörü kurumlarının web sitelerini herkes 
için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan web erişilebilirliği Direktifi ve mal ve hizmetlerin 
erişilebilirliğine ilişkin yeni Direktif, engelliler için erişilebilirliğin geliştirilmesinde de kilit 
unsurlardır. 

 

BİR SAVUNUCU – “Disability Intergroup” 

 “Disability Intergroup”, engellilik politikasını teşvik etmekle ilgilenen Avrupa Parlamentosu 
Üyelerinin gayri resmi bir grubudur. 1980 yılında kurulan, Avrupa Parlamentosu'ndaki en eski ve 
en büyük gruplararası oluşumlardan biridir. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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“Disability Intergroup”, AB'de engelli kişilerin haklarının savunulmasında ve ilerletilmesinde kilit 
bir oyuncu olmuştur. Bu yeni yasama organı, Intergroup'a engelli kişilerin lehine olan mevzuatın 
kabul edilmesine ilişkin araçsal konumunu sürdürmesi için bir fırsat sunmaktadır. 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament  

Daha fazla bilgi 

Engellilikle ilgili bilgiler, çeşitli Avrupa Parlamentosu Düşünce Kuruluşu yayınlarında mevcuttur. 
Engellilerle ilgili daha fazla ayrıntı Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın web sayfasında ve 
Avrupa'nın benim için ne yaptığı web sitesinde mevcuttur. 

Her yıl 3 Aralık'ta Avrupa Komisyonu, Avrupa Engelliler Forumu ile birlikte Avrupa Engelliler Günü 
münasebetiyle bir konferans düzenler ve 2019’da bu günün 27. yıldönümünü kutlandı. Konferans 
karar vericileri, engelli ve engelsiz insanları, uzmanları, medyayı ve diğer paydaşları bir araya 
getiriyor. Ulusal politikaların yanı sıra ve bu politikaları desteklemek için, Avrupa Birliği (AB), birkaç 
on yıl boyunca engellilerin durumunu iyileştirmek için bir dizi girişim, program ve strateji başlattı. 

Bağımsız Yaşam Kavramı (BY) 
 
Bağımsız Yaşam (BY) kavramı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nden (CRPD) çok daha 
eskidir. CRPD'nin hazırlanmasında, özellikle de 19. Madde'de önemli bir rol oynamıştır, ancak aynı 
zamanda hiçbiri BY olmadan gerçekleştirilemeyen diğer makalelerin temelini de oluşturmaktadır. 
Engelli kişilerin, engellerinin türü ve ciddiyetine bakılmaksızın, bağımsız yaşama ve topluma dahil 
olma konusunda eşit haklara sahip oldukları açıkça belirtilmektedir. Madde 19, kişinin hayatını 
nerede, kiminle ve nasıl yaşayacağını seçme hakkını ortaya koymaktadır. Bu, BY'ın dayandığı kendi 
kaderini belirlemeye izin verir. Bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık üzerine sürekli bir tartışma vardır 
- bilgi okuryazarlığı diğer kişilerden bağımsız olmak anlamına gelmez, kişinin kendi yaşamı ve 
yaşam tarzı üzerinde seçim ve kontrol özgürlüğüne sahip olması anlamına gelir. 
 
Bağımsız Yaşam (BY): 
 
Bağımsız yaşam, insan hakları temelli engellilik politikalarının günlük göstergesidir. Bağımsız 
yaşam, engellilerin kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan çeşitli çevresel ve 
bireysel faktörlerin bir araya gelmesi ile mümkündür. Bu, nerede yaşayacağına, kiminle 
yaşayacağına ve nasıl yaşayacağına ilişkin gerçek seçimler ve kararlar verme fırsatını içerir. 
Hizmetler herkese açık olmalı, herkes tarafından erişilebilir olmalı ve fırsat eşitliği, ücretsiz ve 
bilgilendirilmiş onam temelinde sağlanmalı ve engellilere günlük yaşamda esneklik sağlanmalıdır. 
Bağımsız yaşam, yapılı çevrenin, ulaşımın ve bilginin erişilebilir olmasını, teknik yardımların mevcut 
olmasını, kişisel yardıma ve / veya toplum temelli hizmetlere erişimin olmasını gerektirir. Cinsiyet, 
yaş ve destek ihtiyaçlarının düzeyine bakılmaksızın bağımsız yaşamın tüm engelliler için olduğunu 
belirtmek gerekir. 

Kişisel Yardım (KY): 

Kişisel Yardım, bağımsız yaşama izin veren bir araçtır. Kişisel yardım, bireysel ihtiyaç 
değerlendirmesi temelinde ve her bir bireyin yaşam durumuna bağlı olarak sağlanmalıdır. 
Engellilere kişisel yardım için tahsis edilen oranların, her ülkedeki mevcut maaş oranlarıyla uyumlu 
olması gerekir. Engelliler, yeterli destekle kişisel asistanları işe alma, eğitme ve yönetme hakkına 
sahip olmalı ve ihtiyaçlarına en uygun istihdam modelini seçenler olmalıdır. Kişisel yardım 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament
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tahsisleri genellikle kişisel asistanların maaşlarını ve işveren tarafından ödenmesi gereken tüm 
katkılar, yardıma ihtiyacı olan kişinin idari masrafları ve akran desteği gibi diğer performans 
masraflarını kapsar. 

Profesyonel kişisel asistan, toplumdaki davranış, sağlık durumu ve psikolojik profil aracılığıyla 
engellilerin bakımı ve korunmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin kullanılması için garantiler sunar. 
Kişisel asistan, bir veya daha fazla kişiyle doğrudan çalışarak, onları günlük yaşamlarının çeşitli 
yönleriyle destekleyerek, seçtikleri şekilde yaşayabilirler. 

Kişisel asistanın rolü çok çeşitlidir ve hiçbir iş aynı olmayacaktır. Bazı kişisel asistanlar, yeterli 
eğitimle sağlıkla ilgili belirli görevleri yerine getirebilirler. Sosyal modeli kullanmak, engelli 
insanların karşılaştığı engellere çözüm bulmaya yardımcı olur. Bir bireyin sakatlığını veya sağlık 
durumunu düzeltmeye çalışmak yerine, toplumdaki bu engellerin kaldırılmasını veya etkilerinin 
azaltılmasını teşvik eder. Sosyal model, engelliler için tercih edilen modeldir ve toplumu daha 
kapsayıcı olmaya teşvik eder. Kişiselleştirme ve kişi merkezli bakım, kendi benzersiz ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde tasarlanmış bir bakım ve destek sistemi oluşturmakla ilgilidir. 

Kurumdan Çıkarma (KÇ): 
Kurumdan çıkarma, kurumsal bakımdan ve diğer izole edici ve ayırıcı ortamlardan bağımsız 
yaşama geçişi sağlayan politik ve sosyal bir süreçtir. Etkili bir kurumdan çıkarma, bir kuruma 
yerleştirilen kişiye tam bir vatandaş olma ve hayatının kontrolünü (gerekirse destekle) alma fırsatı 
verildiğinde gerçekleşir. Kurumdan çıkarma süreci için temel olan, toplumda uygun fiyatlı ve 
erişilebilir konut sağlanması, kamu hizmetlerine erişim, kişisel yardım ve akran desteğidir. 

AB Üye Devletleri, kurumsallaşmış ortamlarda yaşarken geliştirilmemiş olan yemek pişirme, 
alışveriş veya temizlik gibi bağımsız yaşam becerilerini geliştirme fırsatı olarak engelli kişilerin 
bağımsız günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için programlar oluşturmalıdır. Bu, 
engellilerin toplum içinde yaşamları için donatılmasına yardımcı olacaktır. 

Yeni personel işe almak ve mevcut personeli yeniden eğitmek, engellilik hizmetlerinde bağımsız 
bir yaşam felsefesi aşılamanın temel bir bileşenidir. 

Kurumsallaşma aynı zamanda gelecekte kurumsallaşmayı önlemekle de ilgilidir. 

 

Topluma Dayalı Hizmetler (TDH): 

Toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi, hem politik hem de sosyal bir yaklaşım gerektirir ve 
barınma, eğitim, ulaşım, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetler ve destek gibi tüm kamu 
hizmetlerinin, engelliler için erişilebilir hale getirilmesi için politika önlemlerinden oluşur. 
Engelliler, temel hizmetlere ve fırsatlara erişebilmeli ve eşit vatandaşlar olarak yaşayabilmelidir. 
Yerleşim kurumları, özel okullar, sağlık hizmetleri için uzun süreli hastaneler gibi özel ve ayrılmış 
hizmetlere olan ihtiyacı, ana akım ulaşıma erişilemediği için özel ulaşım ihtiyacını ortadan 
kaldırmak için toplum temelli hizmetler yürürlükte olmalıdır. Grup evleri bağımsız yaşam değildir 
ve önceden sağlanmışsa, diğer gerçek, yeterince finanse edilmiş bağımsız yaşam seçeneklerinin 
yanında bulunmalıdır. 

AB Komisyonu şu amaçlarla çalışacak ve ulusal faaliyetleri destekleyecektir: 

− İnsan kaynaklarının eğitimi ve sosyal altyapının uyarlanması,  
− kişisel yardım finansman şemalarının geliştirilmesi,  
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− profesyonel bakıcılar için sağlam çalışma koşullarının teşvik edilmesi, 
− aileler ve enformel bakıcılara destek için Yapısal Fonlar ve Kırsal Kalkınma Fonu kullanımı 

dahil olmak üzere kurumsal hizmetten toplum temelli bakıma geçişin sağlanması. 

https://enil.eu/independent-living/definitions/ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-
living-ground-perspectives-summary_en.pdf 

Evrensel Tasarım Konsepti 
Evrensel tasarımın amacı, ister binalar, ister açık alanlar, iletişim araçları veya ev eşyaları olsun, 
herkesin aynı fiziksel çözümleri mümkün olan en geniş ölçüde kullanmasını sağlamak için teori, 
ilke ve çözümler geliştirmektir. 

Evrensel tasarım ve konseptin amacı şu şekilde tanımlanabilir: 

"Evrensel tasarım, uyarlamaya veya özel tasarıma ihtiyaç duymadan, mümkün olan en geniş 
ölçüde tüm insanlar tarafından kullanılabilecek ürün ve ortamların tasarımıdır" 

"Evrensel tasarım konseptinin amacı, ürünleri, iletişimi ve yapılı çevreyi çok az ek ücret karşılığında 
veya ücretsiz olarak daha fazla kişi tarafından daha kullanılabilir hale getirerek herkes için hayatı 
kolaylaştırmaktır. Evrensel tasarım konsepti her yaştan, boyuttan ve yetenekten tüm insanları 
hedefler. " 

Evrensel tasarım, ister engelli insanlara isterse nüfusun diğer gruplarına yönelik olsun, tüm 
gereksiz ve damgalayıcı özel çözümlere ideolojik ve politik olarak karşı çıkar. Eşit statü, eşit 
muamele ve eşit hak temel kavramlardır. 

Evrensel Tasarım ve Eşit Statü 

Evrensel tasarım kavramında, tüm binaları, ortamları ve ürünleri mümkün olduğu kadar herkes, 
insanlar, farklı büyüklük ve yeteneklere sahip insanlar, engelliler ve özürlü olmayanlar, çocuklar ve 
yaşlılar tarafından kullanılabilecek şekilde planlamak ve gerçekleştirmek için hem bir vizyon hem 
de somut bir girişim vardır. Bu kavramların özünde, herkesin yaşamın farklı alanlarına katılmak için 
aynı olasılıklara örn. eğitim, iş ve eğlenceye sahip olması idealidir. Evrensel tasarıma sahip ideoloji 
ve pratik çalışmada açıkça tanımlanmış bir hırs vardır: tüm ürünler, binalar ve çevre mümkün 
olduğunca çok kişi tarafından eşit şartlarda kullanılacak şekilde yapılmalıdır. 

Teoriden Pratiğe 

Teori ve pratik arasındaki etkileşimin altı çizilmiştir. Aşağıdaki yedi ilke, evrensel tasarımı 
göstermenin merkezinde yer alır: 

1. Adil kullanım. Tasarım, çeşitli yeteneklere sahip insanlar için yararlı ve pazarlanabilir. 

2. Kullanımda esneklik. Tasarım, çok çeşitli kişisel tercihleri ve yetenekleri barındırır. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
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3. Basit ve sezgisel kullanım. Tasarımın kullanımı, kullanıcının deneyimi, bilgisi, dil becerileri veya 
mevcut konsantrasyon seviyesinden bağımsız olarak anlaşılması kolaydır. 

4. Algılanabilir bilgiler. Tasarım, ortam koşullarına veya kullanıcının duyusal yeteneklerine 
bakılmaksızın gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde iletir. 

5. Hata toleransı. Tasarım, tehlikeleri ve kazara veya kasıtsız eylemlerin olumsuz sonuçlarını en 
aza indirir. 

6. Düşük fiziksel çaba. Tasarım verimli ve rahat bir şekilde ve minimum yorulma ile kullanılabilir. 

7.Yaklaşım ve kullanım için boyut ve alan. Kullanıcının vücut ölçüsü, duruşu veya hareketliliğine 
bakılmaksızın yaklaşma, erişim, manipülasyon ve kullanım için uygun boyut ve alan sağlanır. 

Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında yayınlanan ilgili standardizasyon girişimlerine "Herkes 
için Tasarım"ı dahil edecek olan Standardizasyon Talimatı 473, tüm yaklaşımlar için tasarımın 
ardından üretilmiş mallar ve hizmet hükümleri için üretim sürecine erişilebilirliğin dahil edilmesini 
hedeflemektedir. Bu görevin belirli bir konuda bir standart getirmesi beklenmez, ancak çevre, bilgi 
ve iletişim teknolojileri, sağlık hizmetleri ve uzun vadeli bakım, çevre, nakliye ve paketleme, ev 
eşyaları, spor ve eğlence ile ilgili farklı standartları gözden geçirmesi ve üreticilere ve hizmet 
sağlayıcılara, ürünlerini ve hizmetlerini tasarlarken engelli kişilerin ihtiyaçlarını nasıl dikkate 
alacakları konusunda yardımcı olmanın bir yolunu bulması beklenmektedir. 

http://www.edf-feph.org/design-all 

https://www.independentliving.org 

Referanslar ve Faydalı Linkler 
 
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-
people/index_en.htm 

disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

https://www.independentliving.org/
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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MODÜL 1: ENGELLILER İÇIN AVRUPA ÇERÇEVESI 

Eğitim Müfredatı: 

İSTİHDAM, KADIN VE ENGELLİLİK - BAĞIMSIZ YAŞAM 

1. Eğitimin Amacı 

Eğitimin amacı, kursiyerlere, yani engelli kadınlara, bağımsız yaşamlarının ve istihdama erişimlerinin 
güvence altına alınması konusunda AB'deki haklarını ve mevcut kaynaklarını bilmeleri için araçlar 
sağlamaktır. 

Ayrıca bağımsız yaşam ve kişisel asistan kavramları ve rolü, genel olarak engelli kişilerin ve engelli 
kadınların sosyal içermesini kolaylaştırmak için çok önemli kavramlar ve kaynaklardır. 

Bağımsız Yaşam kavramı, engelli kişilerin kendi ihtiyaçları konusunda en iyi uzmanlar olduğu, günlük 
yaşamlarını ve bağımsızlığa erişimlerini güçlü bir şekilde etkileyen hizmetlere katkıda bulunmak için 
çok önemli ve değerli bir perspektife sahip oldukları ve yaşama, çalışmaya ve topluluklarında nasıl 
yer alacaklarına karar vermek için fırsat eşitliğini hak ettikleri fikrini vurgular. 

Ayrıca, engellilik ve kapasite öz-değerlendirme araçları, gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bir işe 
erişimlerini veya işyerlerinin iyileştirilmesini mümkün kılmak için neye ihtiyaç duyduklarını 
tanımlamak için kullanılır. 

2. Anahtar Kelimeler ve Kelime Öbekleri 

Bu modülde odaklanılması gereken ana unsurlar şunlardır: Temel haklar, Avrupa Engellilik Stratejisi, 
Ürün ve Hizmetlere Erişim, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, Bağımsız Yaşam, Kişisel Asistan, Avrupa 
Bağımsız Yaşam Ağı ve Işyerinde Erişilebilirlik. 

3. Hedefler  

Engelli kadınlara yardımcı olmak için modülün hedefleri: 

 Engellilerin temel haklarını ve Avrupa düzeyinde Avrupa çerçevesini bilmek 
 AB'nin engellilik hakkında ne söylediğini ve engelli kadınların sosyal içermeye ve bağımsız 

yaşama nasıl ulaşabileceklerini bilmek 
 Kişisel asistan rolünü, işyerinde erişilebilirliği, sosyal içerme ve nihayetinde bağımsız yaşamı 

sağlamak için bir araç olarak tanıtmak; Ayrıca, bu rolü yeni bir istihdam getirisi olarak 
tanımlamak 

 Engelli kadınları Kişisel Yardım ile işe erişim ihtiyaçlarını nasıl planlayacaklarını eğitmek: 
Kadınların sahip olduğu yetenekler ve yeterlilikler hakkında öz değerlendirme yapmak ve 
ayrıca istihdama ve bağımsız yaşama erişim için edinmeleri veya iyileştirmeleri gereken 
diğer ihityaçları tespit etmek 
 

4. Öğrenme Çıktıları 
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Bu eğitimin sonunda, kursiyerler AB'nin onların haklarını nasıl savunduğunu 
anlayabileceklerdir. Bu eğitimdeki kursiyerler; 

 Engellilerin ve özellikle engelli kadınların sosyal içerilmesi için AB'deki en önemli 
hedefleri öğrenirler. 

 Erişebilirlik kavramını, bağımsız yaşam ve kişisel asistan olarak öğrenirler. 

 Kişisel asistan ihtiyaçlarını planlayabilme ve işe giriş yeterliliği kazanırlar. 

 Ayrıca, kendi engelliliklerinin öz değerlendirmesini yapabilmek için yeterliliklerini 
geliştirirler. 

 İstihdam edilebilmek için yeterliliklerini geliştirmek ve iyileştirmek için edinmeleri 
gerekenleri diğer ihtiaçları tespit ederler. 

 Kişisel asistanın rolünü bağımsız yaşamları için bir araç ve yeni bir istihdam getirisi 
olarak ikili bir perspektiften bilirler.  

5. Kurs İçeriği 

1. Engelliler Için Avrupa Çerçevesine Giriş (3 saat) 

1.1. Engelliler için fırsat eşitliği 

1.2. Engellilerin haklarına İlişkin BM Sözleşmesi 

1.3. Engelliler için ürün ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi 

1.4. İşyerinde ayrımcılıkla mücadele 

1.5. Daha fazla AB girişimi ve eylemi  

 

2. Erişebilirlik ve Bağımsız Yaşam (3 saat) 

2.1. Evrensel erişilebilirlik kavramı 

2.2. Engelliliğin farklı paradigmaları 

2.3. Bağımsız yaşam hareketi: İlkeler 

 

3. Kişisel asistanın rolü ve işlevleri (4 saat) 

3.1. Kişisel asistan ve bağımsız yaşam kavramı 

3.2. Kişisel asistanın rolü, profili ve işlevleri 

3.3. Yeni istihdam alanlarında kişisel yardım 

 

4. Bağımsız Yaşam Için Öz Değerlendirme (5 saat) 

4.1. Engelliliğimin öz değerlendirmesi 

4.2. Yetkinliklerim ve ihtiyaçlarım 

4.3. Kişisel asistan için planlama ihtiyaçları 
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6. Öğrenme Saatleri 

Bu modül için öğrenme saatleri, ülkeye ve her grupta gözlemlenen ihtiyaçlara bağlı olarak esnek 
olmalıdır. 4 seans şeklinde düzenlenen modül toplam 15 saat sürecektir. 

7. Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri 

Eğitim yöntemleri: seminer ve çalıştaylar, hem gruplar halinde hem de tüm sınıfı içeren tartışmalar 
ve bağımsız olarak yapılan pratikler. 

8. Değerlendirme Yöntemleri 

Her seanstan sonra, eğitmen kursiyerin bilgilerini değerlendirecektir. Bilgi, hem kursjyerin öz 
değerlendirmesini hem de kursiyer tarafından yürütülen bağımsız çalışmayı içeren takip soruları 
sorarak değerlendirilecektir. Kadınlar ve genel olarak insanlar için daha fazla iletişim kurmayı 
öğrenmek ve durumu değerlendirmek her zaman gerekli olduğundan, öz değerlendirmenin eğitime 
dahil edilmesi çok önemlidir. Ek olarak, yetişkin öğrenciler notlara göre değerlendirilmemelidir. 

Bu nedenle, kursiyerlerin şu şekilde değerlendirilmesi tavsiye edilir - kazanmış / geliştirmeye ihtiyaç 
duymaktadır. Bu, çocukların okullarının ilk yıllarında benlik saygısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip 
olmaması için yapılan bir değerlendirme yöntemidir. Engelli kadınlara eğitim verilirken aynı 
yaklaşım kullanılmalıdır. 

9. Kaynaklar 

Gerekli kaynaklar şunlardır: Yaşanan Covid-19 pandemisinin koşullarına göre önlem olarak;  

− Sağlık yetkilileri tarafından önerilen ve insanlar arasındaki güvenlik mesafesini korumak için 
yeterli boyutlara sahip bir öğretim sınıfı veya tesisi 

− İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar, projektör ve ses sistemi  

− Kağıt, kurşun kalem, keçeli kalem ve tahta veya kağıtlı sunum tahtası. 

10. Referanslar 

Kullanılan referanslar ülkeden ülkeye değişeceğinden, her ülkeye özel olarak uyarlanmaları gerekir. 
Engelliler için Avrupa çerçevesini daha geniş tanımak için İngilizce olarak bazı yararlı referanslar 
eklenmiştir. Fakat, diğer web siteleri İspanyolca olarak mevcuttur, ancak diğer benzer ulusal 
bağlamlarda kullanılacak referanslar değiştirilerek eklenebilir.  

 
 http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381  

 https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.

pdf 

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
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 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-

disabilities-people/index_en.htm 

 disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester_en 

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 

Gönüllülük ve Çıraklık: 

 https://erasmusintern.org/  

 https://www.onlinevolunteering.org/en 

 

AB Çerçevesi: 

 Avrupa Erişilebilirlik Yasası: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 Kapsayıcı Avrupa:  https://www.inclusion-europe.eu/  

 

11. EK - OTURUM PLANLARI: (Ekteki tabloya bakınız) 

Ünite nº 1 / adı: Engelliler için Avrupa çerçevesine giriş 
 
Oturum nº 1: Engelliler için Avrupa çerçevesine giriş 
 
Beklenen süre: 3 saat 
 
Genel Hedefler: Engelli kadınlara yardım etmek: Engelli kişilerin temel haklarını ve Avrupa 
düzeyinde Avrupa çerçevesini bilmek; AB'nin engellilik hakkında ne söylediğini ve engelli 
kadınların sosyal içermeye ve bağımsız yaşama nasıl ulaşabileceklerini bilmek 
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://erasmusintern.org/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.inclusion-europe.eu/
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Kaynaklar: Yeterli boyutlara sahip bir öğretim sınıfı veya tesisi, internet bağlantısı olan bir 
bilgisayar, bir projektör ve ses sistemi, kağıt, kurşun kalemler, keçeli kalem ve tahta veya kağıtlı 
sunum tahtası 

 
1.1. Engelliler Için Fırsat Eşitliği  

 
Öğrenme çıktıları: 
 
Kursiyerler, AB çerçevesindeki bazı alanlarda (eğitim, öğretim, istihdam, sağlık, sosyal koruma, boş zaman, 
toplum hizmetleri…) fırsat eşitliğinin önündeki temel engellerin farkındadırlar. 
 
Fırsat eşitliğinin önündeki bu engelleri kaldırmak için bazı kaynaklar bulabilirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Pratik bağımsız çalışma 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu) 
− Grup yazma alıştırması 
− Grup web egzersizi 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen konuyu sunar ve tahtaya “ENGELLER” kelimesini yazarak bir buz kırma etkinliği düzenler ve engelli 
kadınlar olarak, onlara günlük yaşamlarında hangi engellerle karşılaştıklarını sorar. 
 
Cevaplar tamamlandığında, bunları hangi alana dahil edilebileceklerini tartışmak için devam eder:  İş, 
eğitim, sağlık ... vb. 
 
Eğitmen bunları tahtada bu konulara / alanlara göre sınıflandırır. 
  
Onlara “fırsat eşitliği” kavramının ne anlama geldiğini sorar ve bu soruyu cevaplamaları için sınıfı küçük 
gruplar halinde çalıştırır. 
 
Eğitmen kavramı açıklar. 
 
Küçük gruplar halinde, engellerle ilgili yazılı ve pratik bir vaka çalışması yaparlar ve çözümü bulmak için 
çevrimiçi araştırma yaparlar. 
 
Son olarak, incelenen içerikler hakkında bireysel bir anket doldururlar. 
Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını inceler ve bireysel olarak değerelndirme formlarını doldurur ve ayrıca eğitimin 
kalitesini değerlendirmek için bir anket yapar. 
 

 
1.2. Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi. 

 
Öğrenme çıktıları: 
 
Engelli kadınlar olarak AB'de kendi temel haklarını biliyorlar. 
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Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze 
− Çevrimiçi Seminerler ve atölyeler (yüz yüze, hem gruplar halinde hem de tüm sınıfın dahil olduğu) 
− Tartışmalar ve bağımsız pratik çalışmalar (Ürün: vaka analizi ve çözüm raporu) 
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Bağımsız pratik çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen konuyu sunar ve tahtaya “HAKLAR” kelimesini yazarak buz kırma etkinliği yapar ve engelli kadınlar 
olarak hangi haklara sahip olduklarını düşündüklerini sorar. 
 
Bitirdiklerinde, hangi alana dahil edilebileceklerini tartışırlar: Medeni ve Siyasi Haklar; Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar. Eğitmen bunları tahtada bu temalara göre sınıflandırır. 
 
Eğitmen, hak kavramlarını ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni tahtadaki bir şema aracılığıyla 
açıklar. 
 
Küçük gruplar halinde, konu hakkında yazılı bir vaka çalışması ve engelli kişilerin temel haklarını bulmak 
için çevrimiçi bir araştırma yaparlar. 
 
Eğitmen, incelenen içerikler hakkında bireysel bir anket doldurur ve bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını inceler ve bireysel olarak değerlendirme formlarını doldurur ve ayrıca eğitimin 
kalitesini değerlendirmek için anket yapar. 
 

 
1.3. Engelliler için ürün ve hizmetlere erişilebilirlik 

 
Öğrenme çıktıları: 
 
Engelliler için olan bazı ürün ve hizmetleri belirlerler ve kullanırlar. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu). Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. 

Bağımsız pratik çalışma 
 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, tahtaya “ÜRÜNLER” ve HİZMETLER yazarak konuyu sunar ve buz kırma etkinliği yapar ve engelli 
bireyler olarak günlük yaşamlarında hangi ürün ve hizmetleri kullandıklarını ve ihtiyaç duyduklarını ve 
bunları nasıl elde ettiklerini sorar. 
Bitirdiklerinde, hangi alana dahil edilebileceklerini tartışırlar: İş, eğitim, sağlık ... vb. 
Eğitmen bunları tahtada bu temalara göre sınıflandırır. 
Onlara “ürün ve hizmetlere erişilebilirliğin” ne anlama geldiğini sorar ve bu soruyu yanıtlamak için küçük 
gruplar halinde çalışırlar. 
Eğitmen, tahtadaki bir şema ve örnekler aracılığıyla engellilere yönelik “Ürün ve Hizmetlere Erişilebilirlik” 
kavramını açıklar. 
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Küçük gruplar halinde, engelliler için ürün ve hizmetlere erişilebilirlik hakkında yazılı bir vaka çalışması ve 
bazı ürün ve hizmetleri bulmak için çevrimiçi bir araştırma yaparlar. 
Son olarak, incelenen içerikler hakkında bireysel bir anket doldururlar. Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 
1.4.  Engelliler için ürün ve hizmetlere erişilebilirlik 

 
Öğrenme çıktıları: 
 
Kursiyerler, günlük yaşamda engellilik nedeniyle işyeri ayrımcılığının farkındadır. 
Erişilebilirlik, işe alma, işten çıkarma, işe alma, eğitim, iş atamaları, terfiler, ücret, sosyal haklar, işten 
çıkarma, izin ve istihdamla ilgili diğer tüm faaliyetler hakkında engelliliğe dayalı bazı işyeri ayrımcılığı 
türlerini tanımlarlar. 
Bunları çözmenin bazı yollarını bulurlar. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Bağımsız pratik çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen tahtaya “İŞYERİ AYRIMCILIĞI” yazarak konuyu sunar ve buz kırma etkinliği yapar ve engellilik 
nedeniyle günlük yaşamlarında ne tür işyeri ayrımcılığı gördüklerini veya hissettiklerini sorar. 
 
Bitirdiklerinde, hangi alana dahil edilebileceklerini tartışırlar: erişilebilirlik, işe alma, işe alma, eğitim, iş 
atamaları ... vb. Eğitmen bunları tahtada bu temalara göre sınıflandırır. 
 
Onlara işyerinde ayrımcılık örnekleri verir ve bunlarla nasıl mücadele edileceğini sorar ve bu soruyu 
cevaplamak için küçük gruplar halinde çalışırlar. 
 
Eğitmen, işyerinde ayrımcılık kavramını ve türlerini bir şema üzerinden ve bazı örneklerle açıklar. 
 
Küçük gruplar halinde, işyerinde ayrımcılığa ve buna karşı mücadele etme yollarına ilişkin bir vaka çalışması, 
yazılı alıştırma ve bu konuyla ilgili çevrimiçi bir araştırma yaparlar. 
 
Son olarak, kursiyerler incelenen içerikler hakkında bireysel bir değerlendirme formu doldururlar.  
Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 
1.4. Engellileri destekleyen AB girişimleri ve eylemleri 

 
Öğrenme çıktıları: 
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Katılımcılar, yardımcı cihazlar pazarı konusunda engelli kişilere yardımcı olacak bazı AB girişimlerini ve 
eylemlerini; kamusal yaşama ve boş zaman etkinliklerine katılımı; işgücü piyasasını; kapsayıcı eğitimi; 
yaşam koşullarını; geliştirilen sağlık hizmetleri ve programlarını bilirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Bağımsız pratik çalışma. 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, tahtaya “AB İNİSİYATİFLERİ VE EYLEMLERİ” kelimesini yazarak konuyu sunar ve buz kırma etkinliği 
yapar ve engellilik konusunda günlük yaşamlarında hangi AB girişimlerini veya eylemlerini bildiklerini sorar. 
Bitirdiklerinde, hangi alana dahil edilebileceklerini tartışırlar: İş, eğitim, sağlık ... vb. Eğitmen bunları 
tahtada bu temalara göre sınıflandırır. 
 
Onlara engelli insanlara yardım eden AB girişimlerinin ve eylemlerinin ne anlama geldiğini sorar ve bu 
soruyu cevaplamak için bazı örnekler vererek küçük gruplar halinde çalışırlar. 
 
Eğitmen, AB'nin engelli kişilere yardım eden girişimleri ve eylemleri kavramlarını ve AB'nin Avrupa Engellilik 
Stratejisini ve Avrupa Erişilebilirlik Yasasını bazı girişimler ve eylemler aracılığıyla engellilere nasıl yardımcı 
olduğunu tahtadaki bir şema ve bazı örnekler aracılığıyla açıklar. 
 
Küçük gruplar halinde, konu hakkında bir vaka çalışması, yazılı alıştırma ve yukarıda bahsedilen girişimler 
ve eylemler hakkında bilgi bulmak için çevrimiçi bir araştırma yaparlar. 
 
Son olarak, incelenen içerikler hakkında bireysel bir değerlendirme formu doldururlar.  
Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
gözden geçirir.  
 

 

Birim nº 2 / adı: Evrensel Erişilebilirlik ve Bağımsız yaşam 
 
Oturum nº 2 / Adı: Evrensel erişilebilirlik ve bağımsız yaşam 
 
Beklenen süre: 3 saat 
 
Genel Hedefler: AB'nin Evrensel erişilebilirlik hakkında ne söylediğini bilmek. 
Engelli kadınların nasıl bağımsız yaşayabileceklerini bilmek. 
 
Kaynaklar: Yeterli boyutlara sahip bir öğretim sınıfı veya tesis, internet bağlantısı olan bir bilgisayar, bir 
projektör ve ses sistemi, kağıt, kurşun kalemler, keçeli kalem ve tahta veya kağıtlı sunum tahtası 

 
2.1. Evrensel erişilebilirlik kavramı 
 
Öğrenme çıktıları: 
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Kursiyerler, evrensel erişilebilirlik kavramını haklarını kullanmak için bir araç olarak anlarlar. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Pratik bağımsız çalışma. 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, kursiyerlere kartları dağıtır, bu kartların herbirine Evrensel erişilebilirlik tasarımının 7 ilkesinden 
biri yazılır (Adil kullanım - Esnek kullanım - Basit ve Sezgisel Kullanım - Algılanabilir Bilgi - Hataya Tolerans - 
Minimum Fiziksel Çaba - Uygun Yaklaşım Boyutu ve Kullanımı). 
7 ilkeyi anladıktan sonra her biri, gelecekte geliştirebilecekleri işyerinin bir nesnesinin veya unsurunun bu 
ilkelere nasıl adapte edilip edilmediğini ve adapte edilmemeleri durumunda uyarlanması gereken 
önlemleri analiz eder. 
10-15 dakikalık bireysel veya ikili çalışmadan sonra sonuçlar tam grup halinde tartışılır. 
 
Bu tartışmadan sonra, her biri patronlarına işyerini nasıl uyarlaması gerektiğini bildirmek için doğru yolu 
hazırlar. Bunun için eğitmen, şirketlerin her ülkedeki işyerlerini uyarlamaları için hibe ve desteleri açıklar 
(en fazla 15 dakika).  
Bu durumu rol yapma yöntemini kullanarak ve etkili iletişim ve başarı oryantasyon becerilerini uygulayarak 
çiftler halinde temsil ederler. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, tüm kadınların kavramları anlayıp anlamadığını kontrol etmek için son bir sesli değerlendirme 
sorularıyla grup çalışmalarını gözden geçirir. 
 

 
2.2. Engelliliğin farklı paradigmaları 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Kursiyerler, engelliliği ve zaman içindeki değişimini anlamanın farklı yollarını bilir. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Takım çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu) 
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Pratik bağımsız çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Rol yapma oyunu: 
Eğitmen, bazı kartları, farklı engellilik paradigmalarının adlarını ve bunu temsil edecek bir rol yapma 
önerisinin örneğini içeren küçük gruplara rastgele gösterir ve dağıtır. Hazırladıkları zaman, bunu tüm sınıf 
için canlandırırlar ve sonra nasıl hissettiklerini ifade ederler. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketini inceler. 
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2.3. Bağımsız yaşam hareketi: İlkeler 
 

Öğrenme çıktıları: 
 
Bağımsız yaşam felsefesini anlarlar. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Tartışma: 
Sınıf iki gruba ayrılmıştır. Biri bağımsız yaşamın ilkelerini, diğer grup bağımlı yaşamın ilkelerini savunur. 
Tartışmayı bitirdiklerinde, bağımsız yaşam ilkelerinin engelli insanlar için ne gibi avantajları olduğu 
sorusuna cevap verirler. 
Soru üzerinde düşünmek ve cevabı bir kağıda yazmak için küçük gruplar halinde toplanırlar. Son olarak, her 
grup cevapları sınıf arkadaşlarının geri kalanına sunar. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 

Birim nº 3 / adı: Kişisel asistanın rolü ve işlevleri 
 
Oturum nº 3 / Adı: Kişisel asistanın rolü ve işlevleri 
 
Beklenen süre: 4 saat 
 
Genel Hedefler: Kişisel asistan rolünü ve işyerinde erişilebilirliğini, sosyal içerme ve nihayetinde bağımsız 
yaşamı sağlamak için bir araç olarak kullanmayı tanıtmak. Bu rolü yeni bir istihdam alanı olarak tanımlamak. 
 
Kaynaklar: Yeterli boyutlara sahip bir öğretim sınıfı veya tesisi, internet bağlantısı olan bir bilgisayar, bir 
projektör ve ses sistemi, kağıt, kurşun kalemler, keçeli kalem ve tahta veya kağıtlı sunum tahtası 
 

 
3.1. Kişisel asistan ve bağımsız yaşam kavramı.  
 

Öğrenme çıktıları: 
 
Kursiyerler, kişisel asistanın rolünü bağımsız yaşamı elde etme ve kişisel yardımın temel özelliklerini 
belirleme aracı olarak öğrenir. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu) 
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Pratik bağımsız çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
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Sorular ve cevaplar: Eğitmen, engelli insanları desteklemeye hizmet eden mesleklerin isimlerini sorar. 
Bunları tahtaya yazar. Ardından aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları sorar. Eğitmen, bağımsız yaşamı 
sağlamak için kişisel asistan figürünün ne kadar önemli olduğunu gösterir. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formları ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 
3.2. Kişisel asistanın rolü, profili ve işlevleri. 
 

Öğrenme çıktıları: 
 
Bir kişisel asistanın gerçekleştirdiği rolü, mesleki ve kişisel yetkinlikleri ve işlevleri ve görevleri bilirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Takım çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu). Grup yazma alıştırması 
− Grup web egzersizi. Pratik bağımsız çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Rol yapma oyunu: 
Kursiyerler, çiftler halinde kişisel bir asistanı ve bu hizmetin bir kullanıcısını temsil ederler. 
Sonra birbirleriyle rol değiştirirler. 
Öğretmen onlara rol oynarken hangi işlevleri ve görevleri gördüklerini ve bir kişisel asistanın sahip olması 
gerektiğini düşündüklerini sorar. 
Sonra bunları tahtaya yazar. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 
3.3. Yeni istihdam alanlarında kişisel yardım 
 

Öğrenme çıktıları: 
 
Bu mesleğin sunduğu işe yerleştirme olanaklarını keşfederler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu). Grup yazma alıştırması.  
− Grup web egzersizi Pratik bağımsız çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Kursiyerler, çiftler halinde, internette kişisel asistan iş tekliflerini ararlar. Teklifleri incelerler. 
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Bireysel pratik alıştırma: Kişisel asistan olarak çalışmak için neye ihtiyacım var? 
Cevaplarını bir kağıda yazmaları gerekir. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, bireysel olarak doldurulan değerlendirme formlarını ve memnuniyet 
anketlerini inceler. 
 

 

Ünite nº 4 / isim: Bağımsız yaşam için öz değerlendirme 
 
Oturum nº 4 / Adı: Bağımsız yaşam için öz değerlendirme 
 
Beklenen süre: 5 saat 
 
Genel Amaç: Engelli kadınları, kişisel yardım/işe erişim ihtiyaçlarını nasıl planlayacakları konusunda 
eğitmek: kadınların sahip olduğu yetenekler ve yeterlilikler hakkında öz değerlendirme yapmak ve ayrıca 
istihdama ve bağımsız yaşama erişim için edinmeleri veya iyileştirmeleri gereken diğer ihtiyaçlarını tespit 
etmek. 
 
Kaynaklar: Yeterli boyutlara sahip bir öğretim sınıfı veya tesis, internet bağlantısı olan bir bilgisayar, 
projektör ve ses sistemi, kağıt, kurşun kalem, keçeli kalem ve tahta veya kağıtlı sunum tahtası, dergiler, 
makas, yapıştırıcı, renkli karton, post-it post-it farklı renkler ve tüm kadınların faaliyetlere katılmasını 
sağlamak için gerekli adaptasyon. 
 

 
4.1. Engelliliğimin öz değerlendirmesi 

 
Öğrenme çıktıları: 
 
Her kursiyer, günlük yaşamın farklı alanlarında engellilik durumuyla ilgili olarak kendi başına neler yapıp 
yapamayacağının farkındadır. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Bağımsız pratik çalışma 
−  

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Kursiyerler bu aktiviteye 3'er kişilik gruplar halinde katılırlar. 
“Hedeflerim” yöntemi, bir kolaj oluşturmaya odaklanan projektif bir tekniktir. Bu yöntem, yaşamın en 
önemli yönlerini belirlemeye ve anlamaya yardımcı olur. İş, eğitim, hobiler ve gelişim dahil olmak üzere 
yaşamın tüm temel temaları hakkında düşünmeye teşvik eder. Bu yöntemin amacı, yaşam ve kariyer 
hedeflerinin farkında olmak ve bunlara ulaşmanın önündeki engelleri açıklığa kavuşturmaktır. 
 
Talimat, katılımcılara adım adım sağlanmalıdır: 
1. Önümüzdeki beş yıl içinde ulaşmak istediğiniz üç ila beş yaşam hedefini yazın. 
2. Hedefler yazıldıktan sonra, "Beş yıllık hayatım" temasıyla ilgili bir kolaj oluşturun. 
3. Hedeflerden birini seçin ve bu hedefe ulaşmak için yapılması gereken üç ila beş adım yazın. 
4. "Seçilen hedefe ulaşmanın önündeki engeller" konulu bir kolaj oluşturun. 
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5. Danışmanınızla engellerden en az birinin nasıl üstesinden gelineceğini tartışın. 
 
Eğitmen, hareket kabiliyeti kısıtlı kadınların katılabilmesi için gerekli desteği sağlamalıdır, bu nedenle 
gruplar, kadınlardan birinin diğerlerine yardım ettiği ve etkinliği tamamlamaları için desteklediği şekilde 
organize edilmelidir. 
 
Değerlendirme: 
 
Kolajı bitirdiğimizde, her grup sonuçları tüm gruba tanıtır. Tartışma sırasında eğitmen tarafından aşağıdaki 
sorular sorulur: 
1. Bize çalışmanızdan bahsedin (kolajlar). 
2. Belirlediğiniz hedefler nelerdir? 
3. Her hedef için hangi adımları tanımladınız? 
4. Seçilen hedefe ulaşmanızı engelleyebilecek hangi engelleri belirlediniz? 
5. Bu engelleri nasıl aşacaksınız? 
6. Çalışmanızın sonuçlarını nasıl buluyorsunuz? 
7. Kolajlardan hangisini oluşturmak daha kolaydı - hedeflerle ilişkili olanı mı yoksa engellerle ilişkili olanı 
mı? 
8. Kolajları oluştururken karşılaştığınız zorluklar nelerdi? 
9. Planlanan faaliyetlerin amacı nelerdir? 
10. Hedeflere ulaşmanıza yardımcı olabilirler mi? 
 
Bu görev için tahmini süre 60 dakikadır - ilk konuşma için yaklaşık 10 dakika, kolaj oluşturmak için 40 dakika 
ve tartışma için 10 dakika verilmelidir. 
 

 
4.2. Yetkinliklerim ve ihtiyaçlarım 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Her katılımcı kendi yetkinliklerinin ve ihtiyaçlarının ve nelerin geliştirilebileceğinin farkındadır. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Bağımsız pratik çalışma 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Her katılımcı, hayatındaki başarılı bir deneyimi veya başarıyı hatırlar ve hangi kapasitelerin, becerilerin veya 
yeteneklerin faaliyeti gerçekleştirmelerine veya hedefi gerçekleştirmelerine yardımcı olduğunu belirler. 
Daha sonra, faaliyeti gerçekleştirmediği veya amacına ulaşamadığı bir durumu hatırlar. Bunun neden 
olduğunu ve çözmek için hangi çözümü bulduğunu düşünür. Bir çözüm bulamamış olması durumunda 
amacına ulaşmak için hangi adımları atacağını düşünür. 
Her kursiyer kendi yetkinliklerinin ve ihtiyaçlarının S.W.O.T. analizini yapar. Eğitmen onlara yardımcı olacak 
yeterliliklerin bir listesini gösterir. İletişim becerilerinin ve kişilerarası ilişkilerin önemini vurgular. 
Bu aktivite her iki şekilde de geliştirilebilir: “Hedeflerim” yöntemine paralel olarak veya aktiviteyi 
bitirdikten sonra. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını ve SWOT analizini değerlendiren bireysel çalışmaları inceler ve her biriyle 
bireysel olarak takdirlerini paylaşır. 



   

“Ready Women” Projesi, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz.  
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4.3. Kişisel asistan için planlama ihtiyaçları 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Katılımcılar kişisel asistan olmak için gerekli temel becerileri bilirler. 
Bu yetkinliklerin önemini kabul etmenin yanı sıra kişisel asistan ve kullanıcı arasındaki kişilerarası ilişki ile 
ilgili iletişim yetkinliklerini belirlerler.   
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Etkileşimli / yüz yüze / / çevrimiçi grup çalıştayları ve tartışmaları. 
− Ekip çalışması (ürün: vaka analizi ve çözüm raporu).  
− Grup yazma alıştırması. Grup web egzersizi. Pratik bağımsız çalışma. 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Kursiyerler, bir “Bireysel Bağımsız Yaşama Planı” hazırlarlar. Buna bağlı olarak; 
Kişisel Yardım saatleri hesaplanır. 
Bundan sonra rol yapma yöntemini kullanarak, bazılarının kişisel asistanına ihtiyaçlarını ilettiği bir sahneyi 
temsil ederler. 
Hedefe ulaşmak için en uygun kelimeleri ve etkili iletişim araçlarını kullanmaya odaklanırlar. 
 
Değerlendirme: 
 
Eğitmen, grup çalışmalarını, doldurulan bireysel değerlendirme formlarını ve memnuniyet anketlerini 
inceler. 
 

 

12.  Gözlemler / Diğer tavsiyeler 
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