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Modül 4: Engelli kadınlar için işgücü piyasasında destekleyici 
beceriler 
 
Giriş 

DESTEKLEYİCİ BECERİLER NELERDİR? 

Destekleyici beceriler, insan becerileri, duygusal beceriler, iletişim becerileri ve kişilerarası becerilerin 
bir kombinasyonudur. 

Destekleyici beceriler, bir kişinin başkalarıyla ilişkilerinde nasıl etkileşim kurduğunu karakterize eder. 
Bu beceriler bir kişinin duygusal zekasını karakterize ederler. Destekleyici beceriler, bir kişinin örneğin 
stratejik düşünme veya müzakere veya karar verme konusunda iyi olup olmadığını belirler. 

Destekleyici becerilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, genel olarak kadınların ve özellikle engelli 
kadınların toplumun aktif bir parçası haline gelmesi ve kalması için önemli ve gereklidir. 

Teknik becerilerin veya "zor" becerilerin aksine, destekleyici beceriler sahip olduğunuz bilgilerle değil, 
farklı durumlarda sergilediğiniz davranışlarla ilgilidir. 

İş arama ve işgücü piyasası ile ilgili olarak, Destekleyici beceriler, yeterli adaylar ile ideal adaylar 
arasındaki farktır. Çoğu rekabetçi iş piyasasında, işe alım kriterleri teknik beceri ve uzman bilgisi ile 
sınırlı değildir. 

Her iş rolü, ister meslektaş ister müşteri olsun, başkalarıyla bir miktar etkileşim gerektirir, bu nedenle 
destekleyici beceriler çoğu işveren için önemli olacaktır. 

İşverenler sıklıkla iletişim, uyum sağlama, zaman yönetimi, ekip çalışması becerileri ve problem çözme 
konularında güçlü becerilere sahip liderler olma potansiyeline sahip kişileri ararlar. Kadınların ilk 
günden itibaren tüm niteliklere ve deneyime sahip olmalarını beklemeyeceklerdir, ancak rol içinde 
öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak sağlayacak niteliklere sahip olup olmadıklarını bilmek 
isteyeceklerdir. 

Kadınları bir işe hazırlamaktan bahsederken yukarıdakilerin tümü özellikle önemlidir. Engelli kadınlar 
hakkında da konuşursak, bu kadınları destekleyici becerilerini tespit etmeyi ve değerlendirmeyi 
öğrenmeleri için eğitme imkanı, onları sadece işlerini yürütmeye değil, aynı zamanda bir çalışma 
ekibine ait olduklarında güçlü yönlerini nasıl  savunurlar ve işyerinde mevcut engellerle nasıl 
yüzleştiklerini etkili bir şekilde nasıl ileteceklerini bilirler ve işverene çözümler sunarlar. 

Ayrıca, destekleyici beceri eğitimi, örneğin Hazır Kadın eğitim müfredatının 2., 3. ve 6. modülüyle 
bağlantılı olanlar gibi bazı modül içeriklerini desteklemek için çok önemlidir. 
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Engelli kadınlar için sosyal beceriler 

1 İletişim 

İletişim, en önemli sosyal becerilerden biridir. Yetenekli iletişimciler, ses tonlarını ve tarzlarını 
izleyicilerine göre ayarlayabilir, talimatları kavrayabilir ve etkili bir şekilde hareket edebilir ve karmaşık 
konuları meslektaşlarına ve müşterilere benzer şekilde açıklayabilir. 

Sıklıkla unutulan önemli bir iletişim becerisi dinlemektir. İster bir müşteri şikayeti ile ilgileniyor olun, 
ister meslektaşlarımızla birlikte çalışıyor olun, iyi dinleme becerileri, bize sunulan durumu doğru bir 
şekilde öğrenmemize ve yanıtlamamıza yardımcı olacaktır. 

İletişim; fikir, bilgi ve görüşleri açık ve ikna edici bir şekilde hem sözlü hem de yazılı olarak iletme, 
başkalarının önerilerini dinlerken ve kabul ederken iletme yeteneğidir. Herhangi bir iş ilanında iletişim 
becerileri neredeyse her zaman "temel beceriler" listesinde üst sıralarda yer alır. Güçlü iletişim 
becerilerine sahip kişiler ilişkiler kurabilir (ilk ilişki kurmadan uzun vadeli bir ilişkiye kadar). İyi 
dinleyebilirler ve koşullara göre iletişimlerini değiştirebilirler. Yanlış anlamaları önler ve genel olarak 
herhangi bir işyerini rahat bir ortam haline getirirler. 

 Hazır Kadın eğitim programı, öğrencilere kendi iletişim tarzlarını değerlendirme, farklı ortamlarda 
yapıcı bir şekilde iletişim kurma ve farklı bakış açılarını ifade etme ve anlama fırsatı vererek verimli 
iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek için özellikle bu modüle odaklanacaktır. 

Ayrıca, onlara dahili olarak etkili iletişim becerileri ve bunun kendi kendini motive etme ve pozitifliği 
nasıl etkilediği konusunda eğitim veriyoruz. Bu yeterlilikler, genellikle engelleri nedeniyle ek zorluklarla 
uğraşan engelli kadınlar için çok önemlidir. 

Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenci şunları yapabilecektir: 

- Kendi iletişim tarzlarını değerlendirme 

- Çeşitli durumlarda etkili bir şekilde iletişim kurma becerisini gösterme 

- Öz sunum için yeterlilikleri yönetin ve onların güçlü ve zayıf yönlerini iletme 

- İşyerinde etkili iletişim 

- Kendi bakış açısını açıkça ifade etme 

- Başkalarına karşı saygıyı ve hoşgörüyü teşvik etme 

- İş yerinde farklı ve çelişkili bakış açılarını kabul etme 

- Takım çalışmasında yönetme ve çalışma kapasitesi 

- Zaman yönetimini düzenleme kapasitesi 

- Sorunları çözme kapasitesi 

- Bağımsız kararlar alın 
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-Destekleyici beceriler altında eğitilecek bazı içerikler şunlar olacaktır: 

1.1 Özellikle İletişim - İş Yerinde Etkili İletişim 

Etkili iletişim kurma becerisi, belki de iş arama sürecinde, işyeri aktivitesinde ve genel olarak tüm 
yaşamda en önemli beceridir. 

İletişim, uygun medya aracılığıyla fikir, bilgi, sinyal veya mesaj vermek, almak veya değiş tokuş etmektir, 
bireylerin veya grupların ikna etmesine, bilgi aramasına, bilgi vermesine veya duygularını ifade 
etmesine olanak sağlamaktır. 

Bu geniş tanım, beden dilini, konuşma ve yazma becerilerini içerir. İletişimin amaçlarını ana hatlarıyla 
belirtir. İletişimin önemli bir yönü olarak dinlemeyi vurgular. 

Özel medya kombinasyonu, iletişim güçlüğü çeken kişinin ifade ve anlama ihtiyaçlarına, yeteneklerine 
ve tercihlerine göre uyarlanmalıdır. Özellikle, çok hızlı bir bozulma gösteren veya yeni iletişim biçimleri 
edinme sürecinde olan kişilerde sistemi uyarlama ihtiyacının sürekli olduğu gözden kaçamaz. 

Bilgiyi doğru, net ve amaçlandığı gibi iletme yeteneği hayati bir yaşam becerisidir ve göz ardı 
edilmemesi gereken bir şeydir. İletişim becerilerimiz üzerinde çalışmak için asla çok geç değildir ve 
bunu yaparak, yaşam kalitemizi iyileştirmenin pekala olduğunu görebiliriz. 

Sıklıkla, Dil ve iletişim kalıcı bağlantılı süreçler olarak tanımlanır, ancak tüm iletişim sistemleri bir dil 
değildir. Dil, çok sayıda kod ve işaret içeren çok resmi bir yapıya sahip yüksek düzeyde sıralı bir 
sistemden oluşur. Dil gerektiren faaliyetler iletişimsel eylemler değil bilişseldir. 

Buna karşılık, travma veya hastalık nedeniyle sözlü iletişimin aniden kesildiği durumları hesaba katmak 
önemlidir.Muhatabın elinde, hayal kırıklığı hissini azaltmak, kişinin etkileşime devam edebilmesi için 
alanlar ve araçlar sağlamak vardır.  

Etkili bir iletişimci, izleyicilerini anlar, uygun bir iletişim kanalı seçer, mesajlarını bu belirli kanal için 
geliştirir ve alıcı (lar) tarafından yanlış anlaşılmayı azaltmak için mesajı etkili bir şekilde kodlar. 

Ayrıca, mesajın anlaşıldığından emin olmak için alıcı (lar) dan geri bildirim isteyecek ve herhangi bir 
yanlış anlama veya karışıklığı mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışacaklardır. 

Alıcılar, gönderilen mesajın doğru anlaşıldığından emin olmanın etkili yolları olarak Açıklama ve 
Düşünme gibi teknikleri kullanabilir. 

Kadınların işyerinde etkili bir iletişim için yönetmesi gereken bazı kurallar şunlardır: 

1. Uygun vücut dilini gösterin 
2. Diğer kişinin sözünü kesmemeye çalışın 
3. Konuşmadan önce düşünün 
4. İyi dinleyin 
5. Savunma veya Saldırı Yapmayın - Tarafsız Olun 
6. Sapmayın 
7. Kendi fikirlerinizden emin olun 
8. Fikir almaya açık olun 
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1.1 Aktif Dinleme 
 

Aktif dinleme, pratikle kazanılabilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Bununla birlikte, aktif dinlemede 
ustalaşmak zor olabilir ve bu nedenle gelişmesi zaman ve sabır gerektirir. 

Aktif dinleme, tüm duyularla dinlemeyi içerir. Konuşmacıya tüm dikkatini vermenin yanı sıra, "aktif 
dinleyicinin" dinlediği "görülmesi" de önemlidir - aksi takdirde konuşmacı, konuştuklarının dinleyicinin 
ilgisini çekmediği sonucuna varabilir. 

Konuşmacıya ilgi, göz temasını sürdürmek, başınızı sallamak ve gülümsemek, "Evet" diyerek ya da 
sadece "Mmm hmm" diyerek onları devam etmeye teşvik etmek gibi hem sözlü hem de sözlü olmayan 
mesajlar kullanılarak iletilebilir. Bu 'geribildirimi' vererek konuşan kişi genellikle daha rahat hissedecek 
ve bu nedenle daha kolay, açık ve dürüst bir şekilde iletişim kuracaktır. 

Dinleme, kişilerarası iletişim becerilerinin en temel bileşenidir. 

Dinlemek, sadece gerçekleşen (işitme) bir şey değildir, dinleme, konuşmacının mesajlarını dinlemek ve 
anlamak için bilinçli bir kararın verildiği aktif bir süreçtir. 

Dinleyiciler tarafsız kalmalı ve yargılayıcı olmamalıdır; bu, özellikle sohbetin başlarında taraf 
tutmamaya veya fikir oluşturmamaya çalışmak anlamına gelir. Aktif dinleme aynı zamanda sabırla da 
ilgilidir - duraklamalar ve kısa sessizlik süreleri kabul edilmelidir. 

Dinleyiciler, birkaç saniyelik sessizlik olduğunda her seferinde sorulara veya yorumlara girme 
eğiliminde olmamalıdır. Aktif dinleme, diğer kişiye düşüncelerini ve duygularını keşfetmesi için zaman 
vermeyi içerir, bu nedenle bunun için yeterli zaman verilmelidir. 

Aktif dinleme sadece tamamen konuşmacıya odaklanmak değil, aynı zamanda aktif olarak sözlü ve 
sözlü olmayan dinleme belirtilerini göstermek anlamına gelir. 

Genel olarak konuşmacılar, söylediklerine uygun şekilde yanıt vererek dinleyicilerin "aktif dinleme" 
göstermesini isterler. Dinlemeye uygun tepkiler hem sözlü hem de sözsüz olabilir, örnekleri aşağıda 
listelenmiştir: 

 

Aktif Dinlemenin İşaretleri: 

Dikkatli veya Aktif Dinlemenin Sözsüz İşaretleri 

Bu, sözlü olmayan dinleme belirtilerinin genel bir listesidir, başka bir deyişle dinleyen kişilerin bu 
işaretlerden en azından bazılarını gösterme olasılığı daha yüksektir. Ancak bu işaretler her durumda ve 
tüm kültürlerde uygun olmayabilir. 
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Gülümsemek 

Küçük gülümsemeler, dinleyicinin söylenenlere dikkat ettiğini göstermek için veya alınan mesajlar 
hakkında hemfikir olmanın veya mutlu olmanın bir yolu olarak kullanılabilir. Başın sallamasıyla birlikte 
gülümsemeler, mesajların dinlendiğini ve anlaşıldığını onaylamada güçlü olabilir. 

Göz teması 

Dinleyicinin konuşmacıya bakması normaldir ve genellikle cesaret vericidir. Bununla birlikte, özellikle 
daha utangaç konuşmacılar için göz teması korkutucu olabilir - herhangi bir durum için ne kadar göz 
temasının uygun olduğunu ölçün. Konuşmacıyı cesaretlendirmek için göz temasını gülümsemeler ve 
diğer sözlü olmayan mesajlarla birleştirin. 

Duruş 

Duruş, kişilerarası etkileşimlerde gönderen ve alıcı hakkında çok şey söyleyebilir. Dikkatli dinleyici 
otururken hafifçe öne veya yana doğru eğilme eğilimindedir. Aktif dinlemenin diğer belirtileri arasında 
başın hafif eğilmesi veya bir yandan başın dinlenmesi yer alabilir. 

Yansıtma 

Konuşmacı tarafından kullanılan herhangi bir yüz ifadesinin otomatik olarak yansıması / aynalanması, 
dikkatli dinlemenin bir işareti olabilir. Bu yansıtıcı ifadeler, daha duygusal durumlarda sempati ve 
empati göstermeye yardımcı olabilir. Yüz ifadelerini bilinçli olarak taklit etmeye çalışmak (yani, 
ifadelerin otomatik olarak yansıtılmaması) bir dikkatsizliğin işareti olabilir. 

Dikkati başka yöne çekme 

Aktif dinleyicinin dikkati dağılmayacak ve bu nedenle kıpırdanmaktan, saate bakmaktan, karalamaktan, 
saçlarıyla oynamaktan veya tırnaklarını koparmaktan kaçınacaktır. 

 

Dikkatli veya Aktif Dinlemenin Sözlü İşaretleri 

Pozitif takviye 

Güçlü bir dikkat sinyali olmasına rağmen, olumlu sözlü pekiştirme kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 

Bazı olumlu cesaret verici sözler konuşmacı için faydalı olsa da, dinleyici, söylenenlerden dikkatini 
dağıtmamak veya mesajın bazı kısımlarına gereksiz vurgu yapmamak için bunları idareli bir şekilde 
kullanmalıdır. 

"Çok iyi", "evet" veya "gerçekten" gibi kelimelerin ve ifadelerin gündelik ve sık kullanımı konuşmacıyı 
rahatsız edebilir. Neden belirli bir noktaya katıldığınızı detaylandırmak ve açıklamak genellikle daha 
iyidir. 

Hatırlamak 



 

Ready Women projesi Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın, yalnızca yazarın 
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz. 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

İnsan aklı, özellikle herhangi bir süre boyunca ayrıntıları hatırlamakta kötü şöhretlidir. 

Bununla birlikte, birkaç kilit noktayı ve hatta konuşmacının adını hatırlamak, gönderilen mesajların 
alındığını ve anlaşıldığını - yani dinleme başarılı olduğunu - güçlendirmeye yardımcı olabilir. Önceki 
konuşmalardan ayrıntıları, fikirleri ve kavramları hatırlamak, dikkatin korunduğunu kanıtlar ve 
muhtemelen konuşmacıyı devam etmeye teşvik eder. Daha uzun görüşmeler sırasında, daha sonra 
soru sorarken veya açıklığa kavuştururken bir hafıza hareketi olarak hareket etmek için çok kısa notlar 
almak uygun olabilir. 

Sorgulama 

Dinleyici, ilgili sorular sorarak ve / veya konuşmacının söylediklerini açıklığa kavuşturmaya yardımcı 
olan veya inşa eden açıklamalar yaparak, dikkatini verdiklerini gösterebilir. Dinleyici, alakalı sorular 
sorarak, konuşmacının söyledikleriyle ilgilendiğini pekiştirmeye de yardımcı olur. 

Yansıma 

Düşünmek, anlayışı göstermek için konuşmacının söylediklerini yakından tekrarlamak veya başka 
kelimelerle ifade etmektir. Düşünme, konuşmacının mesajını pekiştirebilen ve anlayışı gösterebilen 
güçlü bir beceridir. 

Açıklama 

Netleştirme, doğru mesajın alındığından emin olmak için konuşmacıya sorular sormayı içerir. Açıklama 
genellikle, konuşmacının gerektiğinde belirli noktalarda genişlemesini sağlayan açık soruların 
kullanılmasını içerir. 

 

Özetleme 

Konuşmacıya söylenenlerin bir özetini tekrar etmek, dinleyicinin söylenenleri kendi sözleriyle 
tekrarlamak için kullandığı bir tekniktir. Özetleme, alınan mesajın ana noktalarını almayı ve bunları 
mantıklı ve net bir şekilde yinelemeyi ve konuşmacıya gerekirse düzeltme şansı vermeyi içerir. 

1.2 Etkili konuşma 
 

Etkili konuşma, mesajınızın açıkça duyulacağı ve mümkünse buna göre hareket edilecek şekilde 
konuşmak olarak tanımlanır. Etkili konuşmanın iki ana unsuru vardır: ne söylediğiniz ve nasıl 
söylediğiniz. 

Söyledikleriniz kelime seçiminiz anlamına gelir. Bir arkadaşınızla sohbet ederken kullanabileceğiniz 
kelimeler, resmi bir sunumda veya röportajda kullanılanlardan oldukça farklı olacaktır. 

Benzer şekilde, konuşma şekliniz de farklı durumlarda değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, bazı 
ortak faktörler de olabilir: örneğin, doğal olarak sessiz veya yüksek sesle konuşup konuşmadığınız ve 
vücut dilini nasıl kullandığınız. 
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Etkili konuşma, söylemek istediklerinizi duyulacak ve ona göre hareket edilecek şekilde söyleyebilmek 
anlamına gelir. 

Yeni bir bilimsel keşif hakkında büyük bir konferansta, çocuklarınızın davranışları hakkında veya 
patronunuz maaş zammı hakkında konuşuyor olun, etkili bir şekilde konuşabilmeniz gerekir. Bu, 
mesajınızı hiçbir şeyin dikkatini dağıtmamasını veya azaltmamasını sağlamak için olası her aracı ve 
yönü dikkate almak anlamına gelir. 

Etkili konuşma, söylemek istediklerinizi duyulacak ve ona göre hareket edilecek şekilde söyleyebilmek 
anlamına gelir. 

− Etkili konuşmanın üç ana unsuru vardır 
− - Kullandığın kelimeler. 
− - Sesin. 
− - Diğer sözlü olmayan iletişiminiz, özellikle vücut diliniz. 

2 Zaman yönetimi ve karar verme: 

Zaman yönetimi kadınlar için çok önemlidir, kadınların çoğu zamanlarını çalışma, ebeveynlik, ev ödevi, 
sosyal ilişkiler ve en sonunda kişisel zaman şeklinde paylaşmaktadır. 

Kadınlar her şeye ve herkese uygun olarak düşünülürdü, çoklu görev, içsel bir kadın cinsiyet özelliği 
olarak kabul edilir. Ancak çoklu görev biraz streslidir ve organizasyon ve planlamayla uzlaşması zordur. 

Zaman yönetimi ve karar verme yakından bağlantılıdır. Her iki beceri de zamanımızı neye adadığımızla 
ilgili günlük görevler ve görev planlamasını gerektirir. Görevleri yerine getirmek için harcadığımız 
zamana bağlı olarak, yaşam kalitesi ve algılanan refah düzeyleri değişir. 

Zaman yönetimi nasıl geliştirilir? Her şeyden önce, genel kuralı uygulamak gerekir: görevleri 
önemlerine ve sonuçlarına göre dağıtın ve organize edin ve bir “ekip” (aile…) varsa, onlara ayrılan 
zamanı ortaklaşa paylaşın. 

Ama zaman yönetimimizi geliştirmek bizim için neden zor? 

Bilinçsizce tekrarladığımız bir rutin var: İnsanlar, bunları yapmanın en iyi yolu olduğuna inanarak, öznel 
algılarımıza daha fazla dikkat ediyor ve gerçeklerin veya sonuçların nesnelliğine daha az dikkat 
ediyorlar. Bu rutin, "biz bunu her zaman bu şekilde yaptık" veya "bu şekilde olması gerektiğini 
düşünüyoruz" anlamına geliyor. Bu, bilinçsizce düşünmemizin olmasını beklediğimiz şeyi kolaylaştırma 
eğiliminde olduğu için yaşanır; Örneğin, kadınların ev işlerini yapması gerektiğine inanıyorsak, sonunda 
bu fikri varsaymış oluruz. 

Ne yaptığımızı, ne yaptığımızı düşündüğümüzü ve ne yapmamız gerektiğini değerlendirmek, sonuçlara 
dikkat çekmeyi amaçlamaktadır: Düşündüğümüzden daha fazla "zaman hırsızı" var mı ve prensipte 
inandığımızdan daha fazla eşitsiz görev dağılımı mı var? Kişisel refahımızı etkileyip etkilemediğini 
düşünmeden görev ve zaman kalıplarını tekrar ederiz.  

Zamanı yönetmek için "zaman hırsızlarımızın" ne olduğunu belirlememiz gerekir. 
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− - İlk "zaman hırsızı": Her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, yetki 

verilemediğini gösterir. Yetki, başka bir kişiye görevleri aynı veya hatta sizden daha iyi yapması için 
güven vermektir. 
 
- İkinci "zaman hırsızı": Öncelikleri belirlememek. Bu geçici hırsız, önemli görevler ve acil görevlerle 
ilgilidir. Öncelikle önemsiz görevleri yapmak, acil acil olan işlerin çözülmemesine  yol açabilir. Ama 
neyin önemli neyin acil olduğunu nasıl anlarsınız? 
 
Önem seviyesi kişiye bağlıdır, özneldir, ancak bu kurallar bizde olabilir: 
 

 ACİL ACİL DEĞİL 
ÖNEMLİ Yaparım Planlarım 
DAHA AZ ÖNEMLİ Yetkilendiririm Ertelerim / ortadan kaldırırım 

 Eisenhower Matrix 
 
Üçüncü "zaman hırsızı": aynı anda çok fazla görev yapmak istemek. 
Hepsini yerine getirebilmek için dinlenmeden çok fazla görev yapmak istemekle elde edilen şey 
büyük bir yorgunluktur. Yorgunluk bir "zaman hırsızı" dır. Unutmayın ki "kamu yararı" için çoğu kez, 
bizim sorumluluğumuzda olmayan daha fazla görev yapıyoruz. Bu nedenle, görevleri paylaşmanın 
önemini ifade eder ve doygunluk durumunda, kendinize zaman verin, dinlenin, bağlantıyı kesin. 
Yürüyüşe çıkın, beğendiğiniz bir şey okuyun. Kendinizi zorlamayın. 
 
- Dördüncü "zaman hırsızı": "hayır" demeyi öğrenmektir. Girişkenliği nasıl eğiteceğimizi bilmemiz 
gerekir. Bu araç, bu amaç için çok yararlı olabilir: 
 

TESPİT EDİN, ANALİZ EDİN, 
DEĞERLENDİRİN 

SİZE REHBERLİK EDEN SORULAR CEVAPLARINIZI YAZIN 

Sorunlu durumların neler 
olduğunu tespit edin 

− Hangi bağlamda ortaya 
çıkarlar? 

− Bu durumların başımıza 
gelmediği insanlar var mı? 

− -Bu tür durumların sıklıkla 
yaşandığı insanlar var mı? 

 

Düşünme ve duyguları analiz edin 

− Sorunlu durumların ortaya 
çıktığı anda düşüncemiz 
nedir? 

− O anda nasıl hissediyoruz? 
−  O anda kendine ne 

diyorsun? 

 

Olasılığı değerlendirin 

− - O kişiyle ilişkimiz nasıl? 
− - Bu kişi neden “evet” 

dememi istiyor ve onun için 
faydası nedir? Benim için 
faydası nedir? 

− - Evet dediğim halde hayır 
demek istediğimde o kişiye 
karşı hangi beklentimi yerine 
getirmeye çalışıyorum? 
Benden ne beklediğini 
düşünüyorum? Neden? 
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- Beşinci "zaman hırsızı": aşırı mükemmellik! 
 
Mükemmeliyetçi olmak bir erdemdir, pozitif bir niteliktir, ama aşırılığı zaman hırsızı olduğu için 
değildir. Hiç kimse mükemmelliğe ulaşamaz, herhangi bir görev de süper mükemmel olamaz. 
Sonuç, diğer görevlerin tamamlanmasını ertelemek veya ertelemek için gereğinden fazla zaman 
harcanmasıdır. Ayrıca kendinize bu süper mükemmellik çabasının etrafınızdakiler tarafından 
değerli olup olmadığını sorun, eğer değilse, işleri iyi yapın, ancak başkalarının takdir etmediği 
şeyleri kendinizden talep etmeyin. Kendinizi çok fazla yıpratmayın. Bu stres yaratır. 
 
- Altıncı "zaman hırsızı": erteleme 
Stres, konsantrasyon eksikliğine neden olur. Dakikalar ve saatler için bir kara deliktir. Ve bu 
ertelemeye yol açar: Ele alınması gereken görevlerin, faaliyetlerin veya durumların ertelenmesi, 
bunların yerine başka görevler, faaliyetler veya daha alakasız veya hoş durumların alınması. Mesela 
ütü yapmak yerine kek pişiriyorum, temizlik yerine en sevdiğim dizinin bir bölümünü izliyorum, işi 
bitirmek yerine sosyal ağlarıma bakıyorum ... 
 
- Yedinci "zaman hırsızı": dakiklik eksikliği 
Ara sıra veya bir başkasının beklenmedik durumundan dolayı geç kalmak yaşam süreçlerinin bir 
parçasıdır; esneklik, anlayış ve empati insan ilişkilerindeki diğer erdemlerdir, ancak dakikliğin 
zaman yönetimine, size ve başkalarına fayda sağlayan bir erdem olduğunu unutmayın. 
 
Bu egzersiz, zamanımızı nasıl yönetebileceğimizi değerlendirmemizi destekleyebilir. 
Aşağıdaki tabloda, her kadın, aşağıdaki göstergeleri göz önünde bulundurarak, şu anda davranış 
tarzlarını en çok belirleyen seçeneği yanıtlamalıdır: 
0 puan: Bana olmuyor / 1 puan: Bazen / 2 puan: Genellikle bana oluyor / 3 puan: Benim başıma 
geliyor. 
 

 Asla Bazen Sıksık Her zaman 
Zamanımı nasıl yönettiğimin tamamen 
farkındayım 

0 1 2 3 

Bir liste yazarak hedeflerimi planlarım 0 1 2 3 
Bazen geleceği düşünüyorum 0 1 2 3 
Günlüğüm / takvimim var ve genellikle 
kullanıyorum 

0 1 2 3 

Her gün planladığım görevleri ve zamanı 
kontrol ediyorum 

0 1 2 3 

Son teslim tarihlerini yerine getirmek için 
kullanırım 

0 1 2 3 

Önceliklerimi çok iyi biliyorum 0 1 2 3 
Sonuçlar için çok önemli olan faaliyetleri 
belirlemeyi biliyorum 

0 1 2 3 

Görevleri önemlerine göre sırayla uygularım 0 1 2 3 
Kolayca konsantre olabilirim 0 1 2 3 
Tüm dikkatimi gerektiren görevleri yaparken 
kesintilerden kaçınırım 

0 1 2 3 

Kesintisiz günlük bir zaman ayırıyorum 0 1 2 3 
Genellikle kafamda sorun veya endişe olmadan 
rahatlamaktan zevk alırım 

0 1 2 3 

İyi dinlenmek için yeterince uyuyorum 0 1 2 3 
Başkalarının zamanına saygı duyuyorum 0 1 2 3 
Randevularımda dakikim 0 1 2 3 
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Bekleme saatlerinden, seyahatlerden veya 
yerinden edilmelerden yararlanıyorum 

0 1 2 3 

Kolayca karar veririm 0 1 2 3 
Eyleme geçiyorum 0 1 2 3 
Genellikle şu anda sorunları ertelemekten 
kaçınarak çözerim 0 1 2 3 

Görevleri bitirdim; Onları sonlandırmamaya 
çalışıyorum 

0 1 2 3 

Kaliteli işler yapıyorum ama 
mükemmeliyetçiliğe düşmeden. 0 1 2 3 

Gerektiğinde "hayır" demekte zorluk 
çekmiyorum. 0 1 2 3 

Bazı faaliyetleri başkalarına devrediyorum. 0 1 2 3 
Her şeyi organize edip yerine koyuyorum ve 
kolayca buluyorum. 0 1 2 3 

Önemli belgeleri hızlı bir şekilde bulurum 0 1 2 3 
Kendi alanım var ve kişisel eşyalarım 
düzenlidir. 0 1 2 3 

Aileme, arkadaşlarıma ve boş zamanlarıma 
ayırmak için yeterli zamanım var.  0 1 2 3 

 
 
Zamanı yönetmek için basit yöntemler: 
 
Post-it yöntemi: Buzdolabına günlük işleri yansıtan renkli notlar koymaktan ibarettir. Görevleri 
yerine getirdikten sonra kaldırabilirsiniz. 
 

       ABCD yöntemi: Yapılması gereken görevlere önem ve aciliyetlerine göre bir mektup atayın. “A”    
acil ve önemli görevler olacak; "B"; acil ama önemli değil; "C"; önemli olanlar, ama bu sessizce 
yapılabilir "D", ertelenebilen veya yapılamayanlar bile. 

 
- Envanter yöntemi: Gün içinde yaptıklarınızı öncelik sırasına göre gözden geçirmek, sizi en az 
zaman alan, daha çok zaman alan, erteleyenler… ve sonuçları değerlendirmekten ibarettir. 
Örneğin, acil olmayan bir şeyi yapmak için daha çok zaman mı harcadınız ve daha az hoş olan bir 
şeyi ertelediniz mi? Acil veya yapılması önemli olmasa bile güzel bir şeye gerçekten yapılması 
gereken bir şeyden daha fazla zaman harcadınız mı? Öyleyse neden? Neyi ve nasıl geçirdiğinizi 
görünür kılmanıza yardımcı olacaktır. 
 

- Ödül yöntemi: Size bildirdikleri ödül derecesine göre yapılan görevleri gözden geçirmekten 
ibarettir. Önce kendinize sorun, bu görevi yaptığım için aldığım ödül nedir? Bu, bunu 
yaparken memnuniyet derecesine, bunu yaparken motivasyon derecesine, vb. Göre 
değerlendirilebilir. "Bir saatimizin ne kadar değerli olduğunu" değerlendirmek için, bunları 
yapmak için harcanan zamanı hesaplayabiliriz; yani spor yapmaya gittiysek, bu görevi zamana 
bağlı olarak ne kadar sevdiğimizi hesaplayabiliriz. 
 

 
Stresle mücadele 
 
Pek çok kadın stresli bir durumla başa çıktıklarını ifade ediyor ve stresin sıradan bir yol arkadaşı 
olduğunu onaylayabiliyor. Çoklu görev, bu duruma neden olan en yaygın nedenlerden biridir. 
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− Stresi önlemek için duygusal ve fiziksel değişiklikler için çalışmalıyız. Değişim niyetimiz en 

iyi başlangıç noktasıdır. Aşağıdaki ipuçları, kadınların stresle savaşmasına yardımcı olabilir: 

 
- Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırın 
- Problemlerde veya krizde değişim için olumlu fırsatları keşfedin 
- Teşekkür için 3 şeyin bir listesini yapmak 
- Görevleri planlama 
- Çoklu görev durumundan kaçının 
- Dakik olun 
- Boş zaman ve eğlenceye zaman ayırın 
- Mola verin 
- Fiziksel egzersiz yapmak 
- Sevdiğimiz insanlarla zaman geçirin 
- Zehirli insanları uzaklaştırın 
- Yeterince uyu 
- Sağlıklı beslenin 
- Manevi bir şey yap 
- Herhangi bir yöntemi destekleyerek rahatlamak için zaman ayırın 

 
3 .Benlik saygısı 

 
Öz saygı, her birinin kendine değer verme biçimi, görünüşü, yetenekleri, davranışları hakkında nasıl 
hissettiğinin, geçmiş deneyimleri nasıl bütünleştirdiğinin ve başkaları tarafından nasıl değerli 
hissettiğinin toplamıdır. Bu bizim tüm iç dünyamızdır. 

Benlik saygısı gönüllü, kendiliğinden ya da doğal değildir; yaşam koşullarından ve her birinin hayatını 
yaşarken yaşadıklarından kaynaklanır. 

5-6 yaşından itibaren kendimiz hakkında bir fikir oluşturmaya başladığımız zamandır ve bu ilk 
değerlendirme yaşlıların (baba, anne, öğretmenler vb.) Bize nasıl değer verdiğine dayanır. 

Bu nedenle, kendi varlığımızı algılama şeklimizi ilk etkileyen şey ailedir, onun modelleri ve tabularıdır. 

Daha sonra ergenlik döneminde kendimize kültürel kriterlerle değer vermeye başlarız: güzellik 
kanonları, cesaret, cüretkar, başkalarını kontrol etme yeteneği vb. 

Engelli kadınlarda düşük benlik saygısının nedenleri 
− İkinci cinsiyetin politik pozisyonundan kaynaklanmaktadır. 
− Cinsiyet şiddeti. 
− Temel hakların yokluğu veya kaybı. 
−  Cinsiyet yoksulluğu (ekonomik sömürü). 
− Neredeyse her şey için aşırı ve çifte çaba (çift vardiya, eşzamanlı ve çelişkili etkinlikler). 
− Kamusal yaşamda fırsatların olmaması. 
− Hayatımızın erkeğini bulmaya ve babaya bağımlı olmaktan kocaya bağımlı olmaya geçişe 

odaklanan bir eğitim. 
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−  Savunmacı, gösterici veya iddialı cinsiyet eylemleri gerçekleştirmemizi gerektiren sürekli 
kadın düşmanı ve anti-feminist sosyal sürtüşme. Çünkü efsanelerden değerlendiriliyoruz 
(mükemmel eş, anne ve ev hanımı ...) 

− Engellilik durumu 
− Engelli kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları engeller. 

 

Düşük benlik saygısı semptomları 

− Kaygı. 
− Suçluluk duygusu. 
− Aşırı duyarlılık 
− Her zaman her şeyin olumsuz tarafını görün. 
− Çaresizlik duyguları. 
− Kendine zarar veren dürtüler. 
− Sert ve aşırı özeleştiri. 
− İnsanlara nasıl sınırlar koyacağını bilmemek (nasıl hayır diyeceğini bilmemek) 
− Başkalarından gelen eleştirilere aşırı duyarlılık. 
− Kronik kararsızlık. 
− Nevrotik suçluluk, her şey için yargılanır ve kınanır, hatta diğer insanların eşyaları için. 
− Yüzeyde düşmanlık, sinirlilik. 
− Savunma eğilimleri, yaygın olumsuzluk ve yaşama isteği eksikliği. 

 

Benlik saygısını artırmak için kendimize nasıl bakacağımızı öğrenmek çok önemlidir: 

− Kendi iletişimimizde olumlu olmayı öğrenmek. 
− Kendimize ne kadar değer verdiğimizi değerlendirmek 
− öz bakım eksikliğinin nedenlerini değerlendirmek. 

 

Dikkatsiz X kendini önemseyen 

Günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı dikkatsizlik nedenleri: 

− Önce benim değil, başkalarının ihtiyaçlarını ön planda tutmak 
− Asla "hayır" dememek 
− Kendini bilmemek 
− Sadece hasta olduğumuzda dinlenmek 
− Kendini suçlu hisset ve bizi affetmek 
− Kendimize zaman ayırmamak 
− Boş zaman aktivitelerinden hoşlanmamak 

-Dinlenmek için kendi alanımızın olmaması 
 
Kendi kendine bakım için aşağıdaki yönergeleri geliştirme eğilimindeyiz: 

- kendimizi düşünün 
- "Hayır" demeyi öğrenin 
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- İçten dışa kendimizi tanıyın 
- Vücut bizden talep etmeden dinlenin 
- Öncelikleri belirleyin 
- Esnek olun / mükemmel olmamayı kabul edin / kendimizi affedin 
- Boş zamanın ve boş zamanın tadını çıkarın 
- Kendi alanınız olsun 

 
Kendimize değer vermek, özgüvenimizi geliştirmek ve eğitmek için çok önemlidir. Aşağıdakileri 
değerlendirmeli ve önemsemeliyiz: 

Akıl sağlığı: 

- Kendinizi düşünün, kendinizi tanıyın 
- Negatif düşüncemizi değerlendirin. 
- Başarılarınızı listeleyin. 
- Kendi kendimizle nasıl konuştuğumuzun farkında mıyız? 
- Düşünmek bir alışkanlıktır, iyi düşünme pratiği yapmalıyız. 
- Hobileriniz olsun 
- Müzik dinleyin 
- Gülümseme 

 
Fiziksel sağlık: 

- Fiziksel egzersiz yapın 
- Sağlıklı beslenme 
- Düzenli kontroller (önleme) için doktorunuza gidin 
- Masaj yap / iyi uyu 
- Cinselliğinizi geliştirin (hem sizinle hem de çift olarak) 
- Beğendiğiniz kıyafetleri giyin 
- Haftada birkaç gün makyaj yapın 
- Kendinizi iyi hissettirecek parfüm veya kolonya kullanın 

 
Özgüven durumumuzu iyileştirmek için önce onu nasıl değerlendireceğimizi öğrenmemiz gerekir, bu 
anket bunu yapmanın iyi bir yolu olabilir: 

Peki… Kendine Ne Kadar Güveniyorsun? Öğrenmek için aşağıdaki testi tamamlayın! 

Talimatlar 

Lütfen her bir ifadeyi 1-5 arasında derecelendirin (daha az doğru için 1; daha doğru için 5). Lütfen 
duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı (nasıl olmanız gerektiğini düşündüğünüzden ziyade) 
en iyi temsil eden sayıyı seçin ve bazı sorular 'yanlış yönde' puan veriyor gibi görünüyorsa 
endişelenmeyin. Her bir ifadenin sizin için ne kadar doğru olduğunu seçin. 
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İfade Puan 
1. Yeni şeyler öğrenmeye hevesliyim.  
2. İyi bir iş yapmaktan ve iyi bir insan olmaktan gurur duyuyorum.  
3. Eleştiriyi fazla duygusal olmadan halledebilirim.  
4. Hangi konularda iyi olduğumu ve hangilerinde olmadığımı biliyorum.  
5. Kazanırsam veya kaybedersem sorun değil, çünkü her zaman bir öğrenme eğrisi vardır.  
6. Bir şey yapmadan önce genellikle "Yapabilirim" diye düşünürüm.  
7. Bir şeyleri yardım almadan yapmaya çalışmaktan hoşlanırım, ancak gerçekten ihtiyacım 
olursa yardım istemekten çekinmem. 

 

8. Kendimi beğeniyorum.  
9. Benden beklendiğini düşündüğüm şey yerine "doğru" olduğuna inandığım şeyi 
yapıyorum 

 

10. Yeni durumları göreceli rahatlık ve kolaylıkla idare ederim.  
11. Yaşam hakkında olumlu ve enerji dolu hissediyorum.  
12. Bir şey zor görünüyorsa, yapmaktan kaçınmam.  
13. Başkaları pes ettikten sonra bile denemeye devam ediyorum.  
14. Bir sorunu çözmek için çok çalışırsam, cevabı bulurum.  
15. Kendim için belirlediğim hedeflere ulaşırım.  
16. Zorlukla karşılaştığımda kendimi iyimser ve pozitif hissediyorum.  
17. Çok çalışan ve hala hedeflerine ulaşamayan insanlarla ilişki kuruyorum.  
18. İnsanlar bana işim ve başarılarım hakkında olumlu geribildirim veriyor.  
19. Bir sürecin başında başarıyı deneyimlemesem bile, odaklanma ve güçlü bir zihniyetle 
ilerlemeye devam ediyorum. 

 

20. Bir engeli aştığımda, öğrendiğim dersleri düşünüyorum.  
21. Çok çalışırsam hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum.  
22. Benzer becerilere ve deneyime sahip kişilerle iletişimim var.  
23. Başkaları benimle alay etse veya eleştirse bile, doğru olduğuna inandığım şeyi 
yaparım. 

 

24. Davranışımı başkalarının ne düşündüğüne göre yönetmiyorum.  
25. Daha iyi şeyler elde etmek için risk almaya ve fazladan yol kat etmeye hazırım.  
26. Konfor bölgemden çıkıyorum, başarısızlıktan korkmuyorum ve bu yüzden risk 
alıyorum. 

 

27. Hatalarımı kabul etmekte ve onlardan ders almakta zorluk çekmiyorum.  
28. Hataları örtbas etmem ve kimse farkına varmadan sorunu çözmeye çalışmam.  
29. Başkalarının beni başarılarım için tebrik etmesini beklemiyorum.  
30. Olabildiğince çok insana kendi erdemlerimi olabildiğince sık yüceltmiyorum.  
31. İltifatları nezaketle kabul ediyorum. "Teşekkürler, o prospektüs üzerinde gerçekten 
çok çalıştım. Çabalarımı takdir ettiğinize sevindim. " 

 

32. Övgüleri hazırlıksız bir şekilde reddetmiyorum. "Ah, bu prospektüs gerçekten bir şey 
değildi, herkes yapabilirdi." 

 

33. Kendi kararlarıma sık sık güvenirim.  
34. Kusurlarım, korkularım, davranışlarım ve gurur duymadığım niteliklerim dahil her 
parçamı tamamen kabul ediyorum. Ben değerli ve yetenekli bir insanım. 

 

35. Ben değerli ve yetenekli bir insanım.  
Toplam Puan  

 

 



 

Ready Women projesi Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın, yalnızca yazarın 
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu tutulamaz. 
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Modül 4: Engelli kadınlar için işgücü piyasasında için Destekleyici Beceriler 

Eğitim Müfredatı 

1. Eğitimin amacı  

Eğitimin amacı, kursiyerlere, yani engelli kadınlara, iş piyasasına iyi bir giriş için kendi destekleyici 
becerilerini kullanabilmeleri için araçlar sağlamaktır. Çoğu zaman engelli ve düşük vasıflı kişiler, kendi 
becerilerini ve bu becerileri belirleme ve işgücü piyasası için iyi becerilere dönüşme sürecini belirleme 
konusunda günümüz dünyasında birçok güçlükle karşı karşıyadır. Bir bakış açısına göre, günlük 
yaşamda edinilen temel beceriler bir engel olarak görülebilir, ancak bu beceriler aynı zamanda, örneğin 
zamanı ve iletişimi yönetmek için daha kolay kapasite ve aynı zamanda evden çalışma gibi birçok olanak 
da sunar işler evden bir bilgisayarla çalışılarak yapılabilir. 

Kadınları destekleyici becerilerinin sunabileceği olanaklar hakkında bilgilendirmek büyük önem 
taşımaktadır. İlk başta, başkalarıyla iletişim kurma kapasitesi, diğerlerini farklı iletişim yöntemleriyle 
başarma becerisini gerektirir. Sesi kullanma yeteneğine sahip olmakla birlikte, aynı zamanda tüm vücut 
diliyle iletişim kurabilme yeteneği de dahil edilmelidir. Aynı zamanda, kadınlara zamanı yönetmeyi 
keşfetmeleri için yeteneklerle bağlantılı bazı temel yeterlilikler vermek önemlidir. Bazı temel 
destekleyici becerileri öğrenmek için, kadınlar bu yeni becerileri öğrenmek ve muhtemelen 
geleceklerini daha iyi hale getirmek için motive edileceklerdir. 

Eğer kendilerine daha fazla güveniyorlarsa, kendilerine güvenlerini geliştirmenin önemi hakkında onları 
bilgilendirmek her zaman tavsiye edilir. 

2. Anahtar kelimeler ve kelime öbekleri 

Bu modülün ana hedefleri: Engelli kadınların, her birinin sahip olduğu ancak yönetecek bilinçleri 
olmadıkları 'Destekleyici Becerileri' tanımasına ve yönetmesine yardımcı olmaktır. 

Genel amaç, nasıl fark edileceğini ve geliştirileceğini öğrenmektir. 

Bu modülde odaklanılması gereken ana şeyler şunlardır: Destekleyici beceriler, etkili iletişim, aktif 
dinleme, etkili konuşma, zaman yönetimi, karar verme, öz saygı, özgüven, destekleyici becerilerinin öz 
değerlendirilmesi, zaman yönetimi ve öz saygı. 

3. Amaçlar 

Modülün amaçları aşağıdaki gibidir: 

✰ Destekleyici becerilere kolay ve net bir giriş yapmak; 
✰ Kursiyerlere işyerinde yeteneklerini ve güçlü ve zayıf yönlerini anlamaları için bir metodoloji 
vermek 
✰ Potansiyel bir işverenle veya işyerindeki meslektaşlarla iletişim kurarken iyi iletişim 
becerilerini öğretmek için, iletişimin neden önemli olduğunu açıklamak  
✰ Farklı iletişim becerilerini öğrenmek: Aktif dinleme, aktif konuşma. 
✰ Zaman yönetimlerini iyileştirmek için bazı kaynakları ve yöntemleri keşfetmek 
✰ İşe hazır olabilmek için özgüvenlerini ve öz saygılarını artırmak.  
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4. Öğrenme çıktıları 

Engelli kadınların kendi 'Destekleyici Becerilerini' tanıma ve yönetme kapasitesi. Kadınları iş ve meslek 
dünyasıyla aktif bir şekilde iletişim kurmaya hazır hale getirmek. Kadınlar etkili bir şekilde iletişim 
kurma ve iyi bir zaman yönetimi ve karar alma için eğitileceklerdir. Ek olarak, kadınlar öz saygı 
durumlarını nasıl değerlendireceklerini ve yaşamlarını değiştirmek için gerekli olan davranışlar ve 
görevler planlamayı öğreneceklerdir. 

4.1. Aşama / Birim - 'Destekleyici Becerileri' tanıma ve yönetme: Ana konular: Kişisel motivasyonun üç 
temel bileşeni nasıl keşfedilir; (1) gelecek zaman perspektifi; (2) öz yeterlik ve benlik kavramı dahil 
olmak üzere öz ve kimlik temelli kavramlar; ve (3) içsel ve dışsal motivasyon arasındaki etkileşim.  

İçsel motivasyon bileşenlerini - merak, katılım, önem, zorlukları tercih etme; Etkili iletişim kurmayı 
bilmek; Başkalarıyla nasıl iletişim kurulacağını bilmek için stratejiler.  

4.2. Aşama / Birim - Bir takımda nasıl çalışılacağını bilmek; Zaman yönetimi becerilerini ve karar 
vermeyi değerlendirebilmek; "zaman hırsızlarını" keşfetmek ve değerlendirmek; stres durumlarını 
yönetmek için;  

4.3. Aşama / Birim - benlik saygısı geliştirmek için; Zayıflıkları nasıl güçlü yönlere dönüştürecekleri; ve 
onlara geleceği planlamak ve hayatlarını daha iyi bir şekilde düzenlemek için bir başlangıç noktası 
sağlamak için öz saygı durumlarını değerlendirmelerini; 

4.4. Aşama / Birim - Kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için test edin; Elde edilen ilerlemeyi 
belirlemeyi amaçlayan, toplam yarım saatlik kağıt üzerinde İlk Test (toplam 15 çoktan seçmeli soru ile); 
Eşler arası test düzeltme; Kursun sonucuna ilişkin açık karşılaştırma. Bu aşama, kursiyerler için çok 
önemlidir çünkü yeteneklerini ve modülün kapasitelerini ve yeterliliklerini ve istihdamdaki şanslarını 
keşfetmelerine nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirmelerine izin verir. 

6. Öğrenme saatleri1 

Bu modül, toplam 12 saatlik eğitim içeren bazı aşamalardan / birimlerden oluşmaktadır ve tartışılacak 
konu kendileri tarafından biliniyorsa bir aşamayı atlamak mümkün olmalıdır. Bu modülün modül 2 ve 
6 ile birlikte eğitilmesi tavsiye edilir, böylece süre, eğitmen kriterleri ve kadınların ihtiyaçlarına göre 
değiştirilebilir. 

7. Öğretme ve öğrenme yöntemleri 

Eğitim yöntemleri: yüz yüze seminerler ve atölye çalışmaları, hem gruplar halinde hem de tüm sınıfı 
içeren tartışmalar ve pratik bağımsız çalışma. Katılımcıların ilerlemesini değerlendirmek ve engelli 
kadınların benlik saygısını geliştirmek için eşler arası metodolojiler. 

8. Değerlendirme yöntemleri  
 
Modülün her bölümünden sonra eğitmen kursiyerlerin bilgilerini değerlendirecektir. Bilgi, hem 
stajyerin öz değerlendirmesini hem de stajyer tarafından yürütülen bağımsız çalışmayı içeren takip 
soruları sorarak değerlendirilecektir. Kadınlar ve genel olarak insanlar için daha fazla iletişim kurmayı 
ve durumu değerlendirmeyi öğrenmek her zaman gerekli olduğundan, öz değerlendirmenin eğitime 
dahil edilmesi çok önemlidir. 
Değerlendirmeyi ölçmek için sonraki yöntem kullanılacaktır: Memnuniyet testi; edinilen yeni 
yetkinliklerin ölçülmesi için test; Katılımcıların eşler arası düzeltme çalışması. 
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9. Kaynaklar 
Gerekli kaynaklar şunlardır: İnternet bağlantısı olan bilgisayar, bir projektör, bir iş görüşmesi 
uygulaması, çeşitli pozisyonların ve görevlerin açıklamaları, zaman yönetimi ve öz saygı formları, büro 
malzemeleri (es. 30 Kalem; 30 Kalem; 15 Renkli kalemler ; karatahta) 
 
10. Referanslar 
 
Kullanılan referanslar ülkeden ülkeye değişeceğinden, her bir ülkeye özel olarak uyarlanmaları gerekir. 
Örneğin, bir özgeçmiş yazmak için İngilizce'de bazı yararlı referanslar ve ayrıca mesleki ihtiyaçlar için 
edinilmesi gereken bazı sosyal medya uygulamaları şunlardır; 

İşteki kadınlar: 

✰ https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm  
✰ www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm 
✰ https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
✰ https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 

 
 
1Eğitim Programının nasıl planlanacağını görmek için bu modülün sonundaki Bölüm 11 Gözlemler / Diğer 
tavsiyeler bölümüne bakın. 

Destekleyici beceriler: 

✰ Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core technical 
professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 20-22.   

✰ Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on project 
performance: the importance of soft skills. International Journal of Production Research, 53(2), 
321-340.  

✰ Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view the relative 
importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral dissertation).  

✰ Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. 
✰ Icaro project: http://icaro-softskills.eu/  
✰ WhomeN project: http://www.whomenplatform.eu/ 
✰ https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-

tips-for-women-leaders  
✰ https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
✰ https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-

principles-for-dream-career-launchers/ 
✰ Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de Madrid. 

Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
✰ Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía de 

gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. Cofinanciación: 
Fondo Social Europeo. 

 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
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https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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11. EK - OTURUM PLANLARI: (ekteki tabloya bakınız) 
 

 

Modül nº 4 / adı: İşgücü piyasasında engelli kadınlar için destekleyici beceriler 

Oturum nº 4.1: 'Destekleyici Becerileri' tanıyın ve yönetin. 

Oturum nº 4.2: Etkili iletişim 

 

Beklenen süre: 4 saat 

 

Genel Hedefler: İş dünyasına yaklaşmak için destekleyici becerilere / yeni metodolojilere kolay ve net 
bir giriş 

Kaynaklar: Sınıf, eğitimin amacına ulaşmak için yeterli donanıma sahip olmalıdır. Sınıflarda 
öğretmen için internet bağlantılı bilgisayar, ses entegresi olan ekran ve görüntü projektörü gibi 
uygun teknolojik araçlara sahip olmalıdır. 

4.1. "Destekleyici Becerileri" tanıyın ve yönetin. 

Öğrenme çıktıları: 

Kişisel motivasyonun üç temel bileşeni nasıl keşfedilir: (1) gelecek zaman perspektifi; (2) öz yeterlik ve 
benlik kavramı dahil olmak üzere öz ve kimlik temelli kavramlar; ve (3) içsel ve dışsal motivasyon 
arasındaki etkileşim. merak, katılım, önem ve zorluklar için tercih dahil olmak üzere İçsel motivasyonun 
bileşenleri nasıl belirlenir; Nasıl etkili iletişim kurulacağını bilmek; - Bir takımda nasıl çalışılacağını 
bilmek; Stres durumlarını yönetebilmek; özgüven geliştirmek. Zayıflıkları nasıl güçlü yönlere 
dönüştürürsünüz; Nasıl Uyum Sağlarsınız; nasıl güncel tutarsınız; Hedefler için Çalışma Yetenekleri ve 
metodolojileri; Başkalarıyla nasıl iletişim kurulacağını bilmek için stratejilerdir. 

Yöntemler / kilit noktalar: 

- Seminerler ve yüz yüze çalıştaylar hem gruplar halinde hem de tüm sınıfı içeren tartışmalar ve 
ayrıca pratik bağımsız çalışmalar. 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 

 

Eğitmen kendini ve ihtiyaçlarını tanıtır; potansiyellerini ve ortak korkularını, tartışılacak tema ve elde 
edilecek sonuçları ve güçlerini bilmek için çember yöntemini kullanabilirler. 

1. Eğitmen eğitime “Ben” yönteminin tanıtılmasıyla başlar. Bu yöntemde sınıf grubu çiftlere 
ayrılır ve bir şablon kullanılarak kadınlar birbirleriyle 15 dakika röportaj yapar; her kadın güçlü 
yönlerini, zayıf yönlerini, hobilerini ve hedeflerini değerlendirmelidir. 
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Güçlü yönler Zayıf yönler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobiler  Amaçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar 

 

 

 

 

 

Her iki kadın da katıldıktan sonra, her biri meslektaşlarını sınıfa tanıtır. 

Tüm bu şablonlar duvara asılacak ortak bir afişe asılacak ve modül eğitiminin sonuna kadar orada 
kalacaktır. 

Bu seans 50 dakika sürecektir. 



             Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765     

 
 

Değerlendirme: 

Ünite oturumu, kursiyerin ulaşacağı sonuçları elde ettiğinde tamamlanabilir. Stajyer, iş dünyasına 
girmek  için destekleyici becerilerini kullanabilir. Grup, destekleyici becerilerini geliştirmek için 
geliştirilen öz değerlendirmenin sonuçlarını ve önemini değerlendirecektir çünkü biz  başlangıç noktasını 
değerlendiririz. 

 

4.2. Etkili İletişim 

 

Öğrenme Çıktıları:  

 

Öğrenciler, aşağıdaki konular aracılığıyla etkili iletişim konusunda eğitilecektir: 

● iletişim- Özellikle İşyerinde Etkili İletişim 

                 ● Aktif dinleme 

                 ● Etkili konuşma 

Öğrenciler, üniteyi bitirdikten sonra, kendilerinin profesyonel ve kişisel bir kısa sunumunu 
yapabileceklerdir. Bu sunum, profesyonel portföylerinde video formatında ve iş görüşmeleri sırasında 
kullanılmak üzere motive edici ve etkili olmalıdır. 

Yöntemler / kilit noktalar: 

 

- Çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 

- Pratik bağımsız çalışma. 

- Takım çalışması (ürün: poster / sunum ve pratik aktivite). 

- Grup yazma alıştırması. 

- Grup web egzersizi. 

- Asansör konuşması yöntemi 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 

1.  Eğitmen, "Giriş" belgesinde açıklanan içerikleri izleyerek etkili bir iletişim ve aktif dinleme 
geliştirmek için ana içerikleri tanıtır. Ünitenin bu kısmı maksimum 50 dakika sürer. 

2.  Bu teorik girişin yanında, bilgisayar desteği ile bir poster yapmak için (veya yeterli becerilere 
sahiplerse Power Point'te sunum yapmak için) ders 4-5 kişilik gruplara ayrılacak ve etkili iletişim 
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ve diğer çevrimiçi kaynaklarla ilgili bazı videolara bakacaklar. Bu posterde her grup, dersin 
başında eğitmen tarafından açıklanan üç konu için kilit noktaları tanıtacak: 

3. İşyerinde etkili iletişim 

a. Aktif dinleme 

b. Etkili konuşma 

Her grup, eğitilen beceriyi geliştirmek için örnek bir aktivite sağlayacaktır. Gruplar 40 dakika 
çalışacaktır. 

4.  Gruplar halinde çalıştıktan sonra, geliştirilen çalışmayı diğer gruplara pratik bir şekilde tanıtırlar 
ve planlanan faaliyete diğer kadınların katılımını teşvik ederler. (Maksimum 40 dakika; grup 
başına 12-15 dakika) 

5.  Bundan sonra eğitmen asansör konuşması yöntemini açıklar 
 
Bir asansör konuşması, sizin hakkınızda ilgi uyandırmak ve işe alım sürecini geliştirirken kuruma 
sunabilecekleriniz için kullandığınız kısa ve ikna edici bir konuşmadır. Bunları bir projeye, fikre 
veya ürüne ilgi yaratmak için de kullanabilirsiniz. İyi bir asansör konuşması, adı gibi 20 ila 30 
saniyelik kısa bir asansör yolculuğundan daha uzun sürmemelidir. 

 

İlginç, akılda kalıcı ve kısa olmalılardır. Ayrıca sizi - veya kuruluşunuzu, ürününüzü veya fikrinizi 
- benzersiz kılan şeyleri açıklamaları gerekir. 

Eğitmen onlara bazı örnekler vermelidir, örneğin şu video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k (İspanyolca, ancak diğer ulusal dillerde veya 
İngilizce olarak benzerlerini tanıtabiliriz). 

Öğrenciler yöntemi anladıktan sonra, kişisel sunumlarında çalışmalıdırlar (İlk 30 dakika içinde yazarak, 
ancak son 20 dakika içinde her öğrencinin sunumunu tanıtacağı sözlü olarak yapılmalıdır. Eğitmen 
sunumları bir mobil cihazla kaydetmeli ve bunları daha sonra her kadının sonuçlarını 
değerlendirebilmesi veya gelecekte iyileştirebilmesi veya belki de kişisel portföylerinde / CV'lerinde 
kendilerini tanıtmak için kullanmaları için e-posta veya WhatsApp yoluyla göndermelidir . 

Değerlendirme: 

 

Her aşamada üretilen çıktılar, tüm birimin kişisel değerlendirmesine ve ayrıca eğitimden sonra 
ilerlemelerinin kişisel değerlendirmesine hizmet edecektir. 

Eğitmen, gerekirse düzeltmelerini ve tavsiyelerini sunmalıdır.  

 

 

Modül nº 4 / adı: İşgücü piyasasında engelli kadınlar için destekleyici beceriler 

Oturum nº 4.3: Zaman yönetimi ve karar verme  
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Beklenen süre: 4 saat 

Genel Hedefler: zaman yönetimi ve karar verme becerilerine kolay ve açık bir giriş, temel özellikler ve 
anahtar faktörler; “zaman hırsızları” nedir ve onlarla nasıl başa çıkılır; zamanı yönetmek için basit 
yöntemleri ve stresle nasıl savaşılır öğren. 

Kaynaklar: Sınıf, eğitimin amacına ulaşmak için yeterli donanıma sahip olmalıdır. Sınıflarda öğretmen 
için internet bağlantılı bilgisayar, ses entegresi olan ekran ve görüntü projektörü gibi uygun teknolojik 
araçlara sahip olmalıdır. Her birkatılımcı için intenet bağlantılı bir bilgisayar, zaman yönetimi öz 
değerlendirmesi, ofis malzemeleri (örneğin 30 Kalem; 30 Kalem; 15 Renkli kalem; bir Karatahta) 

 

4.3. Zaman yönetimi ve karar verme 

 

Öğrenme çıktıları: 

Zaman yönetimi ve karar vermenin temel bileşenlerini nasıl keşfeder: (1) ne anlama gelir; (2) “zaman 
hırsızları” nedir ve günlük yaşamlarını nasıl etkilediklerini keşfederler; ve (3) zamanı yönetmek ve stresle 
savaşmak için basit yöntemler. 

Öğrenciler, planlamanın öncelikleri belirlemede onlara nasıl yardımcı olabileceğini ve zaman yönetimi 
ve duygularının öz değerlendirmesi yoluyla "hayır demeyi" nasıl öğreneceklerini öğreneceklerdir. 

Ayrıca, zamanı yönetmelerine ve stresle mücadele etmelerine yardımcı olacak : post-it yöntemi, ABCD 
yöntemi vb.gibi  basit yöntemleri öğreneceklerdir. 

Yöntemler / kilit noktalar: 

 

- Çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 

- Pratik bağımsız çalışma. 

- Takım çalışması (ürün: poster / sunum ve pratik aktivite). 

- Grup yazma alıştırması. 

- Grup web egzersizi. 

- "Hayır demeyi öğrenmek", öz değerlendirme yöntemi 

- Post-it yöntemi 

- ABCD yöntemi 

- Envanter yöntemi 

- Ödül yöntemi 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
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1. 1. Eğitmen konuyu sunar ve tahtaya “ZAMANIM BANA AİTTİR” yazarak bir buz kırma etkinliği 
düzenler ve engelli kadınlar olarak günlük yaşamlarında zamanı etkili bir şekilde yönetmede hangi  
engellerle karşılaştıklarını sorar. 20 dakika boyunca tartışırlar, eğitmen bu aktiviteye katılan tüm 
kadınları deneyecektir. 

2. Eğitmen, zaman yönetimi ve karar verme becerilerinin ne olduğunu tanıtır ve ana özelliklerini 
tahtada kadınların günlük yaşamlarının farklı yönlerine göre sınıflandırır (Çalışma - Bakım - Barınma 
- Serbest zaman - Kendi kendine bakım). Sunum 50 dakika sürecekTİR. 

3. Eğitmen onlara “zaman hırsızları” kavramının ne anlama geldiğini sorar ve bu soruyu cevaplamak 
için küçük gruplar halinde çalışırlar. Bu arada eğitmen her gruba her birinde "zaman hırsızı" yazılı 
olduğu bir kart paylaşır. Kadınlar, kavramları diğer sınıf arkadaşlarına tanıtmak için tartışır ve 
açıklamalar hazırlar. Kadınlar bunun üzerinde 40 dakika çalışacak. 

4. 4. Bundan sonra kadınlar, zaman yönetimlerini iki etkinlik aracılığıyla kendi kendilerine 
değerlendireceklerdir: 

       a. "Hayır demeyi öğrenmek" ve girişkenliği eğitmek. 

       b. Zamanımızı nasıl yönettiğimize dair öz değerlendirme. 

       c. Programlarını "ideal" ama gerçekçi bir hafta için planlamak. 

Her kadın 60 dakika boyunca her iki aktivitede çalışacaktır. 

5. Bundan sonra, eğitmen onlara zamanı yönetmek için bazı basit yöntemler sunar ve bunlardan birini 
uygular: 

  a. Post-it yöntemi 

  b. ABCD yöntemi 

  c. Envanter yöntemi 

  d. Ödül yöntemi 

  Bu bölüm 30 dakika sürecektir. 

6. Son olarak, eğitmen tarafından dinamik ve katılımcı bir sunumla stresi yönetmeye yönelik bazı 
ipuçları tanıtılacaktır. Bu bölüm 20 dakika sürecektir. 

Değerlendirme: 

 

Ünite oturumu, kursiyer elde edilecek sonuçları elde ettiğinde tamamlanabilir. Stajyer, iş dünyasına 
yaklaşmak için zaman yönetimi becerilerini kullanabilir. Grup, öğrenilen kavramlar ve bunları 
profillerine nasıl ekleyebilecekleri üzerine “beyin fırtınası yöntemi” ile eğitimin sonuçlarını ve önemini 
değerlendirecektir. Bu bölüm en fazla 20 dakika sürecektir. 
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Modül nº 4 / adı: İşgücü piyasasında engelli kadınlar için destekleyici beceriler 

Oturum nº nº 4.4: Benlik saygısı 

  

Beklenen süre: 3 buçuk saat 

Genel Hedefler: öz saygı ve özgüvene kolay ve net bir giriş, temel özellikler ve anahtar faktörlernelerdir; 
her ikisinin de iyi gelişimini etkileyen engeller nelerdir ve bunlarla nasıl başa çıkılırı; Benlik saygısı ve 
kendine güveni geliştirmek için basit aktiviteler öğrenmektir.  

Kaynaklar: Sınıf, eğitimin amacına ulaşmak için yeterli donanıma sahip olmalıdır. Sınıflarda öğretmen 
için internet bağlantılı bilgisayar, ses entegresi olan ekran ve görüntü projektörü gibi uygun teknolojik 
araçlara sahip olmalıdır. Her birkatılımcı için intenet bağlantılı bir bilgisayar, zaman yönetimi öz 
değerlendirmesi, ofis malzemeleri (örneğin 30 Kalem; 30 Kalem; 15 Renkli kalem; bir Karatahta) 

 

 

4.4. Öz saygı 

 

Öğrenme çıktıları: 

Öğreniciler, aşağıdaki konularla öz saygı ve özgüven geliştirme konusunda eğitilecektir: 

     ● Engelli kadınlarda düşük benlik saygısının nedenleri 

     ● Düşük benlik saygısı semptomları. 

      ● Dikkatsizliğe karşı öz bakım: zihinsel ve fiziksel sağlık ne kadar önemlidir ve öz saygıyı nasıl etkiler? 

Öğreniciler üniteyi bitirdikten sonra, öz saygılarını kendileri değerlendirebilecek ve geliştirebileceklerdir. 
Ünite boyunca, yaşamlarında karşılaşacakları bazı uygulamalar için bazı araçlar ve kaynaklar onlara 
tanıtılacaktır. 

 

Yöntemler / kilit noktalar: 

 

- Çevrimiçi grup atölyeleri ve tartışmaları 

- Pratik bağımsız çalışma. 

- Takım çalışması (ürün: aralarında interaktif değerlendirme). 

- Grup yazma alıştırması. 

- "güçlü yönlerimizi listeleyin", öz değerlendirme yöntemi 
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- "kendini hediye etme" sihirli kutu yöntemi 

− “aynaya bakma" yöntemi 

− (Tüm bu yöntemler, "işgücü piyasasında engelli kadınlar için destekleyici beceriler" adlı bu 
müfredatın 4. Modülüne Giriş belgesinde açıklanmıştır). 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 

 

1. Eğitmen, öz saygının ne olduğunu ve engelli kadınlar için özel olarak odaklanarak düşük benlik 
saygısına neden olan nedenleri tanıtır. Ayrıca düşük benlik saygısı belirtileri tanıtılacaktır. Eğitmen 
örnekler ve görsel-işitsel kaynaklar sağlayacaktır (filmlerden sahneler ve fotoğraflar, metinler…) 
Sunum 50 dakika sürecektir. 
 

2. Bu sunumdan sonra eğitmen onlara Dikkatsiz ve öz bakım kavramları arasındaki farkların ne 
olduğunu sorar ve bu soruyu cevaplamak için küçük gruplar halinde çalışırlar. Kadınlar, kavramları 
diğer sınıf arkadaşlarına tanıtmak için tartışır ve açıklamalar hazırlar. Bir sonraki eğitmen, öz 
saygılarını ve özgüvenlerini geliştirmenin bir yolu olarak onlara özsaygılarını geliştirmek için  bazı 
ipuçları sunacaktır. Bu bölüm 20 dakika sürecektir. 

 
 

3.  Bundan sonra kadınlar anket yoluyla özgüvenlerini değerlendirecekler. Kadınlar bu aktivite 
üzerinde 20 dakika boyunca bireysel olarak çalışacaklar. 

4. 4. Bundan sonra, eğitmen onlara özgüven geliştirmenin 3 basit yöntemini tanıtır ve her birini 40 
dakika boyunca uygulayarak bunları sınıf grubuyla birlikte geliştirilecek şekilde uyarlar: 

a.  Güçlü yönlerinizi listeleyin. Yöntem eğitmen tarafından 10 dakika boyunca tanıtılacak, 
daha sonra kadınlar üç listeyi yapmak için bireysel olarak çalışacak ve daha sonra sınıf 
arkadaşlarıyla fikir, duygu ve hedef alışverişinde bulunmak için çiftler halinde 
çalışacaklardır. 

b.  Kendine hediye çekilişi. Yöntem eğitmen tarafından 10 dakika boyunca tanıtılacak, daha 
sonra kadınlar hediye listesini yapmak için bireysel olarak çalışacak ve kendi adını bir karta 
yazacaklardır. Listeler tamamlandığında, eğitmen sihirli bir kutu hazırlayacak ve tüm 
kartları içine koyacaktır. Eğitmen her renkten bir kart seçip alır (her kadın için bir renk) ve 
okur ve aynı zamanda sınıf grubu kartın sahibi kadına iltifat eder. Bundan sonra kadınlar 
günlük yaşamlarında hediyelerini ve yöntemlerini geliştirmek için meşgul olacaklardır. 

c. Aynaya bak. Bu yöntem eğitmen tarafından 15 dakika boyunca tanıtılacak ancak sınıfta 
farklı bir şekilde uygulanacaktır. Çiftler halinde çalışacaklar ve her biri başka bir sınıf 
arkadaşına bir iltifat veya motive edici bir ifade söyleyecek, sonra kadınlar başka birine 
cevap verecek ve sonra tam tersi. Bitirdikten sonra, kadınlar duygu ve hislerini sınıfın geri 
kalanıyla paylaşacaklardır. 

 

Değerlendirme: 
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Ünite oturumu, kursiyer elde edilecek sonuçları elde ettiğinde tamamlanabilir. Kursiyer, öğrenilen 
yöntem ve içerikleri, özsaygısını ve özgüvenini artırmak için kullanabilir. Ancak ünitenin 
değerlendirilmesi bir sonraki ünitede yapılacaktır. 

Modül nº 4 / adı: İşgücü piyasasında engelli kadınlar için destekleyici beceriler 

 

Oturum nº 4.4: İlerleme değerlendirmesi 

Beklenen süre: 30 dakika 

 

Genel Hedefler: Tüm modülde elde edilen ilerlemeyi değerlendirmek. 

 

Kaynaklar: Ofis malzemeleri (es. 30 Kalem; 30 Kalem; 15 Renkli kalem; bir Kara Tahta). 

 

4.4. İlerleme değerlendirmesi 

Öğrenme çıktıları: 

Bu aşama, elde edilen ilerlemeyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntemler / kilit noktalar: 

 

- Eşler arası test düzeltme; kursun sonucuna ilişkin açık karşılaştırma 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 

 

Modül boyunca toplam 12 saatlik çalışma için kağıt üzerinde İlk Test (toplam 20 çoktan seçmeli soru ile); 

 

Değerlendirme: 

 

Eşler arası test düzeltme; Kursun sonucuna ilişkin açık karşılaştırma, kazanılan yeterlilikler ve bunların 
çalışma dünyasında uygulamaya konması üzerine açık tartışma. 

1. Gözlemler / Diğer tavsiyeler  

Bu eğitim modülü, bu eğitim programının Modül 2 “Engelli kadınlar için Yeni İstihdam Alanları ve BİT 
yeterlikleri” ve ayrıca Modül 6 ile birlikte tamamlayıcı bir şekilde eğitilmelidir. 
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Modül 6 "İş Danışmanları için eşlik eden strateji", özellikle eğitime katılan engelli kadınların işgücüne 
dahil edilmesi için profesyonel klavuzlar tasarlayacak eğitmenleri ve danışmanları eğitmeyi 
amaçlamaktadır. 

Yukarıdakileri dikkate alarak, bu modül 2'yi eğiten eğitmen Modül 6'nın içeriği ile eğitilmelidir. 

Eğitmenler bu içerikleri Modül 6'dan özümsedikten sonra, Modül 2 ve 4'ün eğitimini birlikte 
planlayabilirler. Bu modüllerin toplam süresi planlanabilir ve kadınların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir: 
maksimum 20 ila 30 saat sürebilirler. 
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