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Modül 5: İSTİHDAMDA ENGELLİ KADINLAR İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ (SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER GÜNDEM 2030) 

Giriş 

Müfredatın Kavramsal Boyutu 

Tartışma   

 BM'nin SDG 5: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” nin Cinsiyet Eşitliği bağlamında 
tartışılması. Kavram, siyaset ve haklar olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” nedir? 

 Her yerde tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddet biçimlerini 
tartışılması. Bununla nasıl savaşacağız? 

 Kadının ailesi ve siyaset, eğitim, hukuk gibi sosyal kurumlarla ilişkisi nedir? Nasıl 
olmalı? 

 Hem kadınların hem de engellilerin zorlukları nelerdir? 
 

İçerik 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğine giriş 
 Resmi ve resmi olmayan (gizli) cinsiyet müfredatı 

 

Müfredatın Pratik Boyutu 

Tartışma   

 Cinsiyet eşitsizliği veya politika yoksunluğu nedeniyle kadınlara kapalı olan farklı işlere ve 
çalışma alanlarına nasıl girilir? Kadınlar, erkek egemen mesleklerde iş bulabilir mi? 

 İşyerinde cinsiyet eşitsizliği ile nasıl mücadele ederiz? Stres ve mobbing ile nasıl mücadele 
ederiz? Başarı nasıl gelir? 

 İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve buna ilişkin stereotipler nasıl tartışılır? 
 Etkili katılım ve liderlik için eşit fırsatlar nasıl teşvik edilir? 

İçerik 

 Engelli kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliğinde iyi uygulamalar 
 Cinsiyete duyarlı iş danışmanı, eğitmen, öğretmen 
 Cinsiyete duyarlı iletişim 
 Eğitim/öğretim materyallerinin içeriği ve cinsiyet 
 Cinsiyete duyarlı izleme ve değerlendirme 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine giriş 
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? "Yasalar, politikalar veya programlar da dahil olmak üzere - her 
alanda ve her düzeyde planlanmış herhangi bir eylemin kızlar / oğlanlar ve kadınlar / erkekler için 
sonuçlarını değerlendirme sürecidir. Bu, cinsiyet eşitliği için bilgi, farkındalık ve sorumluluk 
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yaratmayı ve paylaşmayı içerir. Aynı zamanda kızlar / oğlanlar ve kadınlar / erkeklerin eşit şekilde 
faydalanması için eğitim politika ve programlarının tasarımına, uygulanmasına, izlenmesine ve 
değerlendirilmesine kızlar ve oğlanların, kadınlar ve erkeklerin endişelerini dahil etmeye yönelik bir 
stratejidir”. Dahası, "Cinsiyet anaakımlaştırma tek seferlik bir faaliyet değildir. Bunun yerine, eğitim 
programları ve bütçeleri geliştirilirken, okulları tasarlarken, müfredat hazırlanırken, okulları 
yönetirken ve koordine ederken ve tabii ki öğretme ve öğrenme materyallerini kullanırken sürekli 
dikkat gerektirir”. 
 
Alanla ilgili kapsamlı literatürde kolayca izlenebilen bu anlamlar, hedef kitle motor engelli kadınlar 
olduğunda da reddedilmelidir, çünkü bunlar eğitimde büyük engellerle karşı karşıyadırlar ve yine de 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çok fazla çalışma yapılmamıştır. Cinsiyet Uçurumu Raporu'na 
(WEF 2017) göre, 144 ülkede dört endeks boyutunda ortalama% 32'lik bir boşluk kalmaktadır: 
ekonomik katılım ve fırsat, eğitime erişim, sağlık ve hayatta kalma ve siyasi güçlenme. Cinsiyet 
eşitsizliğinin ciddiyetini ve dünya genelinde kadınların yaşamları üzerindeki etkisini kabul eden 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH'ler) biri - hedef 5- cinsiyet eşitliğine adanmıştır. Bu, 
2030 Gündemi'nin “kimseyi geride bırakmama” sözü ve Üye Devletlerin hedeflerinin entegre ve 
bölünemez olduğu konusunda anlaşması ile güçlendirilmiştir. SKH 5'e ulaşmak, köklü toplumsal 
cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı koymak için yasal çerçevelerle desteklenen diğer SKH'lere ulaşma 
çabalarında cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasını gerektirecektir (ECOSOC 2017). Kadınları 2030 
Gündeminin merkezine yerleştirmek, SKH'ler arasında daha güçlü bağlantılar ve kadınların yaygın 
sürdürülebilirlik zorluklarıyla başa çıkma kapasitelerine akıllıca yatırım yapma konusunda gerçek bir 
taahhüt gerektiriyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet anaakımlaştırmasının 
önemi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde vurgulanmaktadır. SKH'lerin üç temel sütununa 
ulaşmak için kadınların eşit katılımına ihtiyaç vardır: çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik 
sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik. 
 
Bu nedenle, cinsiyete duyarlılığın ve cinsiyete duyarlı oluşumun önemini anlıyoruz: Eşitlik, kapsayıcı 
bir topluluk geliştirmenin önemli bir ayağıdır. Son olarak, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma, 
konuşmamıza referansla şunları içeren bir stratejidir: “Cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin 
toplumsal cinsiyet analizi kullanılarak toplanması ve analizi; ittifaklar / ortaklıklar yoluyla değişim 
için destek oluşturulması; mevcut boşlukları kapatmak için stratejiler, programlar ve girişimler 
geliştirilmesi; bu girişimlerin eyleme geçirilmesi ve yeterli kaynaklarla desteklemesi; personelin 
planlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi (ki bu da kaynak gerektirir); izleme, 
değerlendirme, raporlama, öğrenilen dersleri ve iletişimi damıtma; siyasi irade ve liderliği güvence 
altına alarak kişi ve kurumları sonuçlardan sorumlu tutma" 
 
Resmi ve resmi olmayan (gizli) cinsiyet müfredatı 

Müfredat, detaylandırılmasının aşamalarına atıfta bulunan tekrarlayan çekirdeklerden oluşan 
pedagojik bir araçtır: a) hedeflerin belirlenmesi, b) öğretim içeriklerinin belirlenmesi; c) stratejik-
organizasyonel seçimlere göre didaktik aracılık; d) didaktik eylemin süreçlerinin ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi. Cinsiyet anaakımlaştırma bağlamında, resmi ve gayri resmi veya gizli müfredat 
arasındaki ayrım özellikle önemlidir. İlki, farklı düzeylerde başka bir kişi tarafından formüle edilen 
hedefler, içerikler, kaynaklar ve değerlendirme modelleri kümesine atıfta bulunmaktadır. Resmi 
müfredat, öğrenme sürecinde kullanılan öğrenme araçlarını ve teknolojileri içerir. Hükümetler 
resmi ulusal müfredatlarını oluşturur. Gizli müfredat ise, bireyler tarafından gayri resmi bağlamlarda 
ve aile içinde veya medya aracılığıyla özümsenen inançlar, değerler, örtük öğrenme ve öğretme 
boyutlarını içerir. Bu nedenle, örgün müfredatta, gizli müfredat yoluyla özümsenmesi gereken 
sosyal klişeleri veya cinsiyet önyargılarını güçlendiren metinlerin veya araçların veya durumların 
kullanımından kaçınmak özellikle önemlidir. Bazen müfredata, kadınların tatlılık özellikleri ve 
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erkeklerin gücünün pekiştirilmesi eklenir, ancak bu, çeşitli kişisel fenomenolojilerin gerçekliğinde 
her zaman doğru değildir ve her şeyden önce klişe, kadınlara pasif olan temsillerin sosyal yapısını 
şartlandırır. Motor engelli olan kadınlarda neyin tehlikeli olduğunu düşünün. Bu durumda, 
mağduriyetin sosyal yeniden üretim mekanizması iki katına çıkarılır. Cinsiyet anaakımlaştırma 
çerçevesinde, bir müfredat toplumun çoğulcu doğasını yansıtmalı ve aralarında cinsiyet eşitliği gibi 
bazı eşitlik ilkelerini benimsemelidir: Öğretim materyallerinin stereotipler içermediğini ve bunun 
yerine cinsiyet farklılıklarına saygı duymaya duyarlı olduğunu kontrol etmek; Eşitsizliklerin ve hatta 
belki de ayrımcılığın sürdürülmesine katkıda bulunan cinsiyet önyargılarının ortadan kaldırılması 
(aşırı durumlarda zorbalığa ve siber zorbalığa yol açar).  

Eğitimin amacı aslında nasıl yaşanacağını öğretmektir. Bu, motor engelli kadınların spesifik 
durumunda, dirençli hale gelerek ve güçlenmelerini sağlayarak "belirsizliklerle yüzleşmek" (Morin, 
2015, s. 18) anlamına gelir. Bu nedenle, bu ilkelerle çerçevelenen bir müfredat, yaşam becerilerinin 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hedefleri net bir şekilde sunmalıdır. Araştırmalar, gençlerin 
ilk iş deneyimlerinde karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında bilişsel veya zihnsel boşluklar 
olmadığını, ancak bir iş yarışmasına uyum sağlayamama, bir sorunu analiz etme ve çözümler 
önerme, etkili iletişim kurma, stresi yönetme yetersizliği olduğunu göstermiştir. Yumuşak beceriler, 
iş arz ve talebini karşılamada kritik bir düğümü temsil eder (OECD, 2015) ve yalnızca iş arama için 
değil, kişinin kişisel ve sosyal 'refahının' gelişimi için de temeldir. 

Engelli kadınlar için toplumsal cinsiyet anaakımlaştırmasında iyi uygulamalar 

Araştırmanın toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmayı önerdiği iyi uygulamalar temelde dört 
gelişme yönünü izler: 

1) Bir kurum kültürü oluşturmak için eğitimciler ve kurum/kuruluşların üst düzey yönetim 
rollerinde cinsiyetin uzmanlığını teşvik etmek; 

2) Cinsiyet öğrenimini müfredat genelinde yaygınlaştırmak; 

3) Aktif arabuluculuk; 

4) Değerlendirme 

Cinsiyet farklılıklarına saygı duymaya duyarlı bir kültürün beslenmesine katkıda bulunan iyi 
uygulamalar: Eğitmenlerin ve iş danışmanlarının niteliklerinin ve becerilerinin cinsiyete göre 
değerlendirilmesi; Cinsiyet becerilerini geliştirmek için eğitmenlerin eğitimi; Bağlamların 
kapsayıcılık derecesini değerlendirmek için modeller benimsenmesi (dahil etme indeksi).  

Cinsiyet konularının ele alınmasının müfredatın yol gösterici bir ilkesi olduğundan emin olun. Her 
program / kurs tanımını, amaçlarını ve hedeflerini, aşağıdakilerin entegrasyonu dahil olmak üzere 
gözden geçirin: İçerik ve egzersiz olarak cinsiyet sorunları; cinsiyete duyarlı bakış açılarını, tavırları 
ve yeterliliklerini destekleyen öğrenme deneyimleri; müfredatta cinsiyete duyarlı dil, görüntüler, 
yazılar ve süreçler (örneğin, İngilizce dilinde, kadın ve erkek fotoğrafları, kadın ve erkek 
konuşmacılar, erkek ve kadın yazarlar, kadın ve erkek bakış açıları, engelliler vb.). Ayrıca, öğretim 
materyalleri kurumsal politikalar (ör. NATO Bi-Stratejik Direktifi 40-1), ulusal politika ve hukukun 
yanı sıra uluslararası standartlarla da (ör. BM Güvenlik Konseyi Kararı 1325, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme) uyumlu olmalıdır. Didaktik arabuluculuk da çok 
önemlidir ve hem bilişsel hem de duyusal alanları teşvik etmeyi amaçlayan dahil etme ve öğretme 
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ilkelerine göre reddedilmelidir. Son olarak, toplumsal cinsiyet farkındalığının öz değerlendirmesini 
içeren ve öğrenici, öğretici ve denetçinin cinsiyet farkındalığını öğrenmeye ilişkin biçimlendirici bir 
değerlendirme uygulamak gerekir.  

İş danışmanı, eğitmen, öğretmen için cinsiyeti yaygınlaştırma yöntemleri 

Her şeyden önce yaparak öğrenmeye, öğrenci merkezli, pedagojik aktivizm belirtilerine 
ve/veya yapmayı düşünmeyi, anlamak için hareket etmeyi, okul öğretiminin kanonik 
zamanlarında devrim yapmakla birleştiren hackathon'un (hack day veya hackfest olarak 
bilinir) yeni prototipine dayanan aktif öğrenmenin didaktik uygulamalarını öneriyoruz. Bu 
metodlar, konu ile öğrenme arasında bir köprü görevi görürler (köprü kurarlar) ve sınıf 
çalışmasının odağını oluştururlar. Örneğin ORA Repertuarında, pedagojilerinin birçok 
varyasyonunda, bazen didaktik cihazlar olarak, bazen didaktik "uygulama" veya 
"değerlendirme" cihazları olarak çerçevelenmiş, eylem bilimi sapmalarının işleyişi olarak 
aktif öğrenme metodolojilerinin taksonomisinde özetlenmiştir. Bu cihazlar, gayri resmi ve 
resmi arasındaki sınırdaki acil durumla karakterize edilen arabuluculuk işini destekler ve her 
zaman öğrenciye yüksek / çok yüksek düzeyde katılım talebinde bulunur. 

ORA Repertuarında şematize edildiği gibi, bazen didaktik araçlar, bazen didaktik uygulama 
veya değerlendirme araçları olarak çerçevelenen, aktif öğrenme metodolojilerinin 
sınıflandırmasında eylem bilimi sapmalarının işleyişi olarak özetlenen bu cihazlar, gayri 
resmi ve resmi olmayan arasındaki sınırda acil durumla karakterize edilen arabuluculuk 
çalışmasını, resmi olduğu ve her zaman öğreniciden yüksek/çok yüksek düzeyde katılım 
talep ettiği için destekler. 

Bu nedenle, herhangi bir toplumsal cinsiyet eğitimi öğrenci merkezli olacak şekilde 
karakterize edilecektir. Tüm eğitimler, katılımcılara ve onların ihtiyaçlarına bakmaya 
dayanmalıdır. Eğitmenlere, eğitimden önce, kızlar/oğlanlar ve kadınlar/erkekler için 
farklılıkların belirlenmesi de dahil olmak üzere, bir tür öğrenme ihtiyacı analizi yapmaları 
katılımcı yöntemlerin kullanımı için ve yeterli hazırlık süresi verilmesi önemlidir. Etkili 
eğitim, katılımcıların konuyla aktif bir şekilde ilgilenmelerine ve yaparak öğrenmelerine 
yardımcı olmak için vaka çalışmaları, beyin fırtınası ve problem çözme gibi katılımcı 
yöntemleri kullanır. Eğitimin ardından tartışma, geri bildirim atölyeleri, daha özel eğitim 
ve/veya iş başında destek ile takip edilmelidir. 

Cinsiyete duyarlı iletişim 

İletişim, sürekli olarak alışverişi engelleyen ve içerikler arası eğitimde kalite açısından da fark 
yaratan indirgenemez bir şeffaflığın yaydığı iletişimin toplumsal cinsiyetin yaygınlaştırılmasına ilişkin 
ilk ve en ilgili çalışma alanıdır. 

Eğitmenin farkında olmadan gözlerinde kaç tane zorbalık, aşağı veya dışlayıcı iletişim dinamikleri 
yapılandırılır! 
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Daha sık olarak, öğretmenler ve öğreniciler arasındaki iletişimsel deneyime, olumsuz duyguların 
nahoş deneyimleri eşlik eder: diğerini anlamama izlenimi; karışmamak, manipüle edilmemek; 
nedenleri açıklanmayan bir gerilimin ve hangileri, bir grubun üyelerinin kendilerine verdikleri 
zorunlu olarak açık olmayan kuralların meyvesinden başka bir şey değildir ve bu da bilinçsizce 
savunmanın kapatılması veya diğerinin reddedilmesi gibi engeller oluşturmaya yol açar. 

Sınıf içi iletişim analizi ve işlemsel analizin öncü çalışmaları, iletişimin gizemini ortaya çıkarmak için 
önemli katkılar sunarak, konuşulmayanların aldatmacalarını ve çatışmanın savunmacı rolünü ortaya 
çıkardı ve çoğu zaman sadece öğrencinin tanınması veya cinsiyetler arasında bile otoriter bir iktidar 
yönetimi için ihtiyaçları gizlemek amacıyla uygulandı. Tıpkı konuşma uygulamalarının analizinin, 
iletişim alışverişinin inşasının örtük dinamiklerinin varlığını vurgulaması ve sırayla bilinçsiz 
organizasyonda, etkileşimin egemenliğinde şekillenen, sessizliğin sıklığı, öğrencinin müdahalesini 
kabul edip etmediği, konuşmaya davet edilen öğrencinin seçiminin müdahalesine tanınan süre gibi. 
Bu karmaşıklığın kıvrımlarında eşitsizliği, ayrımcılığı, engeli gizlemek kolaydır. 

Öğretim materyallerinin içeriği ve cinsiyet 

Bir müfredatın öngörmesi gereken amaçlar, doğrudan SDG 5 tarafından belirlenen hedef hedefler 
tarafından varsayılır: Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek ve bunların 
alaka düzeyine göre tam olarak rapor ediyoruz. 

1. İnsan ticareti, cinsel ve diğer sömürü türleri dahil olmak üzere, kamusal ve özel alanlarda 
tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması 

2. Her yerde tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığa son verilmesi 
3. Çocuk evliliği, erken yaşta ve zorla evlendirme ve kadın sünneti gibi tüm zararlı 

uygulamaların ortadan kaldırılması 
4. Kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane halkı ve aile 

içinde paylaşılan sorumluluğun ulusal olarak uygun şekilde teşvik edilmesi yoluyla ücretsiz 
bakım ve ev işlerini tanımak ve bunlara değer vermek 

5. Kadınların siyasi, ekonomik ve kamusal yaşamda tüm karar alma düzeylerinde tam ve etkili 
katılımını ve liderlik için eşit fırsatları temin etmek 

6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ve Pekin Eylem Platformu ve 
bunların gözden geçirme konferanslarının sonuç belgelerine uygun olarak üzerinde mutabık 
kalınan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve üreme haklarına evrensel erişimin sağlanması 

7. Ulusal yasalara uygun olarak, kadınlara ekonomik kaynaklara eşit haklar, toprak ve diğer 
mülkiyet, mali hizmetler, miras ve doğal kaynaklar üzerinde mülkiyet ve kontrole erişim 
hakkı verecek reformların gerçekleştirilmesi 

8. Kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek için özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi olmak 
üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi. 

9. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve tüm kadın ve kız çocuklarının her düzeyde 
güçlendirilmesi için sağlam politikalar ve uygulanabilir mevzuatın kabul edilmesi ve 
güçlendirilmesi. 

Bunlar hedefler, özellikle Motor engelli kadınlar için ikinci ve birinci düzey eğitime ayrılmış 
müfredatın ağırlık merkezini oluşturan n.5-8-9’dur. 

Müfredatın temel içeriği için iki alan vardır. 
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a) Liderliğin teşviki 

b) Yetkilendirmenin teşviki 

İlk araca odaklanırsak, referans kaynağı, Asha Kanwar, Frances Ferreira ve Colin Latchem tarafından 
düzenlenen Açık ve Uzaktan Öğrenme ve Gelişimde Kadınlar ve Liderlik kitabıdır (COL: Vancouver, 
2013). “Kendini tanımlamayı” ve ardından “nasıl yaşayacağını bilmek” ve kendilerinin yöneticisi 
olmak için bazı işlevsel becerilerin “pekiştirilmesi” ni amaçlayan öz-dönüşlü bir egzersiz yoluyla 
kadınların “mutedil” bir eğitimini tartışır. Beceriler aşağıdaki gibidir: 

Bütünlük: Dürüstlük eksikliği, birçok liderlik krizinin merkezinde yer alır. Güven uyandırmak için 
güvenilir olmalısınız - ve dürüstlük olmadan güven olamaz. Kişisel yaşamınızı nasıl yürüttüğünüzde, 
ilişkilerinizde, nasıl çalıştığınız ve diğer insanları yönetme, destekleme ve teşvik etme biçiminizde 
dürüstlük göstermelisiniz. 

Hizmete yönelim: Gündeminiz çoğunlukla kişisel güdülerinize dayanıyorsa, asla başarılı bir lider 
olamazsınız. Başkalarına hizmet etme fikri, iyi liderliğin temelini oluşturur. Bu noktayı takdir etmek 
için sadece Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King ve Aung San Suu Kyi'yi 
düşünmeliyiz. 

İyimserlik ve vizyon: Negatif ve karamsarsanız, başkalarını yeni alanlara yönlendiremezsiniz. 
İnsanların liderlerinin neşeli, olumlu sonuçlardan umutlu ve zorluklar karşısında iyimser olmaları 
gerekir. Dünya, çözülemeyen sorunlarla veya çözmemiz mümkün olan zorluklarla dolu olarak 
görülebilir. Lider olmak için ikinci görüşe sahip olmalısınız. 

Kararlılık: Bu karmaşık dünya ve vermeniz gereken her karar için tüm bilgilere veya kolay yanıtlara 
sahip olmanız pek olası değil. Fakat, bazen hızlı kararlar vermeniz gerekir. En iyi cevabı bulmaya 
çalışırken çok zaman harcarsanız, takipçileriniz muhtemelen size olan güvenini kaybedecek ve 
düşecektir. 

Cesaret: Zor ve belirsiz konularla karşılaşacaksınız. Popüler olmayan bir şeyi söylemeniz veya 
yapmanız gereken zamanlar olacaktır. Önde, kendi başınıza, halkın gözünde olmak veya medyaya 
veya topluluğunuza karşı çıkmak zorunda kalmak size yalnız bırakabilir. Yani, kişisel cesaret 
göstermeniz gerekiyor. 

Dayanıklılık: Lider olarak çabalarınızda her zaman başarısızlıklar ve aksaklıklar olacaktır. Bunları 
kişisel olarak çok kötü bir şekilde almak/anlamak asla işe yaramaz. Sadece başarısızlıktan öğrenme 
yeteneğini geliştirmeniz değil, aynı zamanda kendinizi toparlayıp tekrar denemeniz gerekir. 

Kendini yansıtma: Yeni deneyimlere açık olmalısın, dinlemelisin, tavsiye aramalı, eleştirilere dikkat 
etmelisin. Bunların hepsi öğrenmenize ve büyümenize yardımcı olur. Ama aynı zamanda doğanız, 
amacınız ve özünüz hakkında daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizi anlayarak, rahat olanın 
ve insanların sizin hakkınızda düşünmesini istediğinizin ötesine geçerek daha güçlü bir lider 
olacaksınız. 

Motive edici yönetici: Personeli iyi seçiyorsunuz ve sonra onlarla ilgileniyorsunuz, onlara işlerini 
gerçekten iyi yapmaları için ihtiyaç duydukları zamanı, teknolojiyi ve desteği veriyorsunuz. Nazik ve 
adilsiniz, mükemmel performansın farkındasınız, cömertçe kredi veriyor ve paylaşıyorsunuz ve 
anlamak için zaman ayırıyorsunuz. Bu size, mütevazi, personeline yardım eden ve yol gösteren iyi 
bir rehber yapar.  
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Disiplin: Gerektiğinde uzun ve sıkı çalışmanız, söylediklerinizi ve nasıl söylediğinizi kontrol etmeniz 
- kızgın ya da incinmiş olsanız bile - ne yaptığınızı bilmeniz ve biliyor gibi görünmeniz çok önemlidir. 

Mizah anlayışı: Zor durumlarda gerginliği azaltmak için mizah ve kahkaha kullanın. Kendinizi fazla 
ciddiye almayın ve başkalarının da gerginliği bırakmasına yardımcı olmak için mizah yapın. Lider 
mizahı kullanabilirse birçok durum çok daha kolay halledilebilir. 

Bununla birlikte, ikinci araç, toplumun yetkilendirilmesinin geliştirilmesine odaklanır, özellikle 
benlik saygısını arttırmada ve her bireyin katkısının artırılması yoluyla kolektif güçlenmeye doğru 
yönelmede etkilidir. Güçlendirme kavramı literatürde yaşam kalitesi kavramına bağlı olarak 
tanımlanmıştır ve bu nedenle özellikle engelli insanlar için eğitim kurslarında belirtilmiştir. Özgün 
olarak kapsayıcı işleyen bir model, yetkilendirmenin desteklenmesine dayanır ve topluluk 
yetkilendirmesi yaratarak potansiyelini nasıl artıracağını bilir. 
 
Yetkilendirme, İsrail ve diğerlerine göre yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla belirneyen kişisel, 
sosyal, ekonomik ve politik güçleri daha iyi anlama ve daha iyi kontrol etme yetkinliğidir.  
Bireyin, örgütün veya topluluğun yetkilendirilmesi arasında bir ayrım yapılır. 
 
İlki, bir bireyin kişisel hayatı üzerinde karar verme ve kontrol etme yeteneğini gösterir. Benlik 
kavramını vurgular. İkincisi, bir kuruluşun ne zaman demokratik olarak yönetildiğini gösterir: üyeleri 
bilgi ve gücü paylaşır, kararlar almak için işbirliğine dayalı süreçleri kullanır ve ortak olarak 
tanımlanan hedeflere ulaşmak için çabaların seçiminde, uygulanmasında ve kontrolünde yer alır. 
Böyle bir organizasyon, sürece katılan bireylerin güçlenmesine katkıda bulunur. Son olarak, 
"güçlendirilmiş" bir topluluk, bireylerin ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için becerilerini ve 
kaynaklarını topluca kullandıkları bir topluluktur. Birbirlerine yardım ederler, çatışmalarını çözerler 
ve toplumun yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini arttırırlar. 
 
Yedi eylem toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesini geliştirir: 
 
 Liderlik gelişimi (ilk araç) 
 Medya kullanımı, desteği ve savunuculuk 
 Halk eğitimi ve katılımı 
 Ortaklıkların organizasyonu: derneklerin, kooperatiflerin ve koalisyonların oluşumu 
 Mesleki eğitim ve mikro işletmeler 
 Çatışma yönetimi becerileri (şiddet nedir, şiddet türleri, çatışma-şiddet farkı, çatışma 

durumlarının yönetimi vb.); 
 Medyadaki kadın imajinin analizi; cinsiyet stereotiplerinin azaltılması (stereotipler nelerdir 

ve bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz); 
 Siber zorbalık (kendinizi nasıl savunursunuz ve gücendirmezsiniz); 
 Duygusallık ve mikro zorbalık eğitimi (birlikte olma, terk edilmeyi yönetme, kendini koruma, 

kişisel becerileri güçlendirme vb.). 
 
Cinsiyete duyarlı izleme ve değerlendirme 

Bu, özellikle kızların ve erkeklerin buluştuğu, farklı bir vücudun ilk kez kesiştiği okulda başlar. Burada 
büyük bir meydan okumaya sahip oluruz: Farklılık için eğitim. Farklılıklar şeyler değil, ilişkilerdir ve 
ilişkiler zamanla hareket eder, değişir, dönüşür. Böylece, bu dönüşümleri tespit etmek, ölçmek ve 
anlamak için kriterlerin değerlendirilmesi ve tanımlanması gerekir. Farklılık düşüncesi, okulun ve 
değerlendirmenin merkezi bir rol oynadığı bilginin aktarımını da sorgulamaktadır. 
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Modül 5: İSTİHDAMDA ENGELLİ KADINLAR İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ (SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER GÜNDEM 2030) 

Eğitim Müfredatı: 

1. Eğitimin amacı 

Eğitim, iş arayan fiziksel ve duyusal engelli kadınlara yöneliktir. Toplumsal cinsiyet ve engelliliğin 
entegrasyonu için etkili politikalar ve stratejiler ve pratik vakaların çözümüne yönelik stratejiler / 
araçlar hakkında temel bilgiler sunmanın yanı sıra, sosyal katılım ve deneyimlerin paylaşılmasına 
yönelik dürtüleri etkilemeyi amaçlamaktadır. 

Bu eğitim kursunun beşinci modülü olan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması”, engelli 
kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının ne olduğunu ve sosyal ve profesyonel yaşamlarında 
karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. 

Bu modülde edinilen bilgiler, kadın olmanın avantaj ve dezavantajlarını fark etmelerini ve 
çevrelerinde kadın olmanın getirdiği herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldıklarında haklarını 
savunmalarını sağlayacaktır. Engellilikleri nedeniyle sosyal dışlanma potansiyeli ile karşı karşıya 
kalan kadınlar, cinsiyet eşitsizliği nedeniyle çifte dezavantajlar yaşamaktadır. 

2. Anahtar Kelimeler ve Kelime Öbekleri 

 Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılması, 
 Engeller, engelliler, zorluklar 
 Engellilik ve cinsiyet politikası, müdahale programları, kurumlar, 
 Örnek olay incelemesi, çözüm stratejileri, 
 Web bilgileri, web topluluğu 

 

3. Hedefler 

 Mevcut kültürel senaryoda her ikisini de birbirine bağlayan ilişkiyi anlamak için engellilik 
ve cinsiyetle ilgili temel kavramları bilmek 

 Eşitsizlik olgusuna yön vermek ve bununla yüzleşmek için ülkelerin temel politikalarını ve 
temel programlarını bilmek 

 Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılmasında faydalı bazı stratejiler geliştirmek ve 
uygulamaya koymak 

 Kişisel deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak için stratejiler ve acil araçlar 
kullanmak 

 

4. Öğrenme Çıktıları 

 Engellilik ve ilgili kavramları tanımlamak 
 Cinsiyet terimini ve ilgili kavramları tanımlamak 
 Mevcut cinsiyet ve engellilik politikalarını bilmek 
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 Kendi ülkelerinde ve diğer Avrupa ülkelerinde toplumsal cinsiyet ve engelliliğin ana akımına 
yönelik ana müdahale programlarını belirlemek 

 Cinsiyet eşitliği ve engelliliğin yaygınlaştırılmasında etkili yöntem ve stratejileri bilmek 
 Entegrasyonun önündeki gerçek bir engel durumunu analiz etmek ve çözmek 
 En iyi uygulamaları ve toplumsal cinsiyet ve engelliliğe ilişkin kişisel deneyimleri daha geniş 

bir topluluk içinde yaygınlaştırmak için ana stratejileri bilmek 
 
5. Kurs İçeriği  

Eğitimin genel amacı aşağıda listelenen iki konseptte sunulacaktır. Aşağıda sorulan sorular 

kapsamında katılımcılara cinsiyet ile ilgili teorik ve pratik bilgiler aktarılacaktır. 

5.1. Kavramsal Boyut 

Sorular 

 BM'nin SDG 5: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” nin Cinsiyet Eşitliği bağlamında tartışılması. 
Kavram, siyaset ve haklar olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” nedir? 

 Her yerde tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddet biçimlerinin 
tartışılması. Bununla nasıl savaşacağız? 

 Kadının ailesi ve siyaset, eğitim, hukuk gibi sosyal kurumlarla ilişkisi nedir? Nasıl olmalı? 
 Hem kadınların hem de engellilerin zorlukları nelerdir? 

 

5.2. Pratik Boyut 

Sorular 

 Cinsiyet eşitsizliği veya politika yoksunluğu nedeniyle kadınlara kapalı olan farklı işlere ve 
çalışma alanlarına nasıl girilir? Kadınlar, erkek egemen mesleklerde iş bulabilir mi? 

 İşyerinde cinsiyet eşitsizliği ile nasıl mücadele ederiz? Stres ve mobbing ile nasıl mücadele 
ederiz? Başarı nasıl gelir? 

 İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve buna ilişkin stereotipler nasıl tartışılır? 
 Etkili katılım ve liderlik için eşit fırsatlar nasıl teşvik edilir? 

6. Öğrenme Saatleri  

Eğitim modülü toplam 12 saat sürecektir (4 seans, her seans 3 saat). Modülün süresi, kursa katılan 
kadınların öğrenme hızına göre değişebilir ve uyum sağlayabilir. Bununla birlikte, minimum 12 
saatlik bir öğretim önerilir. 

7. Öğretme ve öğrenme yöntemleri 

Kurs, iki öğretim yöntemi kullanılarak öğretilebilir. 

1. Etkileşimli Grup Eğitimi 

Katılımcılar, yüz yüze eğitimler ile derslere aktif olarak katılabilecekler. 
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Beyin fırtınası, Grup tartışması ve Buzz grupları, Örnek olay analizi, Genel Kurul, soru-cevap tekniği, 
buz kırıcı vb. 

2. Çevrimiçi Eğitim 

Fiziki kurslara katılamayanlar için online platformdan eğitimleri takip etmek ve modülleri 
tamamlamak mümkündür. 

Bunun için eğitmenler, mentorlar veya iş danışmanları bazı yöntemler kullanabilir: 

 Yönlendirmeli çevrimiçi arama 

 Takım Çalışması Grubu ve web yazma alıştırmaları 

8. Değerlendirme Yöntemleri 

Değerlendirme için eğitim memnuniyet anketi ve eğitim-sonrası değerlendirme ön-testi 
kullanılacaktır ve diğerleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

 Soru ve cevap 
 Vaka analizi 
 Ürün değerlendirme 

 
9. Kaynaklar 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-
curriculum 

Eğitim salonu, iki eğitmen, modül hakkında öğrenciler için ders notları, Microsoft ofis programı, 
projektör, bilgisayar, diğer eğitim materyalleri. 
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1. EK - OTURUM PLANLARI: (Ekteki tabloya bakınız) 

Aşağıda 4 eğitim oturumu odak noktalarında (Tab. 1) ve özel eklemlerinde (Tab. 2-4) sunulmuştur. 
Bunlar, bazı uygun kaynakların yeniden uyarlanmasının (Miller ve Albert, 2005; Chataika, 2013), bazı 
noktalarda geliştirilmiş ve bazılarında fiziksel ve duyusal engelli kadınların özelliklerine göre 
profillenecek şekilde genişletilmesinin sonucudur. 
 

Modül  Konu  Amaç  

 
Oturum 5.1 
UNSURLAR 
 
 
 

a) Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine giriş 
b) Resmi ve gizli cinsiyet 
müfredatı 
c) Farkındalığı artırmak 
için engellilik ve cinsiyet 
kavramları 
 

2030 Gündeminde “kimseyi geride bırakma” taahhüdünü ve 
anlamlarını pekiştirmek 
 
Mevcut kültürel senaryoda her ikisini de birbirine bağlayan 
ilişkiyi anlamak için engellilik ve cinsiyetle ilgili temel kavramları 
bilmek  
 
Toplumsal cinsiyet ve engelliliğin gerektirdiği entegrasyonun 
önündeki kültürel ve maddi engellerin sorunlarını tanımak 
 
Cinsiyet ve engelliliğin gerektirdiği dışlanma olgusunu 
hafifletmek için stratejiler bilmek ve oluşturmak 
 

Oturum  5.2 
HARİTA 

a) Engelli kadınlar için 
toplumsal cinsiyet 
anaakımlaştırmasında 
iyi uygulamalar 
 
b) Cinsiyet ve 
engelliliğin 
anaakımlaştırılmasını 
geliştirmeye yönelik 
politikalar, programlar, 
sivil toplum ve 
hükümetlerin haritası 

 
 

Her ülkede kendilerini eşitsizlik olgusuna yöneltmek ve bununla 
yüzleşmek için ülkelerin temel politikalarını ve ana 
programlarını bilmek 
 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve engellilik farkındalığını 
geliştirmek için devlet kurumlarının, derneklerin ve paydaşların 
haritasını öğrenmek 
 
 

Session 5.3 
ROAD-MAP 

İş danışmanı, eğitmen, 
öğretmen için cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştırma 
yöntemleri 
 
Öğretim materyallerinin 
içeriği ve cinsiyet 
 
Cinsiyete duyarlı izleme 
ve değerlendirme 
 
Cinsiyet ve engelliliğin 
anaakımlaştırılmasına 
yönelik yöntemler ve 
stratejiler 
 

Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılmasında yararlı olan farklı 
yöntem ve stratejileri öğrenmek 
Cinsiyet ve engellilik entegrasyon düzeylerini ve alınacak belirli 
eylemleri öğrenmek 
Örneğin. Entegrasyona engel ve itiraz durumunda ne yapmalı? 
Pratik eylem planları nasıl ve kiminle hazırlanmalı? 
 
Aktif öğrenme metodolojilerinin sınıflandırmasını özetlemek 
(Watkins, Eileen, Lodge, 2007, Perla 2020) 
 
Cinsiyet bilinci öz değerlendirme; öğrenici, eğitmen ve 
denetçinin cinsiyet farkındalığını öğrenmeye ilişkin referansları 
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Session 5.4 
TOPLULUK 

Cinsiyete duyarlı 
iletişim 
 
En iyi uygulamaları ve 
toplumsal cinsiyet ve 
engelliliğe ilişkin kişisel 
deneyimleri daha geniş 
bir topluluk içinde 
yaygınlaştırmak ve 
paylaşmak için 
stratejiler  

Cinsiyet ve engellilik söylemlerinde iletişimin örtük yanlarını 
ortaya çıkarmak 
 
Kişisel deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak için bazı 
etkili stratejileri ve acil araçları öğrenmek 
Genişletilmiş ve açık bir topluluk içinde girişimleri paylaşmanın 
destekçisi olmak 

Tablo 1: Oturum Konuları ve amaçları 
 

Ünite / Oturum nº 5.1: Engelliliğe atıfta bulunulan toplumsal cinsiyet eşitliğine giriş 
Beklenen süre: 3 saat 
Genel Hedefler: Engellilik, cinsiyet ve ilgili kavramları tanımlamak 
Kaynaklar: Eğitim sınıfı, iki eğitmen, modül hakkında öğrenciler için ders notları, Microsoft ofis programı, 
projektör, bilgisayar, diğer eğitim materyalleri 
 
5.1.1. Engellilik ve cinsiyet 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Engellilik ve cinsiyet terimlerini ve ilgili kavramları bilirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− Beyin fırtınası 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen bir buz kırma etkinliği düzenler. Etkileşimli tahta üzerinde üç boş küme içeren bir Venn diyagramı 
çizer ve kursiyerlerden diğer terimlere –“eksiklik” ve “sakatlık” gibi- kıyasla benzerlikleri / farklılıkları 
açıklayan bir ‘engellilik tanımı sunmalarını ister ve onları bir küme içine yerleştirir.   
 
Daha sonra etkileşimli tahta üzerinde, önceki Diyagramların yanına iki boş kümenin bulunduğu başka bir 
Venn diyagramı daha çizer ve kursiyerlerden cinsiyet terimine kıyasla benzerlikleri / farklılıkları açıklayan 
bir toplumsal cinsiyet tanımı sunmalarını ister onları bir küme içine yerleştirir.  
 
Değerlendirme:  
 
Grubun tamamına sorular sorularak, onları öğrenilen kavramlara katılmaya ve değerlendirmeye motive 
etmek için bazı oyunları oynamaya davet edilebilir. 
 
 
 
5.1.2. Bariyerler   
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Cinsiyetin önündeki ana engelleri tanıdılar. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
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− Örnek olaylar - Bildiriler (kitaplardan alıntılar, özel çevrimiçi sitelerdeki bağlantılar, video ve film 
parçaları) 

− Grup tartışmaları ve konuşma grupları 
 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, kursiyerleri küçük gruplara ayırır ve aynı vakayı analiz etmek için yararlı olan dijital materyali 
dağıtır (grup başına bir vaka). Vakalar, engellilik ve / veya cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili olan - okul, iş, sosyal -
engellerdir  
 
Vakayı inceledikten sonra, her grup diğer gruplara ilgili yönleri açıklar. 
 
Her grup ilişki kurarken, eğitmen her tanımın benzerliklerini / farklılıklarını tahtaya yazar. 
Değerlendirme: 
 
Vaka Analizi 
 
 
5.1.3. Yaygınlaştırma (anaakımlaştırma) 
 
Öğrenme çıktıları: 

− Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılması kavramları anlaşıldı. 
− Resmi ve gayri resmi veya gizli (HC) müfredat arasındaki fark anlaşıldı. 

 
Yöntemler / kilit noktalar: 

− Genel Kurul 
− Örnek olaylar ve Grup tartışmaları 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, bazı uluslararası veya ulusal belgeler aracılığıyla 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramının temel 
yönlerini ve gelişiminin ana aşamalarını gösterir. 
 
Daha sonra, eğitmen, resmi bir 'cinsiyet dostu' müfredat (çeşitliliğe saygı duyan bir eğitim programı) ile 
gizli 'cinsiyet dostu olmayan' bir müfredat (önyargılı eğitmenlerin veya stajyerlerin uygulamaları ve 
tutumları) arasındaki yaygın bir 'uyumsuzluk' durumunu tanımlar. Eğitmen bir grup tartışması başlatır ve 
'uyumsuzluk' vakasının analizini teşvik eder. Son olarak, hazır bulunanlar incelenen içerikler hakkında 
bireysel bir anket doldururlar. Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Son olarak, hazır bulunanlar çalışılan içerik hakkında bireysel bir anket doldururlar. Eğitmen bir özet ve 
sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
 

− Vaka analizi 
− Anket formu 

 
Ünite / Oturum nº 5.2: Engelli kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik iyi uygulamaların 
haritaları (politikalar, programlar, sivil toplum ve hükümetler) 
 
Beklenen süre: 3 saat 
 
Genel Hedefler: Mevcut cinsiyet ve engellilik politikalarını, programları ve müdahalelere yönelik 
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ajansları bilmek 
 
Kaynaklar: Eğitim sınıfı, iki eğitmen, modül hakkında öğrenciler için ders notları, Microsoft ofis 
programı, projektör, bilgisayar, diğer eğitim materyalleri 
 
5.2.1. Engellilik ve cinsiyet politikası 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Mevcut cinsiyet ve engellilik politikalarını bilmek 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Beyin Fırtınası 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, 'engellilik ve cinsiyet politikası' konusunun temel yönlerini ve ilgili bazı uluslararası veya ulusal 
belgeleri açıklar. 
 
Tahtaya "Politikalar" kelimesini yazarak ve kursiyerlerin engelli kadınlar olarak hangi politikalardan fayda 
gördüklerini sorarak bir buz kırma etkinliği yapar. 
 
Her biri cevap verirken, eğitmen tahtaya 'politika' ile ilgili olarak ortaya çıkan kelimeleri yazar. 
 
Değerlendirme: 
 
Grubun tamamına sorular sorularak, onları öğrenilen kavramlara katılmaya ve değerlendirmeye motive 
etmek için bazı oyunları oynamaya davet edilebilir. 
 
 
5.2.2. Müdahale programları 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Kendi ülkelerinde ve diğer Avrupa ülkelerinde toplumsal cinsiyet ve engellilik ana akımına yönelik ana 
müdahale programlarını öğrenirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Ekip çalışması (Yönlendirmeli çevrimiçi arama) 
− Grup tartışmaları ve konuşma grupları 
− Politika belgeleri 
− Bildiriler (raporlardan alıntılar, uzmanlaşmış çevrimiçi sitelerdeki bağlantılar) 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Eğitmen, kursiyerleri küçük gruplara ayırır ve kendi ülkesindeki politikalar ve müdahale programları ile ilgili 
web üzerinde araştırma yapmak için yararlı olan dijital materyali dağıtır. 
 
Her grup, bulunan materyali organize eder ve çalışmanın sonunda, etkileşimli tahta üzerinde paylaşarak 
diğer gruplara gösterir. 
 
Değerlendirme: 
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Çıktı değerlendirme 
 
 
5.2.3. Ajanslar 
 
Öğrenme çıktıları: 
 

− Bilinen programları uygulayan devlet kurumları, kuruluşlar ve paydaşların kişisel / grup haritasını 
çıkardılar. 
 

Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Ekip çalışması (Yönlendirmeli çevrimiçi arama) 
− Grup tartışmaları ve konuşma grupları 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 

 
Eğitmen, harita yazılımının işlevlerini etkileşimli tahtaya kısaca açıklar ve gruplardan müdahale 
programları uygulayan kurumların / kuruluşların bir haritasını oluşturmalarını ister. 
  
Her grup bir harita hazırlar, ardından bunu etkileşimli tahta üzerinde paylaşarak diğer gruplara 
gösterir. 
 
Eğitmen son bir tartışma grubunu harekete geçirir ve 'uyumsuzluk' vakasının analizini teşvik eder. 
 
Son olarak, hazır bulunanlar tüm ünitedeki çalışılan içerik hakkında bireysel bir anket doldururlar.  
 
Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 

Değerlendirme: 
− Çıktı değerlendirme (etkileşimli güncellenebilir harita) 
− Anket 

 
Ünite / Oturum nº 5.3: Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılması ve toplumsal cinsiyet farkındalığının 
öz değerlendirmesi için yöntemler ve stratejiler 
Beklenen süre: 3 saat 
Genel Hedefler: Toplumsal cinsiyet ve engelliliğin yaygınlaştırılmasında aktif öğrenmenin etkili yöntem 
ve stratejilerini bilmek, konuyla ilgili pratik vaka çalışmaları 
Kaynaklar: Eğitim sınıfı, iki eğitmen, modül hakkında öğrenciler için ders notları, Microsoft ofis 
programı, projektör, bilgisayar, diğer eğitim materyalleri 
 
5.3.1. Vaka Çalışması 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
Cinsiyet ve engelliliğin yaygınlaştırılmasında aktif öğrenmenin etkili yöntem ve stratejilerini bilirler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− Örnek vaka analizi (bir entegrasyon engeli durumunu araştırın, unsurları ve stratejileri inceleyin, en 

etkili çözümü önerin) 
− Bildiriler (raporlardan alıntılar, uzmanlaşmış çevrimiçi sitelerdeki bağlantılar, “proof of case” kitabı) 
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Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Eğitmen bir hoşgeldin etkinliği yapar - konuyla ilgili bir şarkı dinlemek veya kısafilm izlemek; bir şiir okumak  
 
Kursiyerleri küçük gruplara ayırır ve aynı vakayı analiz etmek için yararlı olan dijital materyali dağıtır. 
Vakalar, engellilik ve / veya cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle sosyal / iş entegrasyonuyla ilgili engellerdir. 
 
Değerlendirme: 
 
Grubun tamamına sorular sorularak, onları öğrenilen kavramlara katılmaya ve değerlendirmeye motive 
etmek için bazı oyunları oynamaya davet edilebilir. 
 
 
5.3.2. Çözüm stratejileri 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
− Entegrasyonun önündeki gerçek bir engel durumu analiz edildi ve çözüldü. 
− Cinsiyet ve engelliliğin anaakımlaştırılmasını güçlendirmek için pratik stratejiler geliştirildi. 

 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− Takım çalışması (vaka analizi ve çözüm raporu) 
− Grup tartışmaları  

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Her grup, eylem kriterlerinin altını çizerek diğer gruplara çözüm hipotezlerini gösterir. 
 
Eğitmen, gruplar arasındaki tartışmayı yönetir ve yönlendirir ve çözüm hipotezinin tahtaya benzerliklerini 
/ farklılıklarını yazar. 
 
Son olarak, hazır bulunanlar tüm ünitenin incelenen içeriği hakkında bireysel bir anket doldururlar. 
 
Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 

− Çıktı değerlendirme 
− Argümantasyon değerlendirme 
− Anket 

 

Ünite / Oturum nº 5.4: Cinsiyete duyarlı iletişim 
Beklenen süre: 3 saat 
Genel Hedefler: Toplumsal cinsiyet ve engelliliğe ilişkin en iyi uygulamaları ve kişisel deneyimleri daha 
geniş bir topluluk içinde paylaşmanın ana stratejilerini bilmek 
Web üzerinden ve bir topluluk içinde bilgi yaymak için ana araçları kullanmak 
 
Kaynaklar: Eğitim sınıfı, iki eğitmen, modül hakkında öğrenciler için ders notları, Microsoft ofis 
programı, projektör, bilgisayar, diğer eğitim materyalleri 
 
5.4.1. Web bilgileri  
 
Öğrenme çıktıları: 
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En iyi uygulamaları ve toplumsal cinsiyet ve engelliliğe ilişkin kişisel deneyimleri daha geniş bir toplulukta 
yaygınlaştırmak için ana stratejiler öğrenildi. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Grup ve web yazma alıştırmaları 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Eğitmen, web iletişiminin ana yönlerine dikkat çeker. 
 
Web üzerinden etkili iletişimin somut örneklerini, en iyi uygulamaları ve kişisel deneyimleri paylaşırken 
gösterir. 
 
Etkileşimli tahta üzerinde örnek olarak, ilk ortak yazma aktivitesini birlikte yapmayı önerir.  
 
Değerlendirme: 
 
Grubun tamamına sorular sorularak, onları öğrenilen kavramlara katılmaya ve değerlendirmeye motive 
etmek için bazı oyunları oynamaya davet edilebilir. 
 
 
5.4.2. Web Topluluğu 
 
Öğrenme çıktıları: 
 

− Web üzerinden ve bir topluluk içinde bilgi yaymak için ana araçları kullanırlar. 
− Web üzerinden ve bir topluluk içinde bilgi sunabilirler ve yayabilirler.  

 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− Konuşma analizi 
− Web-tabanlı yazma teknikleri (örn. forumda ileti dizisi ve konu) 
− Grup tartışmaları  

Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
Steps; 

1. Her kursiyer, web üzerinden iletilecek en iyi uygulamaları / deneyimleri açıklayan bir taslak yazar 
ve uygun yöntemi seçer (örneğin, forum, blog, sosyal ağ yoluyla bir gönderi) 

 
2. Her kursiyer, fotoğraflar, başlıklar vb. eşliğinde PC'de web içeriğinin düzenlenmesi ve 

optimizasyonu üzerinde çalışır. 
 

3. Eğitmen çalışmayı uzaktan koordine eder ve aktivitenin sonunda geçerli özellikleri gösterir. 
 

4. Eğitmen, sunulan çalışmaların güçlü / zayıf yönlerini açıklayan kısa bir son tartışmayı koordine 
eder. 

 
5. Son olarak, hazır bulunanlar çalışılan içerik hakkında bireysel bir anket doldururlar. 

Eğitmen bir özet ve sonuç çıkarır. 
 
Değerlendirme: 
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− Çıktı değerlendirmesine göre 1 ve 2 
− Sorular ve cevaplarla 3 ve 4 
− Anket ile 5 
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