
MIGRANTECH
Newsletter

ODAK: 
BELÇİKA'DA OLUŞTURULAN E-MODÜLER

40 E-MODÜL : Migrantech projesinin temel amacı budur! E-modüllerin her biri 3 saatlik bir süreye

sahiptir ve göçmenlerin ve mültecilerin istihdamı için çapraz yeterliliklerin öğrenilmesine ve

geliştirilmesine yöneliktir. İşi 4 ortağa böldük. Böylece Familles du Monde asbl 10 tanesini

oluşturdu. İşte metodolojilerine ve modüllerinin içeriğine daha yakından bir bakış.

METODOLOJİ

Modüllerin konusu organizasyonun tecrübesine göre
seçilmiştir. Familles du Monde asbl örneğinde,
uzmanlığımız göç, zihinsel sağlık ve sosyal beceriler
alanındadır.

Familles du Monde, Ekim 2021'de modüllerin konularını
belirledikten sonra uzun bir araştırma süreci başlattı. Ders
oluştururken dersin konusu hakkında detaylı bilgi sahibi
olmak önemlidir.

Ekip üyeleri, diğer çevrimiçi modüllere ve e-modüllerin nasıl
oluşturulacağına ilişkin çevrimiçi kurslara abone oldular.
Kütüphanedeki oturumlara katıldılar, çevrimiçi üniversite
kütüphanesini veya ellerinde bulunan kitapları kullandılar.

Daha sonra bilgiyi yapılandırdılar. İçeriği yazmaya
başladılar. İçeriği yeniden yapılandırdılar. Çevirmeyi ve
herkes için anlaşılmasını kolaylaştırmak için yazım şeklini
düzelttiler. Öz değerlendirme soruları oluşturdular. Ayrıca
platformu nasıl kullanacaklarını öğrenmek için birlikte
oturumlar yaptılar. İçeriği yüklediler ve daha çekici ve
anlaşılır kılmak için resimler, şemalar vb. oluşturmaya
başladılar. Son olarak, test aşamasına hazırlık olarak farklı
doğrulama ve son ayrıntıların düzeltilmesi oturumlarına
katıldılar!

Famil les du Monde bir çok yöntem i le çalışt ı :
- bireysell ik 
- takım olarak uzak mesafeden (iki  telefon ve
bir belge i le!)
- takım olarak yüz yüze 
- daha büyük gruplar i le 
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UYUM SÜRECİ 1 :

EKİP ÇALIŞMASI 1 :
Ekip çalışmasının önemi ve avantajları hakkında çok şey
duyuyoruz, ancak bunun ne anlama geldiğini her zaman
bilmiyoruz! Bu ilk modülde, ekip çalışmasının temel kavramları ve
temel unsurları arasında bir yolculuğa çıkacağız: güvenin nasıl
inşa edileceği, çatışmalarla nasıl başa çıkılacağı, sorumluluk,
katılım ve sonuçlara ulaşmak için yönetme. Ekip çalışması kökten
inşa edilmelidir!

UYUM SÜRECİ 3 :

ELEŞTİREL DÜŞÜNME:
Eleştirel düşünme çok geniş bir kavramdır. Bu modülde, onu bir
araç ve çalışma şeklimizin doğruluğunu artırma yeteneği olarak
anlamaya çalışıyoruz. Bilgi alırken, işimizi hazırlarken, insanlarla
etkileşim kurarken veya sorunları çözerken eleştirel olmayı
öğrenmek için iki ana yöntem geliştiriyoruz. Yine bu temel
beceride kendinizi konumlandırmak ve zayıf noktaları tespit
etmek için bir öz değerlendirme yapılması önerilmektedir.

UYUM SÜRECİ 5:

UYUM SÜRECİ 2 :

UYUM SÜRECİ 4:

İŞYERİNDE FARKINDALIK : 

EKİP ÇALIŞMASI 2 :
Temel bilgilerden sonra ayrıntılar: liderlik nedir? Bunun anlamı ne?
Bir lideri lider yapan nedir? Ve diğer üyeler hakkında : Bir takımda
hangi roller var? Ayrıca ekip çalışmasının farklı adımlarını da
görüyoruz, anahtar unsurları tanımlıyoruz ve bunları nasıl
geliştireceğimizi öğreniyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Son
olarak, kendi yeteneklerimizi değerlendirmeden ve geliştirmemiz
gereken noktaları belirlemeden önce, ekip çalışmasını
değerlendirmek için farklı araçlar görüyoruz!

MANTIKSAL DÜŞÜNME: 
Tıpkı yukarıdaki gibi, büyük ve karmaşık bir becerimiz var. Peki
mantıksal düşünme ne anlama geliyor? Hangi farklı türleri vardır?
Mantıksal düşünmeyi yapılandırmanın farklı yolları nelerdir? Ve
sonra : problem ağacı : nasıl çalışır? Bu tekniği kullanmak için
adımlar nelerdir? Modülün tamamı, mantıksal düşünme testleri
yaparken atılacak adımları açıklayarak temel kavramları ve
yorumlanmış alıştırmaları ele alır.

E-MODULLER - FAMILLES DU MONDE ASBL

Kısa açıklama

Gelecek hakkında stresli hissediyorum ve geçmişi düşünmeden
duramıyorum. Bununla nasıl başa çıkabilirim? Bu e-modül sizi
herhangi bir bağlamda veya ortamda stres ve duygularla başa
çıkmanıza yardımcı olan bir teknik olan Farkındalık ile
tanıştıracaktır. Duygularınızı, stresinizi anlayacak ve bazı başa
çıkma araçları/stratejileri alacaksınız!

Ruh sağlığı nedir? Ruh sağlığımı nasıl değerlendirebilirim?
Özgüvenin ne olduğunu ve duygularımızın ne olduğunu anlayarak
başlayalım!
Bu modül, 5'li bir seriden ilkidir! Kendimizi keşfetme yolculuğuna
çıkacağız, bir göç sürecinde uyum sürecimizin farkına varacağız.

Bu 2. modül size temel kavramlara erişim sağlayacak! Bunlar, iş
yerinde ruh sağlığı konusunu göç bağlamında derinleştirmenizi
sağlayacaktır.
Stres, göç, göç süreci hakkında konuşacağız, ...
Kendinizi anlamaya yönelik bu yolculuk, iş yerindeki zihinsel
sağlığınızı anlamanıza ve iyileştirmenize olanak tanır!

Şimdi, uyum süreci nedir? Bu ne anlama geliyor? Ruh sağlığı ile
nasıl ilişkilidir?
Aile, kültür, sosyal statü, bütünlük, vb. gibi bu sürecin farklı yönleri
ve bölümleri bu modüllerde tanımlanmıştır. Ayrıca
karşılaşabileceğiniz zorluklarla yüzleşmek için bazı stratejiler
edineceksiniz!

Adaptasyon sürecinin 12 özelliği vardır.
Ama bunlar nedir? Günlük hayatımızda veya işte nasıl bulunurlar?
Onlara önce göçmen gözüyle bakacağız. "Burada olduğum için
minnettarım ama yine de mutlu değilim", neden böyle
hissediyorum? Kimliğim nasıl değişir ve neden? Gelecek nesil
olan çocuklarım üzerindeki etkileri nelerdir? Ve çok daha fazlası...

Bu sürecin ve bu özelliğin göç etmeyenleri de ilgilendirdiğini kim
düşünebilirdi?
Bu özellikler göç etmeyen insanlar için nasıl geçerlidir?
Göçmenlerden farklı mı?
Göçün bu yönünü hatırlıyoruz: Göçmenler kadar göç etmeyenleri
de ilgilendiriyor. Her bakış açısı aynı değere sahiptir. Bu e-modül,
uyum süreci ve ruh sağlığı hakkındaki seriyi tamamlıyor!


