
TƏLİM MODULUNUN ADI
Təlim 

forması
Saat

MODUL 1. EFFEKTİV KOMMUNİKASİYA oflayn 10

“SOFT SKILLS” üzrə təlimlərin 
PROQRAMI

Effektiv kommunikasiya qurmaq və eyni zamanda məqsədlərə çatmaq, həmsöhbətin nə demək istədiyini başa 
düşmək, düzgün başa düşülmək, danışıqlar apara bilmək tələb olunan əsas bacarıqlardan biridir.

“Effektiv kommunikasiya” təlimi zamanı iştirakçılara kommunikasiyanın güc, birtərəfli maraqlara əsaslanan, 
ekoloji ünsiyyət növləri ilə bağlı məlumat verilir, iştirakçılarda inandırma, aktiv dinləmə, verbal, qeyri-verbal 

və digər ünsiyyət bacarıqları təkmilləşdirilir. Təlim iştirakçılarında müxtəlif qrup oyunları, keyslər, beyin 
həmləsi, diskussiya, digər metod və vasitələrdən istifadə etməklə konfliktlərin idarə edilməsi üzrə bacarıqlar 

təkmilləşdirilir. 

MODUL 2. VAXTIN İDARƏ EDİLMƏSİ onlayn 10

“Vaxtın idarə edilməsi” təliminin məqsədi təlim iştirakçılarının vaxtın idarə edilməsi prinsipləri və 
texnologiyaları əsasında vaxtdan səmərəli istifadə bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir. Təlim iştirakçıları fərqli 

alət və üsulları öyrənərək aşağıdakıları əldə edəcək:
- Şəxsi səmərəliliyi artırmağı;

- Ən vacib olana diqqət yetirməyi;
- İş, ailə və şəxsi həyat arasında balans yaratmağı.

Təlim Miro proqramı əsasında onlayn formada keçiriləcək. Bu proqram onlayn tədris və təlim üçün 
çoxfunksiyalı bir alətdir. 

MODUL 3. UĞURLU KOMANDA QURMAQ onlayn 10

Qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla həll etmək üçün müxtəlif ixtisaslı, fərqli təcrübə və biliklərə sahib güclü 
və səmərəli komanda tələb olunur. Ancaq hər kəs uğurlu komandanı necə təşkil edəcəyini bilmir.

 “Uğurlu komanda qurmaq” təlimi zamanı iştirakçılar aşağıdakıları öyrənəcəklər:
- İşçi qrupu ilə komanda arasındakı fərq nədir?

- Uğurlu komanda hansı inkişaf mərhələlərindən keçir?
- Komandanın motivasiyasını, birliyini necə qoruyub saxlamaq və komanda üzvlərini necə ruhlandırmaq 

olar.
Təlim zamanı iştirakçılara yüksək effektiv komandanın qurulması üçün alətlər, komandanın inkişaf 

mərhələləri ilə bağlı tapşırıqlar və keyslər verilir.
Təlim Miro proqramı əsasında onlayn formada  keçiriləcək. Bütün iştirakçılar bu proqram vasitəsilə 

onlayn işləmək bacarıqlarını təkmilləşdirə biləcəklər.

MODUL 4. PROBLEMLƏRİN HƏLLİ METODLARI oflayn 10

Problemlərin həlli sistemli yanaşmanı tələb edir. Sürətlə inkişaf edən dünyada bu yanaşma təşkilatlar 
üçün zəruridir.

“Problemlərin həlli metodları” təliminin iştirakçıları problemli vəziyyətlərin təhlili, qəbul edilən qərarların 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün zəruri olan bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirə biləcəklər. Onlar 

mürəkkəb və xaotik problemlərin həllinə kömək edəcək üsullar və alətlər haqqında öyrənəcəklər.


