
Bu modül, işyerinde kültürlerarası iletişimin
geliştirilmesi, önemi ve faydaları konusunda rehberlik

sağlamak için tasarlanmıştır.
1-Kültürlerarası iletişimin ne olduğuna dair farkındalık

2-İş dünyasında önemi konusunda farkındalık
3-Kültürlerarası iletişimin önündeki engellerin farkında

olunması
4-İşletmede kültürlerarasılık yöntemini bilmek
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Fransa'da oluşturulan e-modüllere odaklanıyoruz
1- BİR İŞ YERİ NASIL KURULUR

Bu modül temel olarak öğrencilerin kendi işinizi kurmak
için gerekli olan farklı adımlardan haberdar olmalarını

sağlar.
  1- Neden kendi işinizi kuruyorsunuz?

2- Bir şirketin faaliyetlerinin doğası
3- Bir iş planı ve bir pazar araştırması oluşturmak

4- Finansman arayışı
5- Farklı yasal statüler
6- Mevcut yardımlar

2-BİLGİSAYAR VE ÖZELLİKLERİ

Bu modül, özellikle pratik alıştırmalar yoluyla, farklı
bileşenleri ve işlevleriyle bir bilgisayarın temel

kullanımı hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
1- Bir bilgisayarın farklı bileşenlerini öğrenin
2- Kelime işlemenin temel işlevlerini öğrenin

3- Bir powerpoint sunumunun nasıl
oluşturulacağını öğrenin

4- Edinilen bilgileri uygulamak için pratik
alıştırmalar

3- ÇALIŞMA ORTAMINDA KÜLTÜRLER
ARASI İLETİŞİM
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5- ENGELLİLİK VE İŞ ARAMA
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4-CEP TELEFONUNUN PROFESYONEL
BAĞLAMDA KULLANIMI

Bu modül, iş dünyasını daha iyi anlamak ve uyum
sağlamak için bir telefonun tüm kullanışlı özelliklerini
sunacak ve açıklayacaktır. Bu e-modülde geliştirilen

konulardan bazıları şunlardır:
1-İletişim ile ilgili temel araçlara hakim olmak

2-Organizasyonla ilgili temel araçlara hakim olmak
3-Profesyonel entegrasyon için faydalı uygulamalar

4-Pratik uygulamalar: iş görüşmesine hazırlık

6- İNTERNETTE NASIL İŞ ARANIR

Bu modül, katılımcıların iş aramaya ayrılmış web
sitelerini ve platformları kullanarak internette iş

aramalarını kolaylaştırmalarının yanı sıra yazma
becerilerini ve profesyonel e-posta yönetimini

geliştirmelerini sağlar.
 

1- Farklı tarayıcıları ve arama motorlarını öğrenin
2- İnternette nasıl arama yapacağınızı öğrenin

3- İş tekliflerini nasıl bulacağınızı öğrenin
4- Çevrimiçi olarak nasıl başvuracağınızı öğrenin

5- Posta kutusu ne işe yarar?
6-Profesyonel e-posta nasıl yazılır?

7- Bir işverene e-posta ile nasıl hitap edilir?

Bu modül özellikle engelli kişilere yöneliktir. Onlara
engelliliklerinin nasıl tanınacağı ve bir engeliniz

olduğunda nasıl iş bulacağınız konusunda yardım ve
tavsiye vermeyi amaçlar.

1-Engelliliğinizin nasıl tanınacağını bilmek
2-Engelli işçilerin haklarını ve nasıl sahiplenileceğini

bilmek
3-İş başvurusunda bulunurken engelinizden nasıl

bahsedersiniz?
4-İş görüşmesinde engeliniz hakkında nasıl

konuşulur
5-Engellilerin istihdama daha iyi erişimi için

mevcut yapıları ve yardımları bilmek



8- İŞYERINDE SAĞLIĞINIZI KORUMAK
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7- DAYANIKLILIK
Bu modül, öğrencilerin dayanıklılık kavramına aşina

olmalarına ve onların dayanıklılık becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu e-modülde

geliştirilen konulardan bazıları şunlardır:
1-Dayanıklılık nedir?

2-Travma nedir?
3-Mevcut, daha dayanıklı olmak demektir

4-İş dünyasında dayanıklılığın gelişimi

9- E-İTİBARINIZI YÖNETİN 
Bu modül, katılımcıların çevrimiçi itibar

kavramı hakkında daha fazla bilgi
edinmelerini sağlar. Dijital bir kimliğin nasıl
oluşturulacağını ve kendine ve başkalarına

saygı duyan bir e-itibarın nasıl
oluşturulacağını açıklamaya odaklanır. Bu
modülde ele alınan ana konular şunlardır:

 
1- İtibar ve e-itibar nedir?

2- Algı nasıl çalışır?
3- E-itibarın aktörleri kimlerdir?

4- E-itibarınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?
5- Bozulan e-itibar nasıl geri alınır?

Bu modül, öğrencilere fiziksel sağlığın yanı sıra
zihinsel sağlığı ve kendilerinin ve çalışma ortamındaki
diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için atılacak doğru
eylemleri de içeren işyerinde sağlıklarına nasıl dikkat
edecekleri konusunda yardım ve tavsiye sağlamayı

amaçlar.
1-En sık görülen meslek hastalıkları ve kazaları

hakkında bilgi edinin ve bunları bildirmek için atılması
gereken adımları öğrenin

2-Sağlıklı bir yaşam tarzına nasıl geçilir?
3-İş yerinde sağlığını korumak için yapılması gereken

iyi hareketler nelerdir?
4-Tükenmişlik ve manevi taciz nedir?

5-Çalışanların ve işverenlerin iş güvenliği açısından
yükümlülükleri nelerdir?

6- İşyerinde sağlık sorunları olması durumunda kime
başvurulacağı



11- FIRMAYA BAŞARILI ENTEGRASYON
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10- TALEP GÖREN FAALİYET SEKTÖRLERİ
Bu modül, öğrencilerin talep gören sektörler

kavramına aşina olmalarına yardımcı olacaktır.
Talep edilen bir sektörün ne olduğunu
anlamaları için onlara gerekli unsurları

sağlayacaktır.
1-Talep edilen sektör nedir ve hangi sektörleri

ilgilendiriyor?
2-Bu sektörlerdeki başlıca işler nelerdir?

3-Onları bilmek neden önemlidir?
4-Çalışma koşulları ve kısıtlamaları nelerdir?

12- ÖZGÜVENINIZI GELIŞTIRIN
Bu modül, katılımcıların özgüvenlerini etkili bir

şekilde nasıl inşa edeceklerini anlamalarını sağlar.
Öğrencilerin özgüvenlerini ve öz saygılarını

geliştirmek ve artırmak için kendi değerlerinin
farkına varmalarını sağlamayı amaçlar. Bu

modülde ele alınan noktalar aşağıdaki gibidir:
1- Özgüven nedir?

2- Özgüveni geliştirmek için günlük ve ara sıra
yapılan egzersizler nelerdir?

3- Çalışma ortamınıza nasıl daha çok
güvenebilirsiniz?

4- Kendine güven üzerine röportajlar ve referanslar
5-Egzersizler, anketler ve uygulama

Bu modül, öğrencilere yeni bir çalışma ortamına nasıl
uyum sağlayacaklarını bilmeyi, iyi profesyonel ilişkileri
sürdürmeyi ve şirketin geleneklerine saygı duymayı

içeren yeni bir şirkette ilk adımlarını başarılı bir şekilde
atmaları için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlamayı

amaçlar. İşte bu modülde geliştirilen konulardan
bazıları:

1-Firmanızı tanımanın zorlukları
2-Firmanız hakkında nasıl bilgi edinilir?

3-İyi bir ilk izlenim nasıl oluşturulur?
4-Yönetmelik: cep telefonu ve güvenlik talimatları
5-İş arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmanın önemi

            6-İş arkadaşlarınızla sosyal olmak
7-Hiyerarşiye saygı duymak



14- TELEFONLA ÇALIŞMA
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13- BAŞARISIZLIKLA NASIL BAŞA ÇIKILIR

Bu modül, kullanıcıların başarısızlığın ne
olduğunu, ancak daha da önemlisi, nasıl
yönetileceğini ve üstesinden gelineceğini

anlamalarına yardımcı olacaktır.
1-Mesleki alanda ne gibi başarısızlıklarla

karşılaşılabilir?
2-Göçmenler ve/veya mülteciler neden

başarısızlıkla karşı karşıya kalıyor?
3-Bunun üstesinden gelmek için olası çözümler

nelerdir?
4-Sınavlar, profesyonellerden tavsiyeler

Bu modül, uzaktan çalışmanın nasıl yönetileceğini,
optimize edileceğini ve uyarlanacağını öğretmek

için tasarlanmıştır. Özellikle, etkili çalışmaya
elverişli bir alanın nasıl yaratılacağını ve bu gibi

durumlarda kendini nasıl organize edeceğini
öğrenmeye katkıda bulunacaktır. İşte bu modülde

geliştirilen konulardan bazıları:
1-Evde profesyonel bir alan yaratmak

2-Çalışma alanını yönetmek ve düzenlemek
3-Evden çalışırken zamanı ve özerkliği yönetmek

4-Evde çalışmak için kendinizi nasıl motive
edebilirsiniz?

5-Kişisel ve profesyonel yaşam arasında bir denge
nasıl bulunur?

6-Uzaktan çalışırken meslektaşlarınızla nasıl
iletişim kurulur?

7-Bazı video konferans araçlarının kullanımı
8-Uzaktan çalışmanın riskleri


