“Yeni Nesil Öğrenme Modelleri”

Sonuçları değil, bașlangıçları değiștiriyoruz.
United Akademi

Biz Kimiz

Edukep Kurumsal Eğitim Platformu, ilke ve değerleri doğrultusunda ekibine
ve çözüm ortaklarına eğitim, seminer ve eğitim etkinlikleri alanında hizmet
sunan bir United Group markasıdır.
EDUKEP olarak, çalıștığımız kurumların kültür ve değerlerine bağlı kalarak,
ișin profesyonelleriyle müșterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda
eğitim ihtiyaç analizleri ve kuruma özgün eğitim programları ile müșterilerimize çözüm ortağı oluyoruz.
Farkımız, alanlarında uzman kadromuzla müșterilerimize, iș sonuçlarına
bağlı olarak sunmuș olduğumuz güven odaklı çözümlerimizdir.

EDUKEP Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile eğitim ve gelișim süreçlerini
kolaylaștırıyor ve tek bir noktadan yönetmenizi sağlıyoruz. Yeni nesil öğrenme
modelleriyle iș süreçlerinize destek oluyor, eğitim ihtiyaç analizi, planlama,
uygulama, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik hizmetleri ve raporlama konusunda dijital dönüșümünüze katkı sağlayarak e-öğrenme çözümleri
sunuyoruz.

Değerlerimiz

Kurumsal Farkındalık

Kurumumuzda değerleri, öncelikleri, davranıș normlarını
biliyoruz ve bu gücümüzü ișimize yansıtıyoruz.

Sürekli Gelișim

Kaliteden ödün vermeden sürekli gelișiyor ve geliștiryoruz.

İnsana Yatırım

Vermiș olduğumuz hizmetler ile insana ve topluma değer
katıyoruz.

İș Birliği ve Dayanıșma

Mevcut çalıșma ortaklarımızla iș birliğine değer veriyor ve yeni
ortaklıklar için sizlerle tanıșmak istiyoruz.

Yenilikçilik

Müșterilerimizin, farklı çözüm ve uygulamaları hayata
geçirebilmeleri için dönüșüm süreçlerinde, sürdürülebilir
bașarı öykülerinde yanlarında yer alıyoruz.

Gelișim Modelimiz

Çalıșanların Yetkinlik Gelișim İhtiyaç Analizi
Kuruma Özgün Yöntem ve Uygulamalarla Eğitim İhtiyaç Analizleri
Kuruma Özel Eğitim Modülleri ve Tasarımı
Kuruma Özel Gelișim Çözümleri ve Gelișim Araçları (Koçluk, Workshop, Atölye Çalıșmaları)
Envanter Çalıșmaları ile Verimlilik Ölçümü
Programın Etkinliği ve İș Sonuçlarına Etkisinin Ölçümü (ROI)
Geribildirim ve Raporlama

Kurumsal Çözümlerimiz
Çevrimiçi Çözümlerimiz
Kurumsal Çözümlerimiz Çevrimiçi ve
Çevrimdıșı olarak gerçekleștirilmektedir.
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Edukep Olarak Varlıklarımız

Edukep Markamız
Markanın tüm kullanım hakları 2013 yılından itibaren firmamıza aittir.

Eğitim360 (Learning Managament System)
Kendi geliștirdiğimiz yerli ve milli bir eğitim yönetim sistemi (LMS) yazılımına
sahibiz. Eğitim360 ismini verdiğimiz bu yazılım mobil uyumludur ve kodları
tamamen Edukep tarafından geliștirilmiștir. Dıșarıdan herhangi bir lisans
gerektirmemektedir.

Organizasyon Yapımız
Kilit yeteneklere sahip çekirdek kadromuzun yanında çok sayıda freelance
çalıșandan olușan bir tederakçi networküne sahibiz. Böylece esnek, yenilikçi,
iș hacmindeki artıș veya azalıșlara karșı justin time üretim yapabilen özel bir
organizasyon yapısına sahibiz.
Gamification (Oyunlaștırma)
Sadece eğitimde değil, Global pazarlama alanında da hızlı büyümekte olan
bu kavramın, B2B e-learning pazarında en çok uygulamasını gerçekleștirmiș
firmayız.

Katalog Eğitimlerimiz
Farklı sektörler ve yetkinliklere yöneklik kurumsal ve bireysel e-learning pazarı
için katalog e-eğitimler geliștiriyoruz. E-eğitimlerimizin tamamı mobil uyumlu
ve interactive yapıdadır. Bir kere üretildikten sonra çok fazla revizyon veya
güncelleme ihtiyacu gerektirmeyen bu eğitimler, sınırsız sayıda müșteriye
pazarlanabilir durumdadır.

Sizi Edukep ile Tanıștıralım

Neden Eğitim ve Öğretim Teknolojileri?

Kolay ulașım
sağlaması

Etkileșimli eğitim
sistemi

Takip edilebilir
olması

Dünya standartlarını
takip edebilmesi

Dünya standartlarına
birebir ve hızlıca
uyum sağlayabilmesi

Mekandan ve zamandan
bağımsız erișim
olanakları

Sonuç odaklı, geliștirilmiș
eğitim teknolojileri
sağlaması

Oyunlaștırılmıș
eğitim

Eğitim ve Öğretim Teknolojileriyle
Kazanımlarınız Ne Olacak?

Eğlence ve öğrenmeyi
harmanlayarak akılda
kalıcılık sağlanması

Katılıma ve bașarıya
dair gelișmiș
raporlama yapılması

Verimli ve sürdürülebilir
insan kaynakları
politikasının güçlendirilmesi
Tekrar edilebilir olması

Zaman kaybının önlenmesi
Bütçe tasarrufu sağlanması

LMS - Arayüz

LMS - Arayüz

xxxxxxxxxx

LMS - Özellikleri

1) Yeni Kullanıcı Ekleme
- Toplu veya tekil kullanıcı eklenebilir.
- Eklenen kullanıcılara yetki verilebilir.
2) PDF ve PPT Dönüștürücü - Sisteme Eğitim Ekleme
- PDF veya PPT dosyalarını çevirebilir ve yer değișiklikleri gerçekleștirilebilir.
3) Video / Eğitim Ekleme
- Youtube veya Vimeo linkine ait videolar eklenebilir.
4) Etkinlik Olușturma
- Eğitim ve kullanıcı seçimi yapılarak kurulum yapılabilir.
5) Raporlama
- Genel, Departman, Sistem, Cihaz-Tarayıcı, Etkinlik ve Kullanıcı bazlı olarak raporlama yapılabilir.

LMS- Raporlama Ekranı

LMS - Özellikleri

Eğitim 360.com - LMS V 1.0
Yönetici Modu
Kullanıcı Yönetimi :

Etkinlik :
- Kullanıcılar
- Toplu Kullanıcı Ekleme.
- Hazır Excel Șablonuna ulașma.
- Tek Kullanıcı ekleme.
- Kullanıcı Listeleme Tablo ve Filtresi.

- Etkinlik Listele
- Etkinlik Ekleme
- Etkinlik Listeleme ve Filtreleme
- Etkinlik Düzenleme, güncelleme ve silme
- Etkinlik Olușturma
- Firma bazlı etkinlik olușturma
- Etkinlik tipi belirleme, açıklama, etiket
- Kapak görseli olușturma
- Etkinlik bașlangıç ve bitiș tarihlerini ayarlama

(Firma, Kullanıcının Durumu, Cinsiyet ve EklenmeTarihine göre)

- Kullanıcı Arama, güncelleme, silme.
- Firma Yönetimi
- Firma Ekleme
- Firma Listeleme, güncelleme
- Firma Filtreleme
- Organizasyon Șeması
- Firma bazlı filtreleme
- Organizasyon șeması düzenleme, güncelleme
- Departman Ekleme/Çıkarma
- Kullanıcı arama
- Pozisyon Yönetimi
- Pozisyon ekleme
( Pozisyon adı ve kodu)
- Pozisyon Filtreleme
- Pozisyon Listeleme

Eğitim Öğesi :
- Eğitim Öğesi Listele
- Eğitim Listeleme/Filtreleme
(Firma, Öğe türü, Paket Türü ve Etiket bazında)
- Eğitim öğesi üzerinde ișlem yapabilme
(Güncelleme veya silmek)
- Eğitim Öğesi Ekle
- Custom/Katalog Eğitimi ayrımı
- Açıklama, süre, hedef kitle belirleme
- Sürükle Bırak ile Zip Paketleme
- Eğitim görseli ayarlama
- PPT/PDF Çevirici
- Slayt geçme süresi
- Açıklama, toplam süre ve hedef kitle belirleme
- Sınav
- Soruları Excel formatında yükleyerek tek tip sınav
modülü olușturma.

Raporlar :
- Genel
- Firma bazlı raporlama.
- Kullanıcı sayısı, Hiç giriș yapmayan,
Atanan etkinlik sayısı,
- Eğitim öğesi sayısı, Kullanılan alan
- Kredi bakiyesi
- Birim bazlı rapor
- Sistem Yoğunluğu (Grafiksel gösterim)
- Cihaz ve tarayıcı oranları
- Etkinlik
- Firma bazlı raporlama.
- Toplam etkinlik, aktif ve süresi dolmuș etkinlik
sayısı gösterimi.
- Etkinlik sıralaması ve raporsal excel șablonu indirme.
- Etkinlik tamamlanma gösterimi.
- Kullanıcı
- Firma bazlı raporlama.
- Kullanıcı listeleme ve filtreleme.

LMS - Özellikleri
Eğitim 360.com - LMS V 1.0
Kullanıcı Modu
Eğitimlerim :
- Atanan eğitimlerin kapak görselli gösterimi
- Eğitim arama
- Sıralama ölçütleri
- Tablo ve Liste Gösterim modelleri
- Takvimim
- Etkinlik takvimi gösterimi
(Ay, hafta ve gün olarak gösterim)
- Raporlarım
- Kullanıcı hakkında profil bilgisi
- Etkinlik tamamlama yüzdesi
- Toplam atanmıș, tamamlanmıș, devam eden ve
bașlanmayan etkinlik gösterimi
- Sisteme giriș sayısı
- Cihaz ve tarayıcı oranları
- Haberlerim
- Kullanıcı gözüyle haberler
- Profilim
- Kullanıcı adı, Șifre
- Cinsiyet ve Șehir (Lokasyon)

Teknik Bilgiler

Saldırılara karșı yüksek güvenliklidir.
Günlük olarak veriler ve dosyalar yedeklenmektedir.
Günlük kontrol edilmekte, mobil cihazlardan anlık izlenmektedir.
Hızlı cevap verebilmekte ve ișlemler çok kısa sürede tamamlanmaktadır.
Üzerinde kurulu ișletim sistemi ile çalıșan uygulamalar birbiriyle uyumludur.
Güvenlik yazılımları günlük olarak güncellenmektedir ve sürekli olarak gelen istekler
kontrol edilmektedir.

“Dünyanın tanınmıș ve kabul görmüș firmaları ie çalıșmakta, çok hızlı șekilde
isteklerimize cevap almaktayız.”

“Yeni Nesil Öğrenme Modelleri”

Katalog Eğitimleri

İș Sağlığı ve Güvenliği
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0101C114

İSG - Masa Bașı Sağlık

114 Ekran

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0101C114=
Haftanın 5 günü zamanının çoğunu masada geçiren ofis çalıșanları için “masa bașı sağlık” konusu her șeyden önce geliyor.
Hayat kalitenizi düșürebilecek olası duruș bozukluklarını, ağrıları, yorgunlukları ve ileride olușabilecek daha büyük sağlık sorunlarını
önlemek için bu eğitimle beraber derhal “harekete geçin!”

EINSK0102C095

İSG - İș Sağlığı ve Güvenliği - Ne Kadar Farkındayız?

95 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0102C095=
Alınması gereken önlemleri alarak tüm çalıșanların güvenliğini ve sağlığını güvence altına almak adına siz de kendi iș yerinizde iș sağlığı
ve güvenliği kültürünü yerleștirmeli ve çalıșanlar olarak bunun bilinciyle hareket etmelisiniz. Bu eğitim, Ne Kadar Farkında olduğunuzu
tespit etmenizde size yardımcı olacak!

EINSK0103C175

İSG - İlk Yardım

75 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0103C175=
Günlük hayatta ansızın karșımıza çıkabilecek kaza ve acil durumlarda gerekli müdahaleleri yapabilmek için her zaman doğru bilgilere ve
yöntemlere bașvurulmalı. Bu eğitim, ilk yardımın hayati önemini anlatırken aynı zamanda, olası kaza ve yaralanma durumlarında
yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında temel bilgiler veriyor.

EINSK0104C186

ISG-KYS-9001

86 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0104C186=
Kurum ve markalar piyasada en iyisi olmak için birbirleriyle rekabet halinde çalıșmalarını sürdürüyor veya sürdüremiyorlar.
Finansal kazançlar bu rekabette önde gelmenin iyi bir sonucu olabilir fakat bunun gerçekleșmesi bazı diğer șartlara uymayı gerektiriyor.
Bunlardan en önemlisi, kalite standartlarından ödün vermemek. Bu eğitimde, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemine göre dünya
standartlarının gerektirdiği yükümlülükleri inceliyoruz.

EINSK0105C101

İSG - Hayatımızdaki Davetsiz Misafir: Deprem

101 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0105C101=
Beklenmeyen bir anda ortaya çıkarak korku dolu anlar yașanmasına sebep olan depremin aslında çok doğal bir olay olduğu gözlerden
kaçırılmamalı. Deprem sırasında ne yapılması ve yapılmaması gerektiğinin bilinmesi deprem anlarını çok daha emniyetli ve kolay
atlatılabilir kılar. Bu eğitim, deprem gerçeğine ıșık tutarak alınacak önlem ve pratiklerle etkilerini en aza indirgemenize yardımcı oluyor.

EINSK0106C045

Yüksekte Çalıșma

45 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

5 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0106C045=
Her iș aynı derecede güvenli ve kolay olmayabilir. Görevleri gereği șehirlerdeki yüksek binalarda çalıșanların yaptıkları iș tehlike
barındırması bakımından bu gibi ișlerin bașında geliyor. Yüksekte çalıșmak, İș Sağlığı ve Güvenliği kapsamında en ağır yükümlülüklere
sahip ișlerden biri olarak yer alırken, meydana gelebilecek olumsuz durumların farkındalığına sahip olmak, riskli koșullar altında güvenliği
sağlamak için alınması gereken tedbirleri almak ve yüksekte çalıșmakla ilgili bilinmesi gereken her șey bu eğitimde bilginize sunuluyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bütünsel Sağlığı
Anlama

Sağlıklı Kalabilme

İș Sağlığı ve Güvenliği
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0107C108

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi / Bilginin Gizlisi Saklısı

108 Ekran

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0107C108=
Teknolojik alet ve araçların hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle bize veya çalıștığınız kuruma ait bilgiler de dijital dünyanın içine
girdiler. Dıș tehditlere karșı evlerimiz nasıl koruma altına alınmaya ve güvenliğin sağlanmasına gereksinim duyuyorsa, dijitaldeki evimiz
olan bazı sistemlerin de korunmaya ihtiyacı oluyor. Bu eğitim, bilgi güvenliği ile ilgili karșınıza çıkabilecek sorun ve tehditleri, korunma
yollarıyla beraber açıklıyor.

EINSK0109C090

Masak - Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terör Finansmanının Önlenmesi

90 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

18 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0109C090=
Bu eğitim, MASAK’ın görev ve hedeflerinden yola çıkarak toplumsal yașamın ihtiyacı olan düzeni ve hukuk kurallarını yok sayan suç
gelirleri, kara para aklanması ve terör finansmanı hakkında bilgilendirme yapıyor. Temiz bir toplumda yașanması için yasa dıșı
faaliyetlerden korunma ve mücadele etme yollarını açıklıyor.

EINSK0108C115

KVKK - Kișisel Verilerin Korunması

115 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Gelir Suçlarını
Öğrenme

Suçla Bireysel
Mücadele

25 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0108C115=
Kișisel veriler kișilerin sahip olduğu tüm özel ve tüzel bilgilerin toplamıdır. Artık kurumların veya kișilerin kișisel verilerinize ulașması
nispeten kolay bir hale gelmiș durumda. Verileriniz doğal olarak gerek çalıștığınız kurumda, gerek alıșveriș yaptığınız firmada, gerekse
adını bile bilmediğiniz üçüncü bir șahısta olabilir. Bu eğitimle, kișisel verilerinizin ve özel hayatınızın gizliliğini korumak, kötüye
kullanılmalarının önüne geçmek için yasal haklarınız ve yetkileriniz ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

EINSK0110C129

Çevre Yönetimi

129 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0110C129=
Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, çevreye etki boyutu değișse de doğayı ve çevreyi etkileyen bir yapı ve olușumda
ișlerinizi gerçekleștiriyorsunuz. Dünyanın her geçen gün daha çok önemsediği etik değerler ile kurumlar artık çevre konusunda daha
bilinçli ve duyarlı olma çabası içindeler. Bu eğitim, size de çevre bilinci așılayarak çevre dostu bir kurum olmanız için yol gösteriyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

İș Dünyası
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0201C050

İș-Yașam Dengesi

50 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0201C050=
Çalıșan kișiler, ișlerinden dolayı nispeten planlı bir hayat düzeni içerisinde yașarlar. Bir gündeki 24 saatin iște oldukları kısmı genelde
belirli olan bu insanlar, ișlerinden geri kalan zamanlarını kendi istekleri doğrultusunda değerlendirirler. Bu iki apayrı hayatı dengede
tutabilmek hem kișinin iș hayatını hem de sosyal hayatını duruma göre olumlu veya olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu eğitim,
çalıșma hayatı ve iș dıșı yașam arasında bir denge kurulmasının önemine dikkat çekerken gerekli tavsiyelerde bulunuyor.

EINSK0202C044

Doğru Özgeçmiș Hazırlama

44 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

7 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0202C044=
İșverenler veya ișe almayla yetkilendirilen kișiler, istedikleri çalıșanı bulmak için ilk așamada aynı ișe bașvuran binlerce kișinin arasından
sadece özgeçmișlere göz atarak eleme yapmak zorundalar. Bu yüzden, önemli olan șey bu kișilerin dikkatlerini çekebilmektir. Bunu
özgeçmișinizi doğru bir șekilde hazırlayarak yapabilirsiniz. Eğer yeterince dikkatinizi çektiyse sizi “Doğru Özgeçmiș Hazırlama” eğitimimize
alalım…

EINSK0203D062

Yeni Bir İșe Bașlamak

62 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

8 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0203D062=
Yeni bir ișe bașlamanın heyecan verici olması kadar endișe verici olması da mümkündür. Yeni bir iș; yeni ekip arkadașlarıyla tanıșmak,
ișlere uyum sağlayabilmek, sizden beklenenleri karșılayıp karșılayamamak gibi birçok soru ișaretli konuyu da önünüze getirir. Bu eğitim
bunların üstesinden gelmenize, planlama yapmanıza ve yeni bir iș ortamına adapte olmanız konusunda size yardımcı oluyor.

EINSK0204D063

İș Ağı Olușturmak

63 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

6 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0204D063=
Çalıșma arkadașlarınızı ve iș bağlantılı kișilerinizi iyi tanıyıp aranızda sağlam bir köprü kurmanız hem ișinize yardımcı olur hem de iș
akıșınızı düzene sokar. Takıldığınız yerlerde kime ne soracağınızı biliyor olmanız iș ağınızı iyi olușturduğunuzu gösterir. Farklı yetenek
ve özelliklere sahip kișilerle aranızda bilgi paylașımı yapmak her iki taraf için de geliștiricidir. Bu eğitim, iș ağınızı nasıl olușturacağınızı
ve size ne gibi avantajlar kazandıracağını inceliyor.

EINSK0205D073

Yeni Bir İște Bașarı Yolunu Açmak

73 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

9 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0205D073=
Yeni bir ișe girmek, hayatınızda yeni bir sayfa açmayı temsil eder. Bu beyaz sayfayı gün geçtikçe dolduracak olan ve sayfadan sayfaya
geçerek kitaplar bitirecek olan kiși de sizsinizdir. Bu eğitim, hem onca yeni bilgiyle baș edebilmenizde hem de bilinmezliğin karmașasında
çok zaman kaybetmeden nasıl ișinizde bașarılı sonuçlar elde edebileceğiniz konusunda size yol gösteriyor.

EINSK0206C064

Çatıșma Yönetimi: Herkesin Kazanması Mümkün

64 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0206C064=
Çatıșmayı zıt kutupların arasında alevlenen olumsuz bir olay olarak algılayabilirsiniz. Fakat durumu tüm yönleriyle ele aldığımızda
karșımıza bașka bir manzara çıkar. Tatsız bir durumu avantaja çevirmenin zaferini kutluyor olmanız için bu eğitimle çatıșma șekillerinizi,
davranıșlarınızı ve çatıșma fikrine olan algınızı baștan sona değiștirin. Artık herkesin kazanması mümkün olacak!

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

İș Dünyası
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0208C096

Profesyonel Hayatın Etik Kodları

96 Ekran

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0208C096=
Topluma düzen getiren etik davranıșlar ve genel ahlak profesyonel iș hayatında da önemli bir rol oynuyor. Yöneticiler, çalıșanların
haklarını koruyan, sosyal sorumluluk bilinci olan ve diğer kiși ve kurumların haklarına saygılı üretim yapan demokratik ve adil bir çalıșma
düzeni kurmaktan sorumlularken; çalıșanlar ise bu düzeni koruyacak davranıșlar sergileyerek kurumlarını saygın bir șekilde temsil
etmekten sorumludurlar. Bu eğitim, iș etiği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

EINSK0207C055

Çatıșma Yönetimi: Bir Bilene Sor

55 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0207C055=
Meydana gelebilecek çatıșma ve tartıșmalara karșı alınacak birtakım önlemler istenmeyen sonuçlara maruz kalınmasının önüne geçebilir.
Bu önlemlerden en önemlisi olan yardım isteme, daha en bașından tartıșmalara karșı kalkan görevi görerek etkili bir çözüm yolu sunuyor.
Bu eğitim, çatıșma yönetimi yeteneğinizi geliștirirken, önemli olduğu kadar basit de olan Bir Bilene Sorma alıșkanlığını kazandırmayı
amaçlıyor.

EINSK0209C052

İșinizde Rutini Yenmek

52 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0209C052=
Hep aynı iși yapıyor olmak insanı bir nevi “otomatiğe bağlar” ve bu da sizin o iși daha dikkatsiz, aceleci ve özensiz yapmanıza neden
olabilir. İșin değer ve kalitesini düșüren bu monotonluk halinden çıkmanız için bazen kendinizi zorlamanız gerekir. Bu eğitim, ișinizi
yaparken konfor bölgenizden çıkmanın ve zorlayıcı durumların iyi taraflarını görmenize olanak sağlıyor.

EINSK0210C054

Kurum Vizyonunu Benimsemek

54 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0210C054=
Kurum ve markalar, somut varlıklarının yanında birtakım soyut değerler ile anlam kazanırlar. Bunlardan en önemlisi markaların bir
hikayelerinin ve hedeflerinin olmasıdır. Hedefler, vizyon sahibi olmanın en güçlü göstergesi olurken bu eğitim, kurum vizyonu
olușturmanın ve marka söylemi yaratmanın ne kadar vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor.

EINSK0211C058

Diğer Birimler ile Çalıșmak

58 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

9 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0211C058=
Bir grup insan ortak amaç ve hedefleri gerçekleștirmek üzere aynı çatı altında bir araya geliyor. Farklı özellik ve becerilere sahip olan bu
insanlardan birinin eksikliği tüm iși ve herkesi etkileyen bir faktör. Herkes olduğunda ise, ișlerin yolunda ve zamanında gitmesi ekip
üyelerinin arasındaki iletișim ve dayanıșmanın etkinliğine bağlıdır. Bu eğitim, diğer departmanlarla olan iletișimin güçlendirilmesi için
uygulanılması gereken davranıșları paylașıyor.

EINSK0212C130

Etik Kurallar ve Çalıșma İlkeleri

130 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

20 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0212C130=
Topluma düzen getiren etik davranıș kuralları ve genel ahlak, profesyonel iș hayatında da önemli bir rol oynuyor. Yöneticiler, çalıșanların
haklarını koruyan, sosyal sorumluluk bilinci olan ve diğer kiși ve kurumların haklarına saygılı üretim yapan demokratik ve adil bir çalıșma
düzeni kurmaktan sorumlularken; çalıșanlar ise bu düzeni koruyacak davranıșlar sergileyerek kurumlarını saygın bir șekilde temsil etmekten
sorumludurlar. Bu eğitim, yönetici ve çalıșanların etik kurallar ve çalıșma ilkeleri çerçevesinde nasıl davranmaları gerektiğini inceliyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

İș Dünyası
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0213C098

İș Yașamı

98 Ekran

7 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0213C098=
Mezun olmanızla beraber eğitim hayatından iș hayatına geçiș yapmak için hazırlanıyorsunuz. Șimdiye kadar genelgeçer bilgiler ve
çevreden duyduklarınız haricinde aslında tam bir “tabula rasa” (boș levha) gibisiniz. Bu eğitimle, bu yeni dünyayı size daha bilindik hale
getirmeyi hedefliyoruz. İș Dünyası’na dolaylı yoldan hoș geldiniz!

EINSK0214C132

Çalıșma Yașamında Temel Gereklilikleri Anlama

132 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

17 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0214C132=
Mezun olmanın ardından mevcut eğitim hayatından çalıșma hayatına geçme süreci insanı zorlayabiliyor. Bu yeni geçiș dönemine karșı
yabancı olmak kariyerinizin ilk zamanlarında birçok dezavantajı da beraberinde getiriyor. Bunu daha kolay hale getirmenin yoluysa
okurken boș zamanlarınızı geçici ișlerde çalıșarak geçirmek veya gönüllü stajlar yapmak. Bu eğitim, çalıșma yașamının temel
gerekliliklerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacak.

EINSK0215C167

Profesyonel Yașamdaki İmzanız: İmajınız

167 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0215C167=
Seçtiğimiz sözcükler, hitap șekillerimiz, davranıșlarımız, beden dilimiz ve dıș görünüșümüz genel imajımızın bir toplamını olușturuyor.
İmajın özellikle dikkat edildiği bir kısım olan iș dünyasındaki etkisi ise oldukça fazla. Bu eğitim, profesyonel bir imaj olușturmak ve içinde
çalıșılan sektörün gerektirdiği kıyafet ve renkler doğrultusunda giyinmek konusunda bir rehber niteliği tașıyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Mesleki Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0301C099

Verimli ve Üretken Olabilmek

99 Ekran

20 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0301C099=
Günlük yașantımızdaki birçok faktör ișimizde verimli ve üretken olmamızı olumlu veya olumsuz etkiliyor. Oysaki çalıșma alıșkanlıklarında
yapılabilecek küçük değișiklikler uzun dönemde ișimize çok șey katabilir. Bu eğitim, ișteki üretkenliğinizi dolayısıyla da verimliliğinizi
artıracak stratejileri sizlerle paylașıyor.

EINSK0302C115

Deneyimleri Analiz Etmek

115 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0302C115=
Bugüne kadar deneyimlediğiniz șeylere baktığınızda farklı tatlar, duygular, eylemler ve daha da fazlasıyla kocaman bir hayatı
deneyimlediğinizi görürsünüz. Her yeni deneyiminizde aslında kendinize yeni bir ufuk açmıș oluyorsunuz. Deneyimler yeni tecrübelere
kapı aralarken, önceki deneyimlerinizden iyi ders çıkardığınızı düșünüyor musunuz? Bu eğitim, deneyimlerinizden en çok verimi
alabilmeniz ve ișinizde faydalanmanız için size destek oluyor.

EINSK0303C077

Birlikte Karar Almak

77 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0303C077=
Karar alma mekanizmamızın ișleyiși hakkında bir bilginiz var mı? Bilim insanlarına göre iki sistemin iç içe çalıștığı bir karar mekanizmasına
sahibiz. Bu iki sistem bazen iki farklı sonuç ortaya koyabiliyor. Kararsızlıklar ve yanlıș karar almalar da burada bașlıyor. Birlikte karar almak
ise tüm bu sorunlara deva olabilir. Bu eğitim, karar alma sürecinde çoklu seslerin harmonisine kulak vermenizi tavsiye ediyor.

EINSK0304C093

Ekibimizin İletișim Normları

93 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0304C093=
Ortak hedef ve beklentilere sahip olunması bir iș yerindeki iș motivasyonunu yükseltir ve daha verimli ve iyi ișler çıkarılmasına katkıda
bulunur. Bu hedef ve beklentileri ekibinizle etkin bir iletișim içinde beraber olușturmak ortak bir paydada kolayca bulușmanızı sağlayabilir.
Bu eğitim, bir ekipte olması gereken iletișim normlarının temel prensiplerine değiniyor.

EINSK0305C077

Geri Bildirim Önemlidir

77 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0305C077=
Yapılan ișler hakkındaki geri bildirimler düzgün verildiği taktirde motive edici ve performans artıcı olabilir. Eğer geri bildirimlere ve
eleștirilere açıksanız gelișime açıksınız demektir. Bu eğitim, özel yașamda ve iș hayatında doğru kișilerden gelen geri bildirimleri
kucaklamanın ve dikkate almanın önemini ele alıyor.

EINSK0306C137

İș Yerinde Zihinsel Güç

137 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

14 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0306C137=
Çalıșma günlerinde zihnimizi saatler boyunca ișimizle meșgul ediyoruz. Kararlar alıyor, seçimler yapıyor, fikirler buluyor ve üretime
geçiyoruz. Bunlar gibi zaman ve emek isteyen eylemler her zaman pozitif verimli sonuçlar vermeyebiliyor. Bu eğitim, çalıșmalarımızın
sonucunda daha iyi meyveler alabilmek için zihinsel gücünüzü nasıl açığa çıkarabileceğinize ve doğru adımlarla yönetebileceğinize
ıșık tutuyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Mesleki Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0307C138

Etkili E-Postalar Yazmak

138 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0307C138=
Günümüzün sık kullanılan iletișim ağı e-posta, iș trafiğimizin de geniș bir parçasını olușturuyor. Bu bölümü daha kullanıșlı hale getirmek
ve iș bağlantılı kișilerinizle daha güçlü iletișim kurmak varken neden e-posta trafiğinde takılı kalasınız? Bu eğitim, e-posta trafiğinizi
rahatlatacak bir takım çözüm-odaklı öneriler içerirken aynı zamanda kolay okunan, anlașılır ve amacına yönelik e-postalar olușturmanız
için bir etkili e-posta yazımı kılavuzu sunuyor.

EINSK0308C059

Seni İșinde Ne Heyecanlandırır?

59 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0308C059=
Yaptığınız iși sevmeniz için ișinizin sizi heyecanlandıran birtakım șeylere sahip olması gerekir. Eğer uzun zamandır aynı yerde
çalıșıyorsanız ișinizde yeni kulvarlar arayıșına girmiș olabilirsiniz. İș değiștirmek iyi bir fikir olabilirken aynı ișinizde kalarak da sizi tekrar
ilk günlerdeki gibi hissettirebilecek șeyler keșfedebilirsiniz. Bu eğitim, ișinizi heyecan ve așkla yapmanızı sağlayabilecek noktaları
tespit ediyor.

EINSK0309C121

Aynı Anda Birçok İș

121 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0309C121=
Multitasking, yani aynı anda birçok iș yapmanın bir beceri mi yoksa hata mı olduğu hep tartıșılıyor. Aynı anda birçok iș yapmak eylem
olarak yapılabilir fakat önemli olan bunları yaparken kaçına odaklanabildiğinizdir. Bu eğitim aynı anda birçok iș yapmanın verimlilik ve
sağlık üzerine olumsuz etkilerini içerirken bu alıșkanlık yerine verim artırabilecek çalıșma yöntemleri paylașıyor.

EINSK0310C129

Etkili Bir Konușmacı Olmak

129 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0310C129=
İyi bir konușmacı olmak günlük hayatta da iș hayatında da kișiye avantajlar sağlar. Fakat iyi ve etkili bir konușmacı olmanın iș hayatında
bir tık daha avantaj sağladığı konusunda șüphe yoktur. Yapacağınız ișin veya projenin hayata geçmesinde önem tașıyan iș sunumları,
müșterilerle olan ilișkileriniz ve çalıșma ortamı bu yetkinliği en çok kullanacağınız yerlerin en bașında geliyor. Etkili bir konușmanın neleri
değiștirebileceğini gördükten sonra bu eğitimle daha önce karșılașmıș olmak isteyeceksiniz!

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Yönetimsel Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0401C075

Liderlik İș Delege Edebilmeyi Gerektirir

75 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0401C075=
Yöneticileri diğer kișilerden ayıran en önemli özellikleri liderlik kabiliyetlerinin gelișmiș olmasıdır. Bașarılı bir yönetici olmak, gelen iși
gerçekleștirmek için grup içindeki çalıșanları yetkinlik ve performanslarına göre iyi analiz edip iș bölümü yapmayı gerektiriyor. Bu eğitim,
iș delege ederken daha doğru yönlendirmelerde bulunmanıza yardımcı oluyor.

EINSK0402C079

Lider Olmak: Ne Kadar Etkileyicisiniz?

79 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0402C079=
Lider olmak için üst düzey bir çalıșan olmanız șart değildir. Herhangi bir konuda bașkalarına ilham olabiliyorsanız, gelecek hedefleriniz
varsa, büyük düșünüyorsanız, pozitifseniz ve yol göstericiyseniz doğuștan lider sayılabilirsiniz. Bu eğitim, insanın kendini
gerçekleștirmesinden de daha öteye, bașkalarının kendilerini gerçekleștirmesine yardımcı olunmasına ilham oluyor.

EINSK0403C082

Yönetimsel Dinleme Becerileri

82 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0403C082=
Konușma, hitap etme, yönetim becerisi, güçlü fikirler ve liderlik vasfı dıșında liderler bir önemli özelliğe daha sahiptirler. O da aktif dinleme
becerisidir. Dinlemeye bir beceri gözünden bakan bu eğitim, iyi bir yönetici olmak ile iyi bir dinleyici olmak arasındaki yakın ilișkiyi gözler
önüne seriyor.

EINSK0404C032

Güçlü Bir Ekip Kültürü Yaratmak

32 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0404C032=
Bir ișin sonundaki ortaya çıkarılan üründe farklı farklı yetenekleriyle ön plana çıkan ekip üyelerinin parmağı vardır. Ekip üyelerinin her
birinin güçlü yönlerine odaklanarak iș delege edilmesi ekibin ve ișlerinizin bașarısını artıracaktır. Bu eğitim, ekibinize iyi bir sinerji
katmanızın önemini vurgulayarak güçlü bir ekip kültürü yaratmanız konusunda size yardımcı oluyor.

EINSK0405C067

Șampiyon Olmak İçin Takıma İhtiyacınız Var

67 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0405C067=
Atalarımız ondan yeterince bahsetmiș; “bir elin nesi var, iki elin sesi var”, “birlikten kuvvet doğar”, “az el aș kotarır, çok el iș kotarır.” Tüm
bu vecizeler insanın tek bașınayken olan yetersizliğini ve ancak bașka insanlarla güçlerini birleștirdiğinde tam bir bașarıya ulașabileceğini
anlatıyor. Yani takım gücünü. Liderlik, birçok insanın olduğu yerde sorumluluklarıyla daha öne çıkan kișinin kișilik vasfıdır. Bașarılı bir lider olmak
ise tüm ekibin potansiyel becerilerini ortaya koymasıyla gerçekleșir. Bu eğitim, takım gücünün bașarı yolundaki ayak izlerini görmenizi sağlıyor.

EINSK0406C061

Bașarılı Bir Delegasyon İçin

61 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Ekip Kültürü
Geliștirme

Ekip Yönetebilme

Verimliliği
Arttırabilme

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0406C061=
Delegasyon, bir iși bașarıyla sonuca kavușturmak adına önem teșkil eder. Bu yüzden, bir ișin yapılması amacıyla bir araya gelen farklı
yetkinliklere sahip her grubun içinde o iși planlayan, kișiler arasında iș bölümü yapan ve koordine eden delagatörlerin (yöneticilerin)
varlığı gereklidir. Eğer siz de o kișiyseniz veya olmayı planlıyorsanız bu eğitim, ekibinizi doğru ve iyi bir șekilde yönetmenin püf noktalarını
size gösterecek!

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Yönetimsel Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0407C051

Ya Delege Edilen İș Tamamlanmazsa?

51 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0407C051=
Kurumlar verdikleri hizmetleri istenen tarihlerde bașarıyla tamamlamak ve teslim edebilmek için zamanla yarıșırlar. Bu süreçte yapılan
iș delegasyonunda bazı nedenlerden dolayı sıkıntılar çıkabilir ve iș zamanında yetiștirilemeyebilir. Bu eğitim, delegasyon sürecinde
karșılașılabilecek engelleri çözüm yoluna ulaștırma konusunda sürecin en verimli șekilde telafi edilmesi için yapılması gerekenleri
kapsıyor.

EINSK0408C063

Küresel Hedeflere Yol Alma

63 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Sonuçların
Temeline İnebilme

Duyguları
Yönetebilme

Lider Davranıș
Modelini Kavrama

22 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0408C063=
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yani küresel amaçlar, gelecek nesillerin yașamını daha iyi bir hale getirmek için çalıșan bir Birleșmiș
Milletler kalkınma ağıdır. Küresel amaçlar aralarında yoksulluk, iklim değișikliği, adalet, nitelikli eğitim ve açlık gibi sorunlardan olușan
toplam 17 farklı soruna odaklanıyor. Bu eğitim, her biri bir diğerini etkileyen ortak dünya sorunlarımıza karșı ortak bir dil olușturma
farkındalığı așılamayı amaçlıyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Kișisel Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0501C149

Sürekli Gelișim

149 Ekran

20 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0501C149=
Herkes yarın, dün olduğundan daha iyi olmayı arzular. Bunun için yapmanız gereken ilk șey, bugün ihtiyaçlarınızı ve amaçlarınızı
belirleyerek kendinize bir gelișim haritası çıkarmak. Gelișimin bir varıș noktasına varmak ile ilgili olmadığını, bir yolculuğa çıkmakla
ilgili olduğunu aklınızdan çıkarmadan değișime yol açmanız sizi günden güne daha iyi bir siz olmaya götürecektir. Bu eğitim, hem
kișisel hem de mesleki gelișiminizde aksiyon almanıza yardımcı olmayı hedefliyor.

EINSK0502C088

Hayır Diyebilmenin Yolu Yordamı

88 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0502C088=
Çevrenizdeki insanlara karșı kișisel sınırlar çizmenin altın kuralı her söylenene evet dememekle bașlar. Gerektiği zaman “hayır” diyebilmek
erdemli bir davranıș örneği ve insanın kendisine olan saygısının göstergesidir. Bu eğitim, hayır demenin en kibar ve en yumușak bir dille
nasıl gerçekleștirilebileceği konusunda kișiye yol gösteriyor.

EINSK0503C127

Yarın Kesin Bașlarım

127 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

11 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0503C127=
Önünüzde tamamlanması gereken bir iș veya görev var. Bu ișe bașlamamanız içinse sayısız bahaneniz…İșe girișmenizin önünüzdeki
engelleri, yani bu ișteki düșmanlarınızı iyi tanıyıp, sizi yenmelerini sağlayan kozlarından haberdar olsaydınız da durum aynı mı olurdu?
Bu eğitim, adı her ne olursa olsun, “erteleme”, “oyalanma”, “geciktirme” veya “savsaklama” problemi olan her insanın ihtiyaç duyacağı
bir rehber niteliğinde. Hadi, hemen șimdi harekete geçin!

EINSK0504C062

Düșünme Becerilerini Geliștirme

62 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

8 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0504C062=
Düșüncelerimiz birçok konuda, sorunda ve olayda bașrolü oynayan en etkili etmendir. Herkesin aynı düșüncelere sahip olduğu
varsayıldığında hayatın ne kadar sıkıcı olabileceğini tahmin etmek zor olmaz. Düșüncelerimizi birbirimizinkinden ayırmayı en iyi, o șeye
“farklı bakıș açılarından” ve “geniș bir pencereden” bakarak” sağlayabiliriz. Bu eğitim, düșünsel becerilerinizi geliștirme ve düșünme
biçimlerinizi değiștirerek nasıl fark yaratabileceğinize rehberlik ediyor.

EINSK0505C059

Hayat Boyu Öğrenme

59 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0505C059=
Yeni bir șey öğrenmek harika bir olay olabilir. Fakat bundan daha harika olan bașka bir șey daha var. O da, “hayat boyu öğrenmek.”
Bunu hayat felsefeniz haline getirmeniz durumunda daha uzun yașamanız bile mümkün! Bu eğitim hayat boyu öğrenmenin hem
kișisel gelișiminize hem de ișinize katacağı harikulade zenginliklerden bahsediyor.

EINSK0506C057

Sözsüz İletișim

57 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0506C057=
İletișimde kendimizi ifade edebilmemiz için kullandığımız sözcükler kadar kullanmadıklarımız da önemlidir. Sözcükler olmaksızın
birbirimizi anlamamız birçok bașka yolla da gerçekleșebilir. Bu yollar kimi zaman sözlerimize destek olur kimi zamanda kendi bașına
anlam ifade ederler. Bu eğitim, sözsüz iletișim kapsamına giren etmenlerin neler olduklarını ve ne anlam ifade ettiklerini inceliyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Kișisel Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0507C164

Etkin Zaman Yönetimi

164 Ekran

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0507C164=
Zamanınızı ne için ve nasıl kullanmak isterdiniz? Gün içindeki iș ve aktivitelerimizin neredeyse hepsi yapılması gerekenler listemizde yer
alıyor. Listedeki tüm görevleri bir çırpıda yerine getirmekse imkansız. Bu yüzden ișleri birkaç açıdan değerlendirip öncelik sıralarına göre
dizmek en mantıklı fikirdir. Bu eğitim, kısıtlı zamanları kontrol etmenin yöntemlerini ele alarak etkin bir zaman yönetiminin nasıl
yapılacağının tarifini veriyor.

EINSK0508C082

En Yeni Fikirlerin Peșinde

82 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0508C082=
Yaratıcılığa ve yeniliklere sahne olmayan her fikir veya iș, tekdüze hale gelerek her geçen gün etkinliğini yitirmeye mahkumdur. Eminiz ki
siz de bunun farkında olduğunuz için uzun süredir ișinizi diri tutabilmenin yollarını arıyorsunuz. Bu eğitim, ișinizi geliștirmeniz için gereken
unsurları yerine getirmeniz ve bulacağınız o “en yeni fikirleri” uygulamaya geçirmeniz adına tam da size göre!

EINSK0509C114

Kanban Tekniği

114 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

11 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0509C114=
Japonların sade ve düzenli hayat felsefelerinin bir ürünü olan “Kanban Tekniği” her gün birden fazla iș ve sorumlulukla baș etmesi gereken
bizlere etkili bir çözüm örneği getiriyor. İșlerinizi sıraya sokmak ve unutmanın önüne geçmek için bu tekniği günlük yașantınıza adapte
etmeniz sonucunda iyi sonuçlar almamanız içten bile değil! O zaman, bu Kanban tekniği eğitimini diğer ișlerinizin önüne alarak bir an
önce uygulamaya geçmek için ilk adımınızı atın.

EINSK0510C044

Etkili İletișimin Püf Noktaları

44 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

6 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0510C044=
İletișim ilk insandan itibaren günümüze kadar șekil değiștirerek, gelișerek ve bașka türler kazanarak gelmiștir. Ve etkili bir iletișim sağlıklı
ilișkiler için gerekmektedir. Fakat bu kompleks kendini ifade ediș sisteminde yanlıș ifadeler de kaçınılmaz bir șekilde büyük yer kaplıyor.
Bu bariyerleri ortadan kaldırabilmek için bu eğitim, karșılıklı etkili bir iletișim sağlanması konusunda güçlü ipuçları vererek İletișimi tüm
yönleriyle ele alıyor.

EINSK0511C089

Bireysel Gönüllülük

89 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

12 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0511C089=
Bu hayatta bașkalarına ve kendinize olan sorumluluklarınızı bir kenara koyduğunuzda geriye yapabileceğiniz pek te bir șey kalmıyor.
Bir șeyler bulup bulmamak tamamen size kalmıș. Kendiniz ya da çevreniz için iyilik yapmak, aklınıza takılan soruna çözüm üretmek,
fark yaratmak, bir sosyal sorumluluk projesine katılmak, bir ișin ucundan tutmak ya da hayal ettiklerinizi gerçeğe dönüștürmek
istiyorsanız bu eğitimle hemen “gönüllü olmaya” bașlayabilirsiniz.

EINSK0512C101

Sanal/Dijital Yurttașlık

101 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

12 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0512C101=
21. yüzyılın en büyük getirilerinden teknolojinin bir eseri olan sanal dünya, günün koșullarına ayak uydurmak ve imkanlarından
faydalanmak açısından önem arz ediyor. İnternet siteleri, sosyal medya ve dijital her șey günlük hayatın ve yaptığınız ișin önemli bir
parçası olarak hayatın merkezine konumlanıyor. Bu eğitim, sanal dünyanın içinde kaybolmamanız için bir pusula niteliğinde.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Kișisel Gelișim
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0513C066

Değerler ile ilgili Temeller

66 Ekran

8 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0513C066=
Her birimiz ailemizin, çevremizin, doğduğumuz yerin ve içinde yașadığımız kültürün değerlerini alıyoruz. Bu değerler, davranıșlarımızdan
tercihlerimize her yönümüzü șekillendiriyor. Aldığımız kararlar, kurduğumuz ilișkiler, yașam ve çalıșma tarzımızın hepsi sahip olduğumuz
değerlerin ürünlerini olușturuyor. Bu değerlerin iș yașamındaki varlığı ve rolü de oldukça önemli bir yer ediniyor. Bu eğitim, değerlerin bize
kattıklarını, iș yașamında değer kavramını ve ișinize değer katmanın formüllerini aktarıyor.

EINSK0514C219

Kariyer Hedefleri Belirleme

219 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

17 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0514C219=
Aldığınız veya almak istediğiniz eğitimler, kișisel yetenekleriniz ve karakteristik özellikleriniz yapmak istediğiniz ișin belirlenmesinde rol
oynuyor. Mesleğinizden elbette ki size maddi ve manevi iyi bir gelecek sunmasını, sizi olmak istediğiniz kiși yapmasını ve istek ve
tutkularınıza cevap vermesini beklersiniz. Bu doğrultuda iyi düșünülmüș bir kariyer planlamasına ihtiyacınız olabilir. Bu eğitim, kariyer
basamaklarını teker teker nasıl çıkacağınızı gösteriyor. Size de düșünmesi kalıyor!

EINSK0515C132

Foye - Finansal Okuryazarlık

132 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

16 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0515C132=
Para, hayatımızın orta yerinde herkesi etkileyen bir gerçek olarak var olmakta. Dünyayı döndüren bu gerçek sadece finansçıları değil;
șehirde yașayanlardan, köyde yașayanlara, gençlerden, yetișkinlere herkesi ilgilendiriyor. Bu eğitimde bütçenizi daha doğru yönetmek,
gelirinizi artırmak ve birikim yapmak hakkında ihtiyacınız olan tüm soru ișaretlerine cevap var. Para yönetiminin temel gereçlerini öğrenip
finansal okuryazar olmanın önünde ise hiçbir engel yok.

EINSK0516C123

Etkin Karar Verme ve Problem Çözme

123 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Finans Yönetimi

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0516C123=
Önünüzde iki yol varsa hangisinden gitmeyi seçersiniz? Bunu cevaplayabilmek için iki yolunda nereye gittiğini, șartlarını ve zorluklarının
olup olmadığını değerlendirip tartmanız gerekecek. Bunun sonunda bir karara varacaksınız. Doğru kararı vermek ise her zaman mümkün
olmayacak. Yanlıș kararınız problemleri doğurduğunda bu eğitim, etkin karar verme ve problemleri bir fırsata çevirmeniz için size yoldaș
olmayı hedefliyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Psikoloji & Sağlık
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0601C098

İyi Yașam

98 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0601C098=
Her șeyin bașında sağlıklı bir yașam iyi bir yașam demektir. Bu yüzden, sağlıklı olmak ve sağlıklı kalabilmek herkesin en önemli ortak
önceliğidir. Siz de edinebileceğiniz basit alıșkanlıklar ve yașam tarzınızda yapacağınız değișikliklerle sağlıklı bir hayata geçiș yapabilirsiniz.
Bu eğitim, evrensel sağlık tanımından yola çıkarak, bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak zinde hissetmeniz için atmanız gereken adımları
inceliyor.

EINSK0602C098

Sağlıklı Yașamın Püf Noktaları

98 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Canlı Beslenme

Bütünsel Sağlığı
Anlama

Sağlıklı Kalabilme

13 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0602C098=
Hayat doğal akıșında devam ederken insanlar farkında olmadan sağlıklarını göz ardı edebiliyorlar. Maalesef sağlığın değeri kiși onu
kaybetme riskiyle karșı karșıya kaldığında anlașılıyor. Bundan dolayı yașamdaki önceliklerin belirlenmesinde sağlık konusunu en üste
yerleștirmek insanın kendisine ve sevdiklerine bir borcu sayılmalı. Bu eğitim, yașam boyu sağlıklı olma felsefesini hayata geçirmeniz için
bir reçete niteliğinde.

EINSK0603C116

Sağlık ve Güvenliğe Liderlik Etmek

116 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bütünsel Sağlığı
Anlama

Sağlıklı Kalabilme

Canlı Beslenme

12 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0603C116=
Hangi ortamda çalıșırsak çalıșalım, sağlık ve güvenlik konusunda ihtiyaçlarımız hep aynı. Hepimiz sağlıklı geldiğimiz iș yerinden sağlıklı
çıkmayı bekliyoruz. Peki, bunun için iș yerimizdeki tehlike ve risklerle karșılașma olasılığını yok etmemiz ya da en aza indirmemiz
mümkün mü? Bu eğitimle, iș sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığımızı üst seviyelere tașıyoruz.

EINSK0604C100

İș Kazası ve Meslek Hastalıkları

100 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0604C100=
Çalıșma ortamı ve yapılan ișe bağlı nedenler iș kazalarının meydana gelmesinin önünü açabilir. İșyerinde uzun süre maruz kalınan kötü
koșul ve durumlar da meslek hastalıklarına yakalanmakla sonuçlanabilmekte. Bu eğitim, çalıșma alanımızda dikkat etmemiz gereken
kuralları yasalar çerçevesine incelerken hem ișverenlerin hem de ișçilerin kendi can güvenlikleri ve sağlıkları için bilinçlenmeleri amacını
tașıyor.

EINSK0605C085

Mutluluğun Psikolojisi ve Kișisel Vizyonumuz

85 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bütünsel Sağlığı
Anlama

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0605C085=
Mutlu olmanın herkes için geçerli bir formülü var mı? Veya mutluluğun bir iksiri? Elbette, yok. Mutlu olabilmek önce düșüncelerinizi sonra
da eylemlerinizi değiștirmenizle bașlar. Bu eğitim, mutlu olmanın altında yatan psikolojik nedenlere bakarken mutlu olamamanın
önündeki engelin aslında sizin kendinizin olduğuna dikkat çekiyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Sağlıklı Kalabilme

Hukuk
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0701C150

Rekabet Hukuku

150 Ekran

18 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0701C150=
Rekabet, ișiniz için hem bir motivasyon kaynağı hem de ișlerinizi geliștirmenize bir olanaktır. Fakat rekabet oyununun kurallarına göre
oynanmaması ișleri aleyhine çevirebilir. Çünkü, her șeyde olduğu gibi bu konuda da sınırların așılması adil bir ticaret anlayıșına aykırı
sonuçlar meydana getirir. Bu eğitim, rekabet hukukunun kurallarına uygun davranılması için herkese düșen sorumlulukları masaya
yatırıyor.

EINSK0702C030

Toplumsal Cinsiyet Eșitliği

30 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

5 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0702C030=
Kız ve erkek çocuklarının daha 6 yașındalarken toplumdaki klișeleșmiș cinsiyet rollerini edindiklerini ve davranıșlarına uyarlamaya
bașladıklarını biliyor muydunuz? Bu eğitim, özellikle iș hayatı ve politikadaki kadın-erkek ayrımcılığına değinerek cinsiyetçi yaklașımın
topluma getirdiği eșitsiz düzeni rakamlarla birlikte gözler önüne seriyor.

EINSK0703C043

Toplumsal Yașam Biçimi: Demokrasi ve Katılım

43 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Suçla Bireysel
Mücadele

8 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0703C043=
Çağdaș yașamın olmazsa olmaz unsuru demokrasi, hayatımızın her yerinde var olan bir kültürü temsil ediyor. Hayatımızı yașanabilir
kılacak kadar hayati olan bu kültürün değer yargılarını, önemini ve bir yașam tarzı olarak gerekliliğini bilmek bir yana yașamımızın her
bir alanını demokratik yöntemlerle çevrelemeliyiz. Bu eğitimde daha iyi bir dünya için demokrasiyi derinlemesine inceliyoruz.

EINSK0704C052

Toplum ve Cinsiyet Kavramı

52 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

7 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0704C052=
Doğumumuzdan itibaren hayatımızı șekillendiren cinsiyetimiz farklı rolleri, algıları ve kaderleri beraberinde getiriyor. Bu eğitim cinsiyetin
ne olduğu, toplumun kolektif hafızasında nasıl yer ettiği ve kullandığımız dile etkileri gibi konulara daha yakından bakarak cinsiyet
konusunu toplum üzerinden ișliyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Suçla Bireysel
Mücadele

Satıș & Pazarlama
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Ekran Sayısı

Eğitim Süresi

EINSK0801C058

Müșterilerini Tanıyan Süper Çalıșan

58 Ekran

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0801C058=
Satılan ürün ile onu alacak olan kișilerin arasında bir köprü olan satıș pazarlama danıșmanları, bir ürünü satmanın sadece ürünün
özellikleri ve kalitesine bağlı olmadığını gayet iyi bilirler. Ürünün yanında güvenilirlik, iyi hizmet, destek ve müșterileri iyi tanımak da satıșı
etkileyen önemli unsurlardandır. Bu eğitim, müșterilerle iyi ilișkiler kurmanın ve müșterilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik iyi çıkarımlar
yapabilmenin ișe olan olumlu etkilerinden söz ediyor.

EINSK0802C081

Satıș Danıșmanının Zamanı Nasıl Geçer?

81 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0802C081=
İsminden de anlașılacağı gibi satıș danıșmanlarının temel iși satmaktır. Mesleki Yeterlik Kurumu'nun yayınladığı Satıș Danıșmanlığı
Ulusal Meslek Standardı'ndan hareketle hazırlanan bu eğitim, satıș danıșmanlarının marka yönetimindeki ve müșteri memnuniyetindeki
rollerine değinirken iș sağlığı ve güvenliği, çevre ve ürün güvenliğinin sağlanması, iș organizasyonu ve satıș süreçleri gibi sorumluluklarını
inceliyor.

EINSK0803C118

Mağazacılık Hizmet Standartları

118 Ekran

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

15 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSK0803C118=
Bir mağazaya atılan ilk adımda ürünlerin üzerindekiler dahil olmak üzere geri kalan her șey de bir etiket niteliğindedir. Karșılanma, dekor,
renkler, ortam müziği, hizmet, uğurlama… Bu eğitim, mağazacılık standartlarından bahsederek müșteri beklentilerini karșılayabilecek
kalitede hizmet sunulması konusunda ipuçları veriyor.

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Oyun
Ürün Barkodu

Eğitim Adı

Soru Sayısı

Eğitim Süresi

EINSO0001C005

1E100 Oyunu

5 Soru

10 dk.

https://katalog.edukep.com/?EINSO0001C005=
Bilgilendirmek ve eğlendirmek arasında bir seçim yapmanıza gerek yok. 1’e 100 oyununda ikisini de bulabilirsiniz. Bilgi yarıșması
formatındaki 1’e 100 oyununda değerli çalıșanlarınızın kurumunuzu daha iyi tanımaları için soruları siz olușturuyorsunuz!

Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bilgi Gelișimi

10 Soru

Kazanımlar

Bilgi Gelișimi

Yarıșma Pratiği

Kișisel Deneme

10 dk.
Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bilgi Gelișimi

20 Soru

Kișisel Deneme

10 dk.
Eğitim Özellikleri

15 Soru

Yarıșma Pratiği

Yarıșma Pratiği

Kișisel Deneme

10 dk.
Eğitim Özellikleri

Kazanımlar

Bilgi Gelișimi

Yarıșma Pratiği

Kișisel Deneme
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