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M1

M2

“Sağlık bakım tanıtım & Sağlık tedbirleri rehberi”

Bu modül 6
temel engellilik
üzerine odaklanmıştır.
Her engellilik rol model
bir oyun ile empati kurarak
durumu daha iyi anlayabilmeyi
ve engelli bireylerle iletişimde
nasıl davranılacağına dair
öneriler sunar .

M9

“Ev kullanımı için medikal araçlar
ve yardımcı teknolojilerin satışı”

„H-CARE control tool
(EQAVET based)“

“Besin Takviyelerinin satışı”
Bu modül genel ticaret ve besin
takviyeleri türleri(vitamin, besin
takviyesi, diyet elemanları,
kimyasallar, makro besinler),
bileşenleri kullanımları ve
kısıtlamaları hakkında bilgiler
sağlar.

M8

“Girişmcilik Becerileri”
Bu modül birebir satış,
müşteriyi tanıma,müşteri
psikolojisi ve tepkileri,
satış elemanı özellikleri
ve kriterleri için gerekli bilgi
ve becerileri sağlar.

www.healthcaresales.eu/elearning
Websitesini ziyaret edin.
Kayıt olmanızın ardından giriş yapabilirsiniz.

Ev kullanımı için medikal araçlar
ve yardımcı teknolojilerin her
engellilik kategorisine ayrılmış
satışı ve temel ticaret konularını
kapsamaktadır.Ayrıca mağaza
satışını arttırma yöntemleri ve
pratik ürün tanıtımını içerir.

M7

“Satış Yönetim Becerileri”

H Care Sonuçlarına
nasıl ulaşırsınız?

M4

Bu modül hem Avrupa ve ulusal
düzeydeki gıda takviyeleri
pazarlamadaki yasal çerçeve
yönetmelikleri ve tıbbi cihazlar
konusunda bir genel
değerlendirme vermeyi amaçlar.

M6

“İletişim & engelli müşterilerle çalışmak”

Yeni mezun/işsizler (18+) Sağlık Bakımı ve Gıda
Takviyeleri satışında Yenilikçi mesleki eğitim yoluyla
bilgi, beceri ve yeterliliklerini (ECVET bazlı) geliştirmek
isteyenler.
Sağlık Bakım Alanında mevcut çalışanlar :
Kariyerlerini geliştirmek isteyen Sağlık Bakımı Çalışanları
Mesleki Eğitim Merkezleri :Yenilikçi eğitim kaynakları
aracılığı ile eğitim portfolyolarını genişletmek isteyen
Mesleki Eğitim Merkezleri.
Ticari Kuruluşlar (Kobiler): Sağlık Bakımı ve Gıda
takviyeleri alanında çalışanları eğiterek yetkinleştirmek
isteyen ve kuruluşların satış ve imajını artırmak isteyen
KOBİ'ler.

M3

“Medikal araçların satışı (Mas), Yardımcı
Teknolojiler (YT) ve gıda takviyesi(GT)”

Bu modül sağlık bakım sistemleri
ve sağlık çalışanlarının Avrupa
politikası içerisinde Avrupa da
serbest dolaşım farklarına giriş
olarak hizmet vermektedir.

M5

Kimler Yararlanabilir?

Eğitim ihtiyaçları ve boşluklar, proje faydalanıcılarının bilgi ve yeterliliklerine
yönelik ulusal bulguların karşılaştırılmalı analizi
Sağlık Bakımı birleşik müfredat ve eğitim modülleri:
M1. Sağlık bakım tanıtım & Sağlık tedbirleri rehberi;
M2. Medikal araçların satışı (Mas), Yardımcı Teknolojiler (YT) ve gıda
takviyesi(GT)
M3. İletişim & engelli müşterilerle çalışmak;
M4. Satış yönetim becerileri;
M5. Girişimcilik becerileri;
M6. E-ticaret (GT, YT & Mas);
M7. Çıraklık;
M8. E-Ticaret;
M9. Staj
Çokdilli e-öğrenme platformu (WCAG 2.0 SCORM compliant);
H-CARE kontrol araçları(EQAVET tabanlı);
"Sağlık bakım ve Gıda Takviyesi Programları satış elemeanları" nın temel
mesleki pro lleri
Konsolide Uygunluk Raporu

“E-Ticaret”
Bu modül iş planının
nasıl yapılacağı, etkili bir
insan kaynağı ve iş yönetimi
için şartlar ve prosedürler
hakkında bilgi sunar.

H Care Sonuçlarının
Geliştirilmesinden kimler sorumludur?

Bu modül tıbbi cihazlar, yardımcı
teknolojiler ve gıda takviyeleri
için e-ticaret kurulma esaslarını
içerir. İnternet üzerinden iş ile
ilgili sorunları teorik ve pratik
olarak vurgular ayrıca e-magaza
açmak için uygulamaları sunar.

H Care Sonuçlarının
Geliştirilmesinden kimler sorumludur?

“Staj”
Bu modül profesyonel alanda
kariyer düşünenlere öğrenicilere
bağlantılar kurmaya ve deneyim
kazanmalarına olanak sağlar.

The control tool has been
developed as a mechanism
for obtaining feedback and
assessment of the knowledge,
skills and competencies
acquired in the training phase.
It comprises compulsory closed
questions which de ne real
situations about servicing
clients with disabilities
and the learner should
select the most appropriate one.
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