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ÜYELERİMİZE ‘ONLİNE DİL KURSU’
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyeleri için özel bir dil eğitimi kampanyası başlattı. 
Toplam 12 dilin mühendislik alanında etkin kullanımını hedefleyen eğitimler, elektronik 
ortamda canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor. EMO ve EMO-Genç üyeleri ile birinci derece 
yakınlarının yararlanabildikleri eğitim, toplamda 120 saat olmak üzere 5 aylık olarak uygu-
lanıyor. Online eğitim sisteminin olanaklarından 1 yıl yararlanma hakkı da sağlanan eğitim 
programı 25 Ocak 2016 tarihinden itibaren başladı.
Odamız çalışmalarıyla, yabancı dillerin mühendislik alanında etkin kullanımını hedefleyen dil 
programları oluşturulmuştur. Elektrik Mühendisleri Odası ve anlaşma yapılan dil kurumunun 
beraber yürüttüğü çalışmalar ile üyelerimize belirlenen periyotlarda eğitimler açılmıştır. 
Talep geldiği doğrultuda bu eğitimler devam edecektir.
Dil kursu beş ayı aktif olmak üzere bir yıllık sistemden sınırsız yararlanma özelliğine sahiptir. 
Üyelerin tercih ettikleri gün ve saatte sistemden yararlanma olanakları bulunmaktadır. Eğitim 
programı kapsamında EMO dokümanları, haberleri, seminer ve konferansları da kaynak 
olarak kullanılacaktır. Seviye gruplarına göre oluşturulan programlarda “bir dili konuşmanın 
önündeki olumsuz psikolojik etmenleri kırmak ve eşit düzeydeki katılımcılar arasında dil 
etkinlikleri çerçevesinde sosyal ağlar oluşturmak” planlanıyor.
Toplamda 12 farklı yabancı dilde talep gelirse eğitim verilmektedir. Bu diller İngilizce, 
Almanca, Fransızca, İspanyolca, Bulgarca, Rusça, Yunanca, Farsça, Urduca, Gürcüce, Peştuca 
ve Arapçadan oluşmaktadır. Halen dört dilde eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitimlerimiz 
üç başlık altında verilmektedir:

- Mühendisler için yabancı dile giriş: Yabancı dili yeni öğrenmeye başlayanlar için 
tasarlanmıştır. Bu seviyedeki öğrenciler, günlük hayattaki temel bazı işleri yerine geti-
rirken kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bu program ile öğrenciler kurallara uygun 
profesyonel bir telefon görüşmesinden, sunum yapmaya kadar sıralanan birçok idari ve 
yönetimsel beceri edinirler.
- Mühendisler için gündelik dil kullanımı ve yazışma: Bu seviyedeki öğrenciler, iyi 
derecede akıcılıkla sohbet edebilir, kitapları, gazeteleri, internet sitesi içeriklerini ve teknik 
belgeleri okuyabilir, kısa mektuplar ve iş raporları yazabilirler. Bu program ile öğrenciler, 
yapılması gereken önemli telefon görüşmelerinden, yönetim kadrosu için işe alım,mülakat 
ve kendi alanlarında sunum yapmaya kadar sıralanan birçok beceriyi edinirler.
- Mühendisler için konuşma: Bu seviyedeki öğrenciler, çok iyi derecede akıcılıkla konu-
şabilir ve yabancı dillerde ifade edilen karmaşık düşünceleri anlayabilirler. Mühendisler 
için konuşma eğitimi ile kültürler arası anlaşmazlık çözümünden, bir şirketin marka ve 
pazarlama stratejilerine kadar sıralanan bir dizi idari beceriyi edinirler.

Dil eğitimlerimize katılan üyelerimiz bu program dahilinde;
• Canlı yayın kayıtlarının program sonuna kadar sınırsız izlenmesi
• Pop Quiz ve sınav uygulamaları
• El notları
• Ayna uygulaması
• Kelime öğretici program
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• Kendi kendine öğrenme uygulaması
• Dinleme ve okuma metinlerinden oluşan telaffuz geliştirici program
• Tematik chat odaları (Görüntülü ve Yazılı Çoklu Görüşme Sistemi)

uygulamalarından da yararlanabilmektedirler. 
Bu eğitimler sonucunda herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Dil kursuna katılan ve tamam-
layan üyelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili sertifikasını alacaklardır.


