
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! PIEL GNIARKI, OPIEKUNOWIE,
PRACOWNICY SOCJALNI I INNE OSOBY Z DO WIADCZENIEM MEDYCZNYM

DLA WAS PROPONUJEMY:

„Intensywny medyczno-opieku czy kurs j zyka niemieckiego” - 36 godz. lek.

Oferowany kurs intensywnej nauki j zyka niemieckiego jest adresowany
do osób z do wiadczeniem lub posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje i pragn cych
podj  bardzo pop atn  prac  w krajach Unii Europejskiej w charakterze: opiekunki,
piel gniarki w domach pomocy spo ecznej, piel gniarki w s bie zdrowia,
opiekunki domowej lub rodowiskowej, kwalifikowanej pomocy medycznej,
domowej, itp. Proponowany kurs przygotowuje osoby zabiegaj ce o wyjazd lub
wyje aj ce do pracy w strefie krajów w których korzysta si  z j zyka niemieckiego.
Oferujemy bardzo intensywne (2x po 3 godz. lek. tygodniowo) i skuteczne nauczanie

zyka niemieckiego, które opiera si  na wykszta ceniu trwa ej relacji pomi dzy
nauczycielem a s uchaczem (kursantem). Zaj cia b  prowadzone w ma ych
grupach 10 osobowych. Utworzona wi  podczas procesu kszta cenia jest
podstawowym krokiem do odniesienia sukcesu przez nauczyciela i s uchacza.
Porozumienie i owocna wspó praca pomi dzy stronami procesu kszta cenia
stanowi niew tpliwie w ciwa komunikacja i relacja na rzecz zdobywania,
utrwalania nowych poj , nowej wiedzy i umiej tno ci. wiadomo  istnienia tej wi zi
i celowe jej konstruowanie oraz d enie do zarz dzania ni , przynosz
niespodziewane i skuteczne efekty w nauczaniu. Uczelni jako organizatorowi kursu
bardzo zale y na udoskonaleniu warsztatu pracy i nie jest oboj tna efektywno
nauczania.  Nauczyciel, który poprowadzi zaj cia na tym 36 lekcyjnym kursie stale
podnosi w asne kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Oferowany
specjalistyczny kurs j zyka niemieckiego obejmuje: medyczne s ownictwo
zawodowe, interpersonalne i relacje prze ony – podw adny. Podstawowa
znajomo  komunikacji z osobami podopiecznymi jest niezb dna dla uzyskania
oficjalnego zatrudnienia dla podj cia przysz ej pracy, szczególnie  na stanowisku
opiekunki, piel gniarki lub pomocy. Bez tej specyficznej wi zi, tak jak podczas
procesu nauczania, gdy zostanie ona zaburzona i wówczas praca stajnie si  ma o
efektywna.

Kurs mo na uko czy  egzaminem i uzyska  odpowiedni certyfikat w j zyku
niemieckim.
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