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Goslar (Γκόσλαρ)

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑΣ
Εκπαίδευση στη Νοσηλευτική -Σχολή νοσηλευτικής στο Goslar
Η σχολή νοσηλευτικής του Goslar διαθέτει συνολικά 180 θέσεις
σπουδαστών που χωρίζονται σε 6 παράλληλα τμήματα. Κάθε
Απρίλιο και Σεπτέμβριο κάθε έτους ξεκινάει ένα καινούριο
τμήμα. Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια καθ` όλη τη διάρκεια των
οποίων οι υπεύθυνοι καθηγητές βρίσκονται στη διάθεση των
σπουδαστών.
Η εκπαίδευση ξεκινάει με ένα σεμινάριο πρετοιμασίας διάρκειας
2 μηνών, έτσι ώστε οι σπουδαστές να προετοιμαστούν για την
πρώτη πρακτική τους εξάσκηση.
Η σχολή νοσηλευτικής στεγάζεται στο χώρο του ινστιτούτου
επαγγελματικής κατάρτησης του Goslar (BFW Goslar).

Μια αξιαγάπητη κι αξιοθαύμαστη πόλη
Η πανέμορφη και ιστορική πόλη του Goslar βρίσκεται στην
περιχή Χάρτς της Κάτω Σαξονίας και συμπεριλαμβάνεται
στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ανάμεσα στα
γραφικά, μεσαιωνικά σπίτια κρύβονται μικρά καφέ και
εστιατόρια. Το κέντρο της πόλης προσκαλεί τους
επισκέπτες σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο. Όμως το
Goslar δεν έχει μείνει στάσιμο στον μεσαίωνα: υπάρχουν
πολλοί αθλητικοί σύλλογοι και διάφοροι τρόποι να περάσει
κανείς τον ελεύθερό του χρόνο. Είτε με πεζοπορία στο
εθνικό πάρκο, είτε με ποδηλατοδρομία, είτε κολυμπώντας
στις λίμνες, είτε με χειμερινά σπορ.
Το Goslar είναι μια ζωηρή πόλη που συνδυάζει τη μάθηση
και τη διασκέδαση.

Μια καλή αρχή σε ένα διαρκώς εξελίσσόμενο
επάγγελμα

Σύλλογος για την προώθηση των επαγγελμάτων
υγείας:
Ιδρυτές:
ASKLEPIOS HARZKLINIKEN GMBH
(Ένωση Κλινικών Ασκληπιού του Χαρτς)
PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM
(Ιδιωτική νευρολογική κλινική)

Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες θα κληθούν στο εγγύς
μέλλον να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο στην
κοινωνία . Η ζήτηση για εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη και λόγω
του δημογραφικού προβλήματος. Το επάγγελμα του
νοσηλευτή εξελίσσεται διαρκώς με γοργούς ρυθμούς.
Εκτός από τα νοσοκομεία η ζήτηση για νοσηλευτικό
προσωπικό είναι υψηλή και σε άλλους οργανισμούς όπως
και στην κατ` οίκον νοσηλεία.
Το πρόγραμμα σπουδών μας σας προτεοιμάζει κατάλληλα
για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στις
απαιτήσεις αυτού του τόσο σημαντικού για την κοινωνία
μας επαγγέλματος!
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Θεωρία και πράξη πάνε μαζί

Στόχος: Θεωρία + Πράξη = Επιτυχία

Το 3ετές πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σεμινάρια
θεωρίας και πρακτική εξάσκηση σε μία από τις κλινικές του
Χάρτς. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν από κοντά πώς λειτουργεί ένα
νοσοκομείο και να συλλέξουν πολύτιμες εμπειρίες για τη
μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές γνώσεις το πρόγραμμα
σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις 4 βασικές αρχές που
διέπουν την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στη Γερμανία:

Περιεχόμενα της πρακτικής εξάσκησης
Κλάδος
1. Νοσηλευτική στις
νοσοκομιακές μονάδες
2. Νοσηλευτική στα εξωτερικά
ιατρεία
Εξειδικευμένοι Κλάδοι
3. Νοσηλευτική σε: παθολογία,
χειρουργεία, ψυχιατρική
Υπόλοιπο ωρών που θα
μοιραστεί στα πεδία 1-3 *
Σύνολο ωρών

Ώρες
800

Επαγγελματική αυτοκατανόηση σαν πάροχος υπηρεσιών
περίθαλψης
Ικανότητα παρατήρησης και παρακολούθησης ασθενών
Παροχή επαγγελματικών συμβουλών
Πρόληψη ασθενειών

Δυνατότητα αναγνώρισης προοπτικών
Δυνατότητα εποικοδομητικής επίλυσης διαφορών
Αποδοχή κριτικής και άσκηση αυτοκριτικής
Ευαισθητοποίηση

700
500
2500

Περιεχόμενα θεωρητικών μαθημάτων
Θεωρητικά πεδία
1. Γενικές γνώσεις νοσηλευτικής και
επιστημών υγείας
2. Γενικές γνώσεις ιατρικής και φυσικών
επιστημών
3. Γενικές γνώσεις κοινωνικών
επιστημών
4. Γενικές γνώσεις οικονομικών και
δικαίου

Ώρες
950

Υπόλοιπο ωρών που θα μοιραστεί στα
πεδία 1-4 *
Σύνολο ωρών
* κατόπιν επιλογής των σπουδαστών

200

500
300
150

2100

Η πρακτική εξάσκηση μπορεί να γίνει :


ASKLEPIOS HARZKLINIKEN GMBH
(Ένωση Κλινικών Ασκληπιού του Χαρτς)



PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT
FONTHEIM (Ιδιωτική νευρολογική κλινική)



Λοιπά νοσοκομεία και ιδρύματα της περιοχής
του Χάρτς

Επαγγελματικές ικανότητες

Κοινωνικές ικανότητες

500

Ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα σπουδών – Η
πρακτική εξάσκηση:

Μεθοδικότητα
Ανάπτυξη επαγγελματικών στόχων και στρατηγικών
Διαρκής έλεγχος και επανεξέταση των εφαρμοσμένων
μεθόδων
Συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ομάδες και λήψη
αποφάσεων απο κοινού.

Προσωπικές ικανότητες
Αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία
Έλεγχος των προσωπικών συναισθημάτων
Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
Διάθεση για παροχή βοήθειας
Εργατικότητα
Διάθεση για μάθηση
Εμπιστοσύνη στο άτομο και στον συνάνθρωπο
Αντοχή σε καταστάσεις πίεσης και άγχους
Λήψη πρωτοβουλιών

Συμβουλές εκπαίδευσης
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ!
Οι συμβουλές εκπαίδευσης δίνονται στα πλαίσια ενός
προσωπικού διαλόγου με τον εκάστοτε σπουδαστή/στρια
και τον σύμβουλο εκπαίδευσης.Ο σύμβουλος αναλύει την
πορεία και τις επιδόσεις των σπουδαστών καθ`όλη τη
διάρκεια του προγράμματος και δίνει πολύτιμες
συμβουλές. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν οι
σπουδαστές μεταξύ άλλων να:.





βελτιώσουν τους τρόπους εκμάθησης και
συλλογής πληροφοριών
αντιπετωπίζουν το άγχος των εξετάσεων
αναπτύξουν μεθόδους καλύτερης προετοιμασίας
ενσωματώνουν το διάβασμα στην
καθημερινότητά τους

ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στόχος είναι να συνδυαστεί η εκμάθηση με τη διασκέδαση
και προπαντώς να μάθετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε και
να εξελίσσεστε συνεχώς. Σας δίνουμε τα εφόδια για μία
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

ΣΑΣ ΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ;
Στείλτε μας τα πλήρη στοιχεία σας για μία
αίτηση σπουδών
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Σχολή νοσηλευτικής Goslar /
Pflegeschulzentrum Goslar,
Schützenallee 6-9/Haus 8, 38644 Goslar
DEUTSCHLAND

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων αποκτάτε το δίπλωμα
νοσηλευτικής.
4. Πόσο διαρκούν οι σπουδές;
Διαρκούν 3 χρόνια.

Χρήσιμα links:*

5. Πόσες ώρες πρέπει να εργάζομαι την εβδομάδα στα
πλαίσια της πρακτικής εξάσκησης;
40 ώρες την εβδομάδα.

info@pflegeschulzentrum-goslar.de
www.pflegeschulzentrum-goslar.de
www.harzkliniken.de

6. Τι άδεια δικαιούμαι;
Δικαιούστε 26 ημέρες άδεια τον χρόνο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ





Απολυτήριο γερμανικού εκπαιδευετικού
ιδρύματος (Abitur)
Απολυτήριο ενιαίου λυκείου σε συνδυασμό με
καλές γνώσεις γερμανικών (τουλάχιστον
Mittlestufe)
Επιθυμητή (όχι απαραίτητη) είναι και μία
πρακτική σε νοσηλευτικό ίδρυμα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πότε αρχίζουν οι σπουδές;
Τα τμήματα ξεκινούν 2 φορές τον χρόνο, κάθε 01. Απριλίου
και κάθε 01. Σεπτεμβρίου
2. Υπάρχει δοκιμαστική περίοδος;
Ναι, οι πρώτοι έξι μήνες είναι δοκιμαστικοί.
3. Τι ακαδημαικό βαθμό έχει το πτυχίο της σχολής;
Για να αποφοιτήσετε από τη σχολή δίνετε κρατικές
εξετάσεις (staatliche Abschlussprüfung).

7. Ποιές θα είναι οι αποδοχές μου στα πλαίσια της
πρακτικής εξάσκησης;
Οι αποδοχές ορίζονται ως εξής:
Πρώτο έτος σπουδών: 848,-- € μηνιαίως
Δεύτερο έτος απουδών: 903,-- € μηνιαίως
Τρίτο έτος απουδών: 958,-- € μηνιαίως
8. Δικαιούμαι επαγγελματικό εξοπλισμό;
Ο εργδότης σας παρέχει στολή νοσηλευτών και φροντίζει
και για το καθάρισμα της στολής.
9. Υπάρχει φοιτητική εστία;
Η σχολή στεγάζεται στο κτήριο του ινστιτούτου
επαγγελματικής κατάρτησης του Goslar (BFW Goslar). Στο
κτήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός επιπλωμένων
διαμερισμάτων. Το ενοίκιο κυμαίνεται στα 120 € – 140 €
μηνιαίως με ιντερνετ και τηλέφωνο.
Παράλληλα μπορούν οι σπουδαστές να συμμετέχουν
δωρεάν σε όλες τις ελεύθερες δραστηριοτητες του
ινστιτούτου.
Το ινστιστούτο διαθέτει και εστιατόριο για τους σπουδαστές
με πολύ προσιτές τιμές.
10. Πρέπει να αγοράσω βιβλία;
Όχι, αλλά γραφική ύλη και λοιπός εξοπλισμός πρέπει
να αγοραστεί από τους σπουδαστές.
11. Πόσο διαρκούν τα θεωρητικά μαθήματα;
Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε σεμινάρια. Τα
σεμινάρια ξεκινούν στις 8:00 και ολοκληρώνονται συνήθως
στις 15:30.

12. Υπάρχουν εκτός από τις κρατικές εξετάσεις κι
άλλες εξετάσεις;
Ναι, στα πλαίσια των σπουδών διεξάγονται θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Επίσης, μετά το πέρας 1,5 χρόνου σπουδών υπάρχει η
εξέταση εξέταση για το προδίπλωμα.(Zwischenprüfung)
13. Θα έχω φοιτητική ταυτότητα;
Ναι, οι σπουδαστές έχουν φοιτητική ταυτότητα και
απολαμβάνουν όλα τα προνόμια της φοιτητικής ιδιότητας.

* Η αίτηση σπουδών καθώς και οποιαδήποτε
επικοινωνία γίνεται μονον στη γερμανική γλώσσα!

