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Goslar

UCZYC SIE ABY POMAGAC
Miasto gdzie mozna zyc i kochac

ZAWOD PIELEGNIARKI
Pflegeschulzentrum Goslar
Pflegeschulzentrum w Goslar ma 180 miejsc do nauki
zawodu pielegniarki. W szcesciu klasach uczy sie
rownolegle zawodu. Rok szkolny rozpoczyna sie w
kwietniu i we wrzesniu kazdego roku. Kazda klasa jest
prowadzona prze nauczyciela wychowawce. Nauka
rozpoczyna sie dwumiesicznym blokiem wprowadzajacym.
Celem tego bloku jest przygotowanie uczniow do
pierwszych praktyk na oddziale. Pflegeschulzentrum
znajduje sie na terenie i w budynkach
Berufsförderungswerk.

Verein zur Förderung von Gesundheitsberufen
Zwiazek do wspierania zawodow pielegniarkich
Zalozyciele :
ASKLEPIOS HARZKLINIKEN
PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM

Przytulny, historyczny stary rynek w Goslar jest zabytkiem
kultury swiatowej UNESCO. W pieknych, starych domkach
znajduje sie wiele knajpek i kawiarni, gdzie mozna usciasc
i po spacerze w miescie odpoczac. Pomimo takiej
architektury Goslar nie zatrrzymal sie w sredniowieczuduzo zwiazkow, klubow i programow rekreacyjnych
awansuje te miasto do zywego zentrum Harz.
Wycieczki, wedrowki, jazda rowerem w parku narodowym
Harz, plywanie w licznych jeziorach lub roznorodne sporty
zimowe – ten region spelnia wszystkie wymogi fanow
rekraacji i sportu.

Dobre miejsce do nauki i zycia
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UDANY START W ZYCIE ZAWODOWE
Pielegniarki i pielegniarze przyczyniaja sie do utrzymania
zdrowia spoleczenstwa, w przyszlosci nawet wiecej niz
teraz. Zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadre
pielegniarskoa rosnie wskutek zmian demograficznych.
Nowe przepisy w zakresie ksztalcenia pielegniarek
zmienily pojecie tej profesji, tutaj obserwuje sie odddejscie
od zwyklego pielegniarstwa i mocny nacisk na promocje
zdrowia. Dotychczasowe miejsce pracy rozszerza sie na
roznorodne instytucje w opiece zdrowotnej w
szczegolnosci zabiezpieczenia srodowiskowego.

CZESC TEORETYCZNA

Podstawy wiedzy zawieraja

Nasza szkola przygotowuje was do tego.

1. Wiedza o pielegniarstwie i jej
dyscyplinach
2:Wiedza o naturze w kontekscie
pielegniraskim
3. Wiedza humanistyczna i spoleczna
w kontekscie pielegniarskim
4. Prawo, polityka i gospodarka w
kontekscie pielegniarstwa

TEORIA I PRAKTYKA IDA W PARZE

Do podzialu na czesci 1-4

podejmowanie decyzji ( kreatywmosc i innowacja graja
tutaj decydujaca role)
Liczba godzin
950
500
300
150

NAUKA PRAKTYCZNA

ROZNORODNA PALETA- MIEJSCE PRAKTYK

2100

PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM :
Privat-Nerven-Klinik Dr. Med. Kurt Fontheim Liebenburg

Cel nauki: teoria + praktyka= kompetncja
Obok wiedzy zawodowej orientuje sie nauka
pielegniarstwa wedlug czeterech nadzorczych
kompetencji, ktore sa wymienione w przepisach nauki
pielegniarstwa

Kompetencja zawodowa
Czesc ogolna

Liczba godzin
800

Pielegniarstwo w szpitalu
500
Pielegniarstwo srodowiskowe

Zdobycie profesionalnej swiadomosci jako pielegniarka
Zdolnosci obswerwacji patientow i podopiecznych oraz
wyciagania wlasciwych wnioskow
Profesionalne doradztwo i edukacja pacjento
Dzialanie prewencyjne

ASKLEPIOS HARZKLINIKEN:
Dr. Herbert-Nieper-Krankenhaus Goslar
Fritz-König-Stift Bad Harzburg
Robert-Koch-Krankenhaus Clausthal-Zellerfeld
INNI PARTNERZY
Asklepios Kliniken Schildautal Seesen
Asklepios Weserbergland-Klinik Höxter
International Neuroscience Institute Hannover
Herzog Julius Klinik Bad Harzburg
St. Elisabeth Krankenhaus Salzgitter
Klinikum Salzgitter GmbH Lebenstedt
i zaklady obslugi spolecznej naszego regionu .

Spoleczno – komunikatywne kompetencje

Czesc roznicowa
700
Pielegniarstwo w szpitalu w
dyscyplinach: odzial :
wewnetrzny, chirurgia,
psychiatria,

Umiejtnosc przejecia perspektwy
empatia
kontruktywne podejscie do konfliktow
Umiejetnosc znoszenia krytki i samokrytyki

Kompetencje komunikatywme
500

Do podzialu na czesci I i II

Kompetencja metodyczna
2500

Calosc godzin

Poznanie samego siebie
Obcowanie z wlasnymi uczuciami .
Znalezc w lasne podejscie do najwazniejszych pytan zycia
i wybalansowanie miedzy bliskoscia i dystansem
Wklad do zawodowych i spolecznych procesow
Swiadomosc polityczna i zangazowanie
Motywacja, chec do nauki, otwarcie, wierzytelnosc,
elastycznosc
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Calosc godzin
Nauka zawodu trwa trzy lata i zawiera leckje teorii i lekcje
praktyczne w formie systemu blokowego odbywajacego sie
w Pflegeschulzentrum i praktyki w roznych szpitalach.
Zeby zebrac wczesniej doswiadczenia cwiczymy miedzy
innymi procesy w dniu codziennym pielgeniarki.

Kompetencja personalna

Formulowanie celow w planie pielegniarskim
Rzetelne wykonanie opieki i jej sprawdzenie
Na bazie wspolpracy z innymi grupami zawodowymi
umiejetnosc zbierania informacji, jej przetwarzania oraz

POMOC W NAUCE

ODNOSCIE SUKCES W NAUCE !
Pomoc w nauce to jest indiwidualna rozmowa, ktorej temat
jest sposob nauki ucznia. Jest ona propozycja aby
uczniowie odnosili sukcesy w nauce. Z doradzca
omawiane sa dotychczasowe strategie w nauce I sa
sprawdzane na ich efektywnosc. Z tego sa opracywowane
propozycje, ktore maja udoskonalac sposob przyswajania
nauki
 Komprymacja technik nauki
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zwalczenie leku przed egzamiami
Strategien zur Examensvorbereitung entwickeln,
Rozwoj strategi przygotowujacych do
egzaminow
Intergracja nauki w dniu codziennym

Naszym celem iest odzuwanie przez ucznia radosci przy
nauce. Na tej podstawie, jest mozliwe osiagniecie nowych
rezultatow.

PODANIE

NAPISZCIE JUZ TERAZ PODANIE
Przyslane dokumenty musza zawierac:
Podanie
CV i zdjecie i podanie obywatelstwa
Kopia swiadectwa maturalnego albo ukonczenia
innej szkoly
WYMAGANIA





3. Jaki sie konczy szkola?
Szkola konczy sie panstwowym egzaminem i osiagnieciem
uprawnien do noszenia tytulu pielegniarki.
4. Jak dlugo trwa nauka zawodu?
Trzy lata

JESTESCIE CiEKAWI?





1. Kiedy zaczyna sie nauka?
Nauka rozpoczyna sie kazdeog roku 1. Kwietnia i 1
wrzesnia.
2. Czy jest okres probny
Tak okres probny wynosi szesc miesiecy i umowa moze
byc w tym czasie rozwiazana bez podania zadnych
powodow.

zaswiadczenie od lekarza, o zdolnosci
wykonywania zawodu pielegniarki
Swiadectwo ukonczenia liceum albo szkoly
zawodowej
potwierdzenie praktyki w domu stracow lub w
szpitalu

5.Ile godzin w tygodniu trzeba pracowac?
40 Stunden pro Woche. 40 godzin w tygodniu
6. Ile dni urlou przysluguje na rok?
26 dni w roku

12. Sa jakies inne sprawdziany oprocz egzaminu
koncowego?
W czasie nauki przeprowadzane sa rozne sprawdziany i
klasowki. W polowie nauki odbywa sie egzamin
kontrolujacy.
13. Czy zwracane sa koszty dojazdu do szpitali?
Nie te koszty nie sa zwracane.
14. Dostane legitymacje?
Tak.
15. Czy moze mnie dofinansowywac Arbeitsamt?
Tak , prosze w tym wypadku zglosic sie do odpowiedniego
urzedu.

7.Jakie sa zarobki ?
Na 1 roku- 848 Euro
Na 2 roku-903 Euro
Na 3 roku- 958 Euro

.

8. Czy dostane ubranie robocze?
Pracodawca daje pracownikom wystarczajca duzo ubran
do pracy. Ponadto jest te ubranie prane i prasowane przez
wyznaczona przez pracodawce firme.
Ubranie robocze do objazdow w opiece srodowiskowej
trzeba kupic sobie samemu.

Verein zur Förderung von Gesundheitsberufen und

9. Czy mozna mieszkac obok szkoly?
Obok szkoly znajduje sie akademik BFW. Pokoje kosztuja
tutaj od 120 Euro albo 140 Euro z podlaczeniem do
telefonu i internetu.
Ponadto mozna korzystac ze wszystkich rekracji
sportowych BFW oraz mozliwosc korzystania z mensy za
niewielkia oplate.
10. Musze kupic sam ksiazki?
Nie, ale inne materilay do pracy musza byc
finansowane na koszt wlasny.

Czesto stawiane pytania

Lekcje odbywaja sie w systemie blokowym i zaczynaja sie
o 8 godz. I trwaja do 15.30. Czasami trwaja dluzej, gdy sie
ma lekcje z lekarzami.

11. Jak sa ulozone lekcke?

Wystawione przez::
Pflegeschulzentrum Goslar,

China-Haus Chinesisch-Deutsche Begegnungsstätte e.V.
15. März . 2013

