Intensive Training
SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIE
MEDYCZNE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
ORAZ
PRZYGOTWANIE
DO EGZAMINU
FACHSPRACHENPRÜFUNG.
Poznań , wrzesień 2018

esień 2018

Intensive Training
Poznań
8 spotkań weekendowych
(72 godziny lekcyjne)
- Zajęcia z Native Speakerem
- Zajęcia z Klinicystami
Grupy 4 – 6 osobowe
Terminy zjazdów:
13.10; 14.10; 27.10; 28.10;
24.11; 25.11; 08.12; 09.12.

Zapisy do 10.10.2018
Cena od osoby:
1 wpłata x 3600 PLN
2 wpłaty x 1900 PLN

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
na poziomie B2 CEFR.
Dla osób na poziomie B1 zorganizujemy osobne grupy .

W czasie zajęć nauczysz się:
Stosować słownictwo fachowe z zakresu wywiadu z Pacjentem (anamneza)
i swobodnie komunikować się z Pacjentem w obszarze całego wywiadu
lekarskiego

Poznasz różnice językowe i standaryzacyjne pomiędzy polską a niemiecką
anamnezą
Prowadzić rozmowę z lekarzem przełożonym
Nauczysz się zdawać raport do przełożonego i przedstawiać przypadki
medyczne
 Poznasz sposób funkcjonowania niemieckich szpitali, nazwy klinik, oddziałów,
nazwy funkcyjne personelu medycznego
Sprawnie prowadzić dokumentację medyczną (w tym: wypełniać arkusze
anamneyzjne, skierowania, wnioski o konsultacje itp.)

Opanujesz słownictwo specjalistyczne z podstawowych chorób wewnętrznych
oraz przypadków nagłych (w tym chirurgicznych i ortopedycznych)
Nauczysz się wyjaśniać Pacjentowi dalsze postępowanie, opisywać
szczegółowo badania, które masz zamiar zlecić

W czasie zajęć nauczysz się:
Komunikować się w sposób fachowy i empatyczny z personelem medycznym i Pacjentem
Komunikować się z Pacjentem wymagającym specjalnego podejścia, z rodziną pacjenta oraz
z Pacjentem – dzieckiem.
Poznasz najważniejsze skróty medyczne, będziesz umiał je odczytać i objaśniać oraz stosować
w dokumentacji pisemnej
Poznasz słownictwo Laiensprache i Fachsprache, terminy łacińskie będziesz swobodnie przekładał
na język niemiecki i na odwrót
Pisać wypis lekarski (wg niemieckich standardów)
Poznasz anatomię niemiecką i wgłębisz się w zagadnienia z pogranicza medycyny i nauki
Poprawisz słuchanie ze zrozumieniem!
Poznasz różnice międzykulturowe – dowiesz jak obchodzić się z Pacjentem
z poza Europy.
Odświeżysz swoją wiedzę medyczną 

ADAMS. AUTORSKIE PROGRAMY
NAUCZANIA
Rozwijamy umiejętność posługiwania się specjalistycznym
słownictwem medycznym.
Za pomocą języka specjalistycznego szlifujemy uniwersalne
umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie)
z naciskiem na komunikację.
Skutecznie przygotowujemy do egzaminów – FSP.
W pakiecie szkoleniowym uwzględniamy miejsce (landu)
składania egzaminu.

Uczymy aktualnego słownictwa w odpowiednim kontekście.
Wykorzystujemy najnowsze materiały szkoleniowe, autorskie
materiały i pomoce dydaktyczne oraz autentyczne materiały
multimedialne.
Sprawiamy, że będziesz płynnie i swobodnie komunikować się w pracy i poza nią!

OFERTA SPECJALNA
Couching via Skype
wybierasz: termin rozpoczęcia zajęć, dzień, godzinę oraz częstotliwość
kupujesz konkretny pakiet, który realizujesz w ciągu max. 2 m-cy.
pracujesz indywidualnie z przydzielonym lektorem – ekspertem.
CENNIK NA ROK 2018,

PAKIET

SKYPE/MINI

SKYPE/REGULAR

SKYPE/LARGE

16
godz. lekcyjnych

24
godz. lekcyjne

32
godz. lekcyjne

Czas nauki
1-2 m-ce.

8 spotkań po 90 min

12 spotkań po 90 min

16 spotkania po 90 min

Cena

1 wpłata x 1280 PLN

1 wpłata x 1896 PLN

1 wpłata x 2496 PLN

2 wpłaty x 690 PLN

2 wpłaty x 998 PLN

2 wpłaty x 1298 PLN

Ilość godzi

Jak zgłosić się na szkolenie?

Informacje i zapisy:

Prześlij nam zgłoszenie na
szkolenie do 10.10.18 na
biuro@adams.edu.pl

Centrum Szkoleniowe ADAMS
Marzena Adamska
e-mali: biuro@adams.edu.pl,
tel. 61 6 393 482,
+48 502 44 33 98

11 października br.
potwierdzimy rozpoczęcie
zajęć Intensive Training.

NIE MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁU
W SZKOLENIU INTENSIVE
TRAINING – KUP PAKIET
Couching via Skype i zacznij
indywidualne zajęcia!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach !

