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Harmonogram zajęć 

Szkolenie „Opiekun/ka osoby starszej z językiem angielskim” 

GR VI 

Miejsce realizacji: Białystok 

Ilość osób: 15 
 

Data Dzień Moduł Godziny 
Ilość 

godzin 

12.10.2012 1 Organizacja opieki nad osobą starszą 17:00-19:25 
3 

13.10.2012 2 
Organizacja opieki nad osobą starszą, 

podstawy psychologii 

9:00 – 16:40 
9 

14.10.2012 3 
podstawy psychologii, choroby wieku 

starszego  

9:00 – 16:40 
9 

26.10.2012 4 
Choroby wieku starszego 17:00-19:25 

3 

27.10.2012 5 
Choroby wieku starszego, język angielski 9:00-16:40 

9 

28.10.2012 6 
Opieka nad osobą starszą -rozpoznawanie 

zaburzeń zdrowia u osoby starszej 

9:00-16:40 
9 

03.11.2012 7 

Opieka nad osobą starszą -rozpoznawanie 

zaburzeń zdrowia u osoby starszej, Opieka 

nad osobą starszą  – pierwsza pomoc, 

język angielski 

9:00-16:40 

9 

04.11.2012 8 
Opieka nad osobą starszą  – pierwsza 

pomoc, język angielski  

9:00-16:40 
9 

16.11.2012 9 
Opieka nad osobą starszą  – pierwsza 

pomoc 

17:00-19:25 
3 

17.11.2012 10 

Opieka nad osobą starszą – metody i 

techniki czynności pielęgnacyjno – 

opiekuńczych, język angielski 

9:00-16:40 

9 

18.11.2012 11 

Opieka nad osobą starszą – metody i 

techniki czynności pielęgnacyjno – 

opiekuńczych,   język angielski 

9:00-16:40 

9 

24.11.2012 12 
Podstawy prawidłowego żywienia,  język 

angielski 

9:00 – 16:40 
9 

25.11.2012 13 

Podstawy prawidłowego żywienia,  

Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną 

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w 

domu, język  angielski 

9:00-16:40 

9 

08.12.2012 14 

Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną 

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w 

domu, język angielski  

9:00 - 15:40 

8 

09.12.2012 15 

Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną 

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w 

domu, Organizacja czasu wolnego  i ruch 

osoby starszej,  język angielskie 

9:00 –15:40 

8 

15.12.2012 16 
Organizacja czasu wolnego  i ruch osoby 

starszej, język  angielski 

9:00 – 15:40 
8 

16.12.2012 17 
Promocja zdrowia i profilaktyka, język 

angielski  

9:00-14:55 
7 

 


