Program kursów w Centrum Języka Niemieckiego
Kastel & Germany
Jedyne takie Centrum Języka Niemieckiego w Polsce,
które stawia na rozwój oraz kompleksową konsultację językowozawodową studentów medycyny i lekarzy !
Rok akademicki 2020/2021
Praca z autorskim skryptem
przygotowanym przez koordynatora kursów K&G
Kursy dedykowane studentom medycyny oraz lekarzon
realizowane pod kątem analizy potrzeb
(Cele: Praktyki wakacyjne, Erasmus, Praca w szpitalu w DE)
•

ZAJĘCIA W MAX. 8-OSOBOWYCH GRUPACH
Wszystkie kursu przygotowują bezpośrednio do Goethe Zertifikat C1
Gwarancja wyrównanego poziomu
Realizacja całego poziomu
Spotkania RAZ w tygodniu = 120min =
SKONDENSOWANA, WYDAJNA PRACA NASTAWIONA

STACJONARNE EXPRESS
A1-C1
•

Z poważaniem
Właściciel CJN K&G oraz koordynator kursów Anna Kastelik
Dein Schlüssel zum Erfolg!

OFERTA WSPÓŁPRACY – PODSTAWOWY ZARYS
Kursy ogólne, stacjonarne - GRUPOWE
• Kurs ogólny obejmuje wszystkie poziomy językowe (A1, A2, B1, B1+, B2, C1)
Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach (grupy 6-8 osobowe).
•

Wszystkie kursy kierowane są do osób chcących uczyć się jezyka niemieckiego, nie są to
kursy uwzględniające medyczny język fachowy, na zajęciach wprowadzane są wyłacznie
jego elementy, z uwagi na fakt, że pracujemy głównie ze studentami medycyny oraz
lekarzami.

•

Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy pracują wyłącznie
w oparciu o porgram realizowany od lat oraz stworzony przez koordynatora oraz właściciela
Annę Kastelik.

•

Pierwszym krokiem w przygotowaniu przyszłych lekarzy do uzyskania apropobacji
w Niemczech jest uzyskanie certyfikatu z języka ogólnego na poziomie B2/C1.
Wszystkie kursy w CJN K&G realizowane są zatem pod kątem przygotowania do
bezproblemowej komunikacji oraz uzyskania jak najlepszego wyniku. Do tej pory wszyscy
kursanci Centrum Języka Niemieckiego Kastel&Germany uzyskali wynik pozytywny, na
poziomie C1 powyżej 75%, z części pisemnej oraz ustnej powyżej 85%.

•

Kurs ogólny odbywa się w trybie express, jeden raz w tygodniu x 120 min w ramach 30
spotkań realizowanych w 3 modułach. Szczegółowy przebieg na str. 4.
o Wariant ten umozliwia możliwie najszybszą, lecz niemniej efektywną realizację
jednego poziomu w trakcie roku akademickiego.

•

Uczestnicy kusu zobowiązani są do intesywnej pracy własnej, która weryfikowana jest w
trakcie roku akadamickiego dwoma testami, test semestralny +test końcowy
oraz praktycznym egzaminem ustnym na zakończenie roku. Terminy podawane są na
pierwszych zajęciach.

•

Kalendarz spotkań w K&G stworzony jest w oparciu o podział roku akademickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
o Współpracując od lat ze studentami medycyny, staramy się dopasować do ich potrzeb,
sesji egzminacyjnych oraz dni wolnych od uczelni, umożliwiając tym samym naukę w
komfortowych i sprzyjających warunkach.
o Szanujemy Twój czas i pieniądze. Po co płacić za zajęcia, na których i tak nie będziesz
mógł się pojawić?

•

Ramowy grafik załączamy poniżej, w trakcie naboru może on jednak ulec zmianie. Staramy
się być elastyczni oraz dopasować go do potrzeb naszych Studentów.
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Ważne ! Przeczytaj dokładnie !
W ramach kursu organizujemy nieodpłatnie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konwersacjach online organizowanych cyklicznie
zgodnie z przedstawionym na początku każdego miesiąca grafikiem w K&G –
Auf dem Weg zum GZ C1 (B1-C1)
Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konwersacjach online organizowanych cyklicznie
zgodnie z przedstawionym na początku każdego miesiąca grafikiem w K&G –
Auf dem Weg zum GZ C1 – Medizin& Lifestyle (A2-C1)
Możliwość uczestnictwa w zajęciach online, realizowanym przez koordynatora kursu zgodnie
z przedstawionym na początku każdego miesiąca grafikiem:
Gramatyczny odział ratunkowy „GOR“ (A1-C1)
Udostępnienie wzorów maili, które wysyłane są do niemieckich szpitali w celu organizacji
praktyk, stażu, pracy, sporządzonych na podstawie wieloletniego pośrednictwa w organizacji
studentów, lekarzy w Niemczech
Spersonalizowana oferta ramach kursów indywidualnych „turbo , rozpisana szczegółowo na
cały okres współpracy w oparciu o terminy wyjazdu na praktyki, rocznego Erasmusa …
Jedną korektę maila stworzonego przez Słuchacza w celu rekrutacji na praktykę wakacyjną do
szpitala w oparciu o otrzymane wzory
Wyczerpującą konsultację związaną z formalnościami dotyczącymi pracy w wszpitalu DE,
których kompleksową realizację możemy przejąć
Możliwość uczestnictwa w jedynym w PL organizowanym kursie FSP, w którym
prowadzącym jest lekarz po tymże egzaminie, dla kursantów K&G ze specjalnymi rabatami
Konsultację z lekarzem pracującym w Niemczech, dostęp do Video, w których
przeprowadzane są z nim rozmowy na konkretne tematy związane z pracą młodego lekarza w
DE i startem.
Możliwość wydajnej pracy, dzięki homogenicznej grupie Słuchaczy mających jeden cel.
- 20% zniżki na zamawiane podręczniki
Opłaty za kurs grupowy/stacjonarny
! Nauka w trybie hybrydowym, jesteśmy przygotowani niezależnie od okoliczności! (Jeśli
sytuacja pandemiczna umożliwia pracę w szkole w 8-osobowej grupie odbywają się w
siedzibie CJN K&G Szewska 5, jeśli nie, automatycznie Słuchacz nastawiony jest elastycznie
na przejście w tryb online z uwzględnieniem zajęć na UNIMED, które są jedynym
wskazaniem do zmiany grupy bądź godziny. W innym wypadku zajęcia odbywają się w
ustalonych na początku roku godzinach oraz terminach.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Kastel&Germany
Moduł I - 10 spotkań

Przerwa: 11. – 15. 2020 / 19.12.2020 - 6.01.2021
Moduł II - 10 spotkań

Ferie zimowe: wstępnie 15.02-26.02- dopasowane do planów Uniwersytetu medycznego
Moduł III 10 spotkań

Przerwa: 1-6.04. 20201 / 1-4.05. 2021 / 2-6.06. 2021
Termin odrabiania zajęć 23-25.06. 2021

W całej ofercie, którą przygotowało dla Was CJN K&G zanjdziecie:
o

Warsztaty dla studentów medycny – język branżowy medyczny

W trakcie roku w CJN K&G organizowane są warsztaty z języka branżowego dla studentów medycyny.
Są to spotkania tematyczne: Anamnese, Medizinischer Wortschatz, KU- Körperliche Untersuchung
itp. Uczestnikami warsztatów mogą być wszyscy zainteresowni studenci medycyny, niekoniecznie
uczęszczający na kursy ogólne, stacjonarne do CJN K&G. Są to zajęcia dodatkowe.
Wszystkim kursantom CJN K&G przysługują jednak atrakcyjne zniżki na udział w warsztatach.
Celem takiego spotkania jest przygotowanie studentów planujących wakacyjne praktyki
w
Niemczech (Famulatur), czy też roczny wyjazd w ramach programu Erasmus do jednej z niemieckich
klinik.
Zaletą warsztatów jest możlwiość uczestnictwa w zajęciach niezależnie od realizowanego
w danej
chwili poziomu. (Takiej możliwości nie ma w przypadku zapisów na kurs FSP (B2/C1)
Warsztaty z języka branżowego prowadzone są zawsze przez właściciela CJN K&G Annę Kastelik w
oparciu o uniwersalny materiał oraz lata współpracy ze studentami medycyny.
o Kursy Fachsprachprüfung jedyne takie wydarzenie w Polsce! Symulacja całego egzaminu, prowadzącym poszczególne części
lekarz po uzyskanej aprobacji!
Zapraszamy do zakładki FSP. Oferujemy kompleksowe przygotowanie lekarzy do wykonywania
zawodu w Niemczech. Poza językowym przygotowaniem do egzaminu, istnieje możliwość fachowej
konsultacji, tłumaczenia niezbdnych dokumentów (w przypadku udziału w kursie oraz znalezieniu
pracy we współpracy z nami są one darmowe, zarówno na kurs udzielana zostaje bardzo wysoka
zniżka).

o

Przygotowanie do Certyfikatu C1 (Goethe Zertifikat)

W ramach przygotowania do certyfikatu gwarantujemy raz w miesiącu dodatkowe spotkania, na
których uwaga skupia się wyłącznie na technicznym przygotowaniu do egzaminu. Zachęcamy do
zapisów, wszystkie terminy pojawiają się na bieżąco na facebooku oraz instagramie. Warsztaty
prowadzone są zawsze przez właściciela CJN K&G Annę Kastelik. Zajęcia trwają 150 min. (Dodatkowo
płatny, szczegóły na mailu)
o Kurs konwersacyjny, utrwalający B2/C1
Dla osób, które posiadają już certyfikat, ale pragną utrzymać kontakt z językiem.
Po zdanym certyfikacie, w przypadku gdy wyjazd za granicę nie odbywa się nartychmiast często
pojawia się potrzeba podtrzymania kontaktu z językiem.
Wszystkim kursantom, którzy uzyskali certyfikat językowy na poziomie B2/C1 proponujemy dwa razy
w miesiącu spotkania trwające 90 min (C1/ C2) w których nacisk kładziony jest na konwersację oraz
ustrwalanie struktur leksykalno gramatycznych. (Dodatkowo płatny, szczegóły na maila)

o

Kursy indywidualne C1- C2 – utrwalająca treści niezbędne do zdania egzaminy FSP,
prowadzone przez lekarza w oparciu o program K&G

o Gramatyczny odział ratunkowy „GOR“
Kilka razy w miesiącu, odpowiednio dla danego poziomu oganizujemy spotkania, utrwalające
gramatykę, na których w przystępny oraz oparty na praktycznych ćwiczeniach sposób utrwalamy
bardziej problematyczne kwestie.
Tłumaczenia przysięgłe dla studentów medycyny:
przedstawienie gotowej listy niezbędnych do tłumaczenia oraz przejęcie całego procesu rekrutacji,
w przypadku gdy Słuchacz decyduje się na pracę otrzymaną za naszym pośrednictwem
Bezpłatne konwersacje Medizin&Lifestyle
Bezpłatne konwersacje Auf dem Weg zum GZ C1

Wir laden herzlich ein !!!!

