
KONTAKT: 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

telefon: 882-061-564 /668-129-574 
e-mail: sekretariat@centrumeskulap.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA                              

I DOSKONALENIA „ESKULAP”           

W KROTOSZYNIE  

 

INFORMATOR EDUKACYJNY 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 

 

 

  



KONTAKT: 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

telefon: 882-061-564 /668-129-574 
e-mail: sekretariat@centrumeskulap.eu 

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap (wpisane do ewidencji 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Krotoszyński  pod numerem 29 oraz do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod 

numerem 2.30/00017/2020.) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie              

i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych.  

Placówka realizuje ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy               

w szczególności poprzez: kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursy opieki nad osobą 

starszą i dzieckiem, kursy masażu, kursy żywienia i dietetyki, kursy komputerowe, 

kursy językowe, kursy języka migowego, kurs pilota wycieczek, kurs stylizacji 

paznokci oraz szkolenia wynikające z „Ustawy żłobkowej” opiekun w żłobku lub 

klubie dziecięcym, dzienny opiekun, niania i inne wynikające z potrzeb rynku 

znajdujące się w Informatorze Centrum. 

Kadra dydaktyczna, to wykładowcy praktycy wyspecjalizowani                          

w poszczególnych zakresach tematycznych, z dużym doświadczeniem dydaktycznym, 

którzy realizują zlecenia programowe i pomagają sprostać aktualnym wyzwaniom. 

         Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych ustalane są 

każdorazowo odpowiednio do rodzaju kursu/szkolenia i zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez słuchaczy z zachowaniem wymogów higieny pracy umysłowej. 

Nasza oferta skierowana jest dla osób indywidualnych oraz na zlecenie 

instytucji (między innymi: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy 

Społecznych, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Środowiskowych 

Domów Samopomocy, Powiatowych Urzędów Pracy, Wydziałów Spraw Społecznych 

Urzędów Miasta, Żłobków i Klubów dziecięcych i innych),dostosowywana pod 

względem treści, terminu i miejsca realizacji. 

W okresie pandemii szkolenia realizowane są nie tylko stacjonarnie 

ale również poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy uczestnik szkolenia 

tworzone ma własne konto lub konto instytucji. 

Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania                        

i doskonalenia potwierdza zaświadczenie wydane zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami. 
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I. Zgłoszenia uczestników: 

Na stronie: http://centrumeskulap.eu w zakładce ZAPISY znajduję się karta 

zgłoszenia Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” (CKID) z klauzulą 

obowiązku informacyjnego. Uzupełnioną kartę wraz z wymaganymi dokumentami 

należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum lub przesłać skanem na adres: 

sekretariat@centrumeskulap.eu 

Warunkiem realizacji każdego kursu/szkolenia jest skompletowanie 

odpowiedniej liczby uczestników. 

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania 

zajęć albo zmiany terminu. O zmianach uczestnik zostanie powiadomiony pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

 

II. Po ukończeniu kursu/szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

III. Płatności: 

Za udział w kursie/szkoleniu uczestnicy indywidualni dokonują przed rozpoczęciem 

zajęć wpłaty określonej w % kwoty danego kursu/szkolenia. Wysokość wpłaty 

zależna jest od formy kursu/szkolenia oraz liczby uczestników. Kwoty ustala Dyrektor 

Centrum. 

 

Wpłaty można dokonać: 

a)przelewem na konto Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” w Krotoszynie: 

Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0004 9945 3490) 
 

b)osobiście w Sekretariacie Centrum 

 

IV. Aby otrzymać fakturę niezbędne jest podanie właściwych danych wskazanych 

w formularzu zgłoszenia. 
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280-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE 

DZIECIĘCYM (W TYM 80 GODZIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ) 

 

DLA KOGO:  

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie 

średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie 

dziecięcym.  

CEL KSZTAŁCENIA: 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do 

lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji 

opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej. 

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

uprawniające do pracy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia                  

z I pomocy przedmedycznej. 

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej                       

Decyzją Nr 30/2021 

160-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO                                    

(W TYM 30 GODZIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ) 

DLA KOGO:  

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie 

średnie oraz nie posiadają kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki, położnej, opiekunki 

dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji 
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wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego a chcą sprawować 

opiekę nad dziećmi w warunkach domowych. 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do 

lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji 

opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej. 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,       

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku 

dziecka. 

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Decyzją           

Nr 30/2021. 

80-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU 

LUB KLUBIE DZIECIĘCYM 

DLA KOGO:  

Dla osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej 

roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, nie pracowała z dziećmi        

w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem 

zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i 

uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 

roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Uzupełnienie wiedzy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach 

dziecięcych: 

– nabycie kompetencji opiekuna dziecka 

– dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu: stymulowania wszechstronnego 
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rozwoju dziecka 

– doskonalenie kompetencji umożliwiających realizację funkcji: opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej 

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej                       

Decyzją Nr 30/2021 

 

40-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO 

DLA KOGO:  

Dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki 

dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz które nie pracowały 

z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed 

podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci 

do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do     

3 roku życia. Doskonalenie kompetencji  umożliwiających im realizację głównie 

funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej                        

Decyzją Nr 30/2021 
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32--GODZINNY KURS OPIEKI NAD DZIECKIEM (NIANIA) 

 

 

DLA KOGO:  

Dla osób, które mają ukończone 18 rok życia. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem kursu jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych           

w pracy niani, tj. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 3, a w szczególności 

przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem, 

pielęgnacji i higieny, udzielania pierwszej pomocy, organizowania czasu i zabawy 

oraz wypoczynku dziecka, a także zapoznanie się z przepisami prawnymi                       

i formalnościami przy zatrudnianiu niani. 

 

KURS ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

DLA KOGO:  

• Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne,  

• Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, 

pracowników MOPS,  

• Dla wychowawców, opiekunów, 

• Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu zastosowania różnych form pracy        

z osobami niepełnosprawnymi na różnych poziomach niepełnosprawności. Informacje 

zawarte w kursie pozwolą przyszłym asystentom, pedagogom i specjalistom 
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skutecznie poprowadzić zajęcia i opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami,        

a także skłonić ich do dalszych poszukiwań form zajęć aktywizujących.  

 

OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I NIESAMODZIELNĄ 

DLA KOGO:  

• Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne,  

• Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, 

pracowników MOPS,  

• Dla wychowawców, opiekunów, 

• Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze 

opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych i 

niepełnosprawnych. 

OPIEKA NAD CHORYM W DOMU W WYBRANYCH SCHORZENIACH 

NEUROLOGICZNYCH 

DLA KOGO:  

• Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne,  

• Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, 

pracowników MOPS,  

• Dla wychowawców, opiekunów, 

• Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy dotyczącej opieki nad osobą chorą             

w wybranych schorzeniach neurologicznych Uczestnik zdobędzie wiedzę 

oraz umiejętności związane z pracą opiekuna. Zapozna się również z psychologią 

opieki.  

 

OPIEKA NAD OSOBĄ CHORA I NIESAMODZIELNĄ 

DLA KOGO:  

• Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne,  

• Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, 

pracowników MOPS,  
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• Dla wychowawców, opiekunów, 

• Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze 

opiekunów przewlekle chorych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. 

 

KURS DIETETYKI PODSTAWOWEJ 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, legitymujących się 

wykształceniem średnim, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem lub chcą 

związać swą przyszłość zawodową z dietetyką. 

 

MASAŻ SHANTALA 

 

DLA KOGO: 

• rodzice oczekujący dziecka, 

• rodzice niemowląt, 

• rodzice adopcyjni, 

• fizjoterapeuci. 

Masaż Shantala to relaksacyjny masaż niemowląt, który wykonuje 

rodzic/opiekun. To forma bliskości, budowania i wzmacniania więzi. 

Masaż Shantala ma na celu wyciszyć, zrelaksować dziecko (aby lepiej spało, mniej 

płakało, aby łagodzić lub zapobiegać objawom kolki) oraz wspierać jego rozwój 

psychofizyczny. 
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Technika masażu Shantala przedstawiona w kursie jest odpowiednia dla 

dzieci od urodzenia do ok. 2,5-3 lat. 

KURS MASAŻU BAŃKĄ CHIŃSKĄ  

Kurs skierowany jest dla osób już praktykujących czy kształcących się na 

kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią.  

Masaż bańką chińską ma na celu modelowanie i kształtowanie sylwetki, 

redukcje cellulitu oraz poprawę jakości skóry. Jest to technika pracy mająca na celu 

wspomaganie procesu odchudzania i kształtowanie sylwetki. 

 

KURS MASAZU GORĄCYMI KAMIENIAMI 

Uczestnikami kursu mogą być absolwenci lub słuchacze takich kierunków 

jak:  

• technik masażysta, 

• technik usług kosmetycznych, 

• fizjoterapia, 

• kosmetologia. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika ze stroną praktyczną i teoretyczną 

masażu z wykorzystaniem gorących kamieni.  

Ten rodzaj masażu łączy w sobie oddziaływania zarówno termoterapii, drenażu, 

akupresury, aromaterapii jak i masażu szwedzkiego. Podstawę główną stanowi 

szerokie działanie na termoreceptory znajdujące się w skórze pacjenta.  

Masaż gorącymi kamieniami wykonujemy specjalnymi wyselekcjonowanymi 

kamieniami bazaltowymi, które poprzez wieloletnią naturalną obróbkę falami morskimi 

mogą być użyte do celów terapeutycznych. Jest zabiegiem doskonale uzupełniającym 

kompleksowe działanie fizjoterapeutyczne. Przywraca harmonię ciała i umysłu, 

powodując przypływ pozytywnej energii, pomaga osiągnąć uczucie spokoju 

i odprężenia, redukuje stres, zmęczenie, zmniejsza napięcia mięśniowe, 

korzystnie wpływa na układ krwionośny. 

 

KURS MASAŻU KLASYCZNEGO 

Masaż klasyczny ma na celu poprawienie psychofizycznego stanu pacjenta. 

Sam masaż działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie tkanek, poprawia wygląd 
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skóry, która jest lepiej dotleniona i ukrwiona, regeneruje mięśnie, zwiększa 

elastyczność i sprężystość stawów i aparatu więzadłowego, przyspiesza przemianę 

materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy. 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

DLA KOGO: 

• dla firm i instytucji 

• dla dzieci i młodzieży szkolnej 

• dla osób indywidualnych 

 
Celem kursu jest prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach 

zagrożenia życia oraz postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce          

i Unii Europejskiej. 

Kurs prowadzony jest przez profesjonalną kadrę medyczną z zastosowaniem 

nowoczesnego sprzętu jak: 

 
• Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, 
 
• aparat Ambu, 
 
• fantomy z diodami dla dziecka i dorosłego, 
 
• materiały do pozoracji ran i środki opatrunkowe. 
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KURS SEKRETARKI MEDYCZNEJ 

 
DLA KOGO: 

Kurs skierowany jest dla osób chcących zdobyć lub udoskonalić swoją wiedzę, 

mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się 

życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych osób. 

 

CEL KSZTAŁCENIA:   

Zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. 

Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, 

udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej, z zasadami 

rejestracji medycznej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności posługiwania się 

programami użytkowymi Microsoft Word i Excel w pracy biurowej. 

 

 

48-GODZINNY KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ 

NAUKI ZAWODU 

 

Kurs zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Nr zatwierdzenia: WNS.5633.87.       

 

DLA KOGO: 

• mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych    

i produkcyjnych, 

• instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, 

 

CO DAJE UKOŃCZENIE KURSU: 

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do 

organizowania  i prowadzenia zajęć  z  uczniami  i  młodocianymi. 

Możliwość przyjmowania  stażystów  i  praktykantów  w 

zakładach  usługowych  (fryzjerskich,  kosmetycznych,  krawieckich),  restauracjach,  
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hotelach,  placówkach  handlowych  (sklepach),  zakładach  produkcyjnych, 

placówkach  służby  zdrowia,  jednostkach  administracji  publicznej,  samorządu 

terytorialnego i innych. 

CEL KSZTAŁCENIA:    

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, 

pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także 

przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie 

prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. 

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny                    

z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej. 

 

KURS REFRAKCJI WZROKU (50 godzin) 

 

Głównym założeniem kursu z zakresu refrakcji wzroku jest przypomnienie       

i rozszerzenie wiedzy z anatomii i patofizjologii oka, refrakcji oraz dodanie modułu           

z kontaktologii. Absolwenci kursu z refrakcji wzroku mogą korygować wady wzroku   

w kierunku dobrego widzenia. 

 

KURS OPTOMETRII (48 godzin) 

 

Kurs I stopnia jest kursem doskonalącym, przeznaczonym dla osób 

posiadających kwalifikacje w zawodzie technik optyk, optyk okularowy, ortoptysta, 

dyplom mistrza lub czeladnika w zawodzie optyk okularowy. 

 

KURS ORTOPTYKI (40 godzin) 

Ortoptyka - pozyskiwanie wiedzy z zakresu diagnozy i rehabilitacji 

ortoptycznej jak również wykorzystanie rehabilitacji - ćwiczeń ortoptycznych                  

u dorosłych i dzieci z trudnościami w czytaniu. Wszystkie badania wykonuje się na 

zlecenie lekarza za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych. Ortoptysta 

przygotowuje pacjentów do zabiegów operacyjnych a następnie nadzoruje i prowadzi 

ich rehabilitację. Odpowiada także za prowadzenie ćwiczeń u pacjentów z różnymi 

rodzajami zeza, w celu powstrzymania dalszego postępowania wad wzroku. Miejscem 

pracy dla ortoptystów są gabinety okulistyczne, gabinety ortoptyczne, poradnie 

leczenia zeza oraz szpitalne oddziały okulistyczne. 
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ELEMENTARNY KURS JĘZYKA MIGOWEGO 

 
 

DLA KOGO: 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników administracji publicznej                        

i samorządowej, urzędów i instytucji oraz osób prywatnych, którzy w codziennym 

życiu mają kontakt z osobami niesłyszącymi. 

 

CEL KSZTAŁCENIA: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw komunikowania się           

w języku migowym. 

 

KURS JĘZYKA MIGOWEGO W OPIECE MEDYCZNEJ, OPIECE SPOŁECZNEJ, 

ADMINISTRACJI 

 

Adresatami kursu są pracownicy służby zdrowia i administracji: lekarze, 

pielęgniarki, położne, rejestratorki medyczne, farmaceuci, asystentki 

stomatologiczne, ratownicy medyczni, laboranci, pracownicy służb opieki społecznej 

itd.                                                                                                                 

Nauka języka migowego jest ważnym elementem doskonalenia pracowników służby 

zdrowia i służb społecznych m.in. dlatego, że Ustawa o języku migowym z dnia 19 

sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1243) nakłada na instytucje, w tym służby 

mundurowe, obowiązek obsługi osób posługujących się językiem migowym. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest sprawność manualna obu rąk. 

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO W OPIECE MEDYCZNEJ, 

OPIECE SPOŁECZNEJ, ADMINISTRACJI 

 

Kurs kierowany szczególnie studentom i absolwentom kierunków 

medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracownikom administracji w przychodniach 

zdrowia i szpitalach oraz wszystkich osób zainteresowanych medycyną i terminologią 

z tej dziedziny. 
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Kurs ma na celu przekazanie Słuchaczom kompetencji językowych 

umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach zawodowych, płynne 

wyrażanie swoich myśli, a także umiejętności dopasowania języka do okoliczności 

i wykorzystania różnych narzędzi stylistycznych w mowie i piśmie. 

 

KURS KOMPUTEROWY (Poziom Podstawowy - Pakiet MS Office + Internet, 

poczta elektroniczna) 

 

DLA KOGO: 

Kurs komputerowy jest skierowany do osób, które mają podstawowe 

umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały 

komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Nie wymagamy doświadczenia. 

 

Absolwent kursu komputerowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

 

 

KURS PILOTA WYCIECZEK 

DLA KOGO: 

Osoby pełnoletnie chcące wykonywać zawód pilota wycieczek, posiadające minimum 

wykształcenie średnie. 

 

Celem kursu jest zdobycie umiejętności wykorzystania źródeł 

krajoznawczych w pracy pilota wycieczek, prawidłowego postępowania podczas 

prowadzenia imprez turystycznych (umiejętność pracy z grupą, organizowania              

i realizowania imprez turystycznych różnego typu; obsługiwania turystów na 

poszczególnych etapach podróży, przygotowania trasy turystycznej, przekazywania 

informacji, posługiwania się dokumentacją branżową i sporządzania sprawozdań z 

przebiegu imprezy), udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

 

KURS PRACOWNIKA BIURA PODRÓŻY 

 

DLA KOGO: 

• Przyszli i obecni pracownicy biur podróży, 

• Przyszli agenci turystyczni, 

• Studenci. 

 

Podstawowym celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej 

wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad profesjonalnej 

obsługi klienta, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji 
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prawnych, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad 

bezpieczeństwa w trakcie podróżowania. 

 

KURS REZYDENTA TURYSTYCZNEGO 

 

DLA KOGO: 

Osoby pełnoletnie chcące wykonywać zawód rezydenta turystycznego, posiadające 

minimum wykształcenie średnie. 

 

Rezydent biura podróży to osoba, która opiekuje się turystami 

wypoczywającymi na wakacjach. 

Do obowiązków rezydenta turystycznego należy m.in.: 

• powitanie turystów na lotnisku po przylocie, 

• prowadzenie transferu z lotniska do hoteli, 

• pomoc przy zakwaterowaniu w hotelu, 

• prezentacja i sprzedaż wycieczek fakultatywnych i ich pilotowanie, 

• prowadzenie spotkania informacyjnego dla turystów, 

• pomoc w sytuacjach nagłych, kryzysowych i awaryjnych. 

 

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI 

 

Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu stylizacji i 

przedłużania paznokci, podstawowe informacje dot. budowy paznokcia, ogólne 

informacje dotyczące akcesoriów i produktów używanych do metody przedłużania 

paznokci oraz ogólne zasady dotyczące obsługi Klienta 

 

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WLASNEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

DLA KOGO: 

• początkujący przedsiębiorcy 

• osoby chcące uzyskać wiedzę na temat przedsiębiorczości 

• osoby bezrobotne  

Kurs zakładania i prowadzenia firmy przeznaczony jest dla każdej osoby, która 

chce otworzyć własną działalność gospodarczą. Kursant dowie jak prowadzić swój 

biznes od strony formalnej niezależnie od branży.  
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SZKOLENIA DEDYKOWANE PRACOWNIKOM JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH 

URZĘDÓW PRACY, ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 
  

L.p. NAZWA ILOŚĆ 

GODZIN 

1. Zespół Aspergera (cechy autystyczne)- 

diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań 

 

4h 

2. Autyzm diagnoza, terapia, modyfikacja 

zachowań 

4h 

3. Praca z osobami ze spektrum Autyzmu i 

zespołem Aspergera 

 

4h 

4. Żywienie osób z Autyzmem i zespołem 

Aspergera 

4h 

5. Cukrzyca insulino zależna u osób dorosłych 4h 

6. Profilaktyka chorób układu krążenia wśród 

osób dorosłych 

 

4h 

7. Terapia ręki w terapii logopedycznej 5h 

 

8. 

Stres i wypalenie zawodowe. Techniki radzenia 

sobie ze stresem 

 

4h 

9. Trening kompetencji społecznych 4h 

10. Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi 5h 

11. Rola pracownika pierwszego kontaktu w 

prawidłowym rozpoznawaniu potrzeb 

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 

 

5h 

12. Fizjologia starzenia się jako podstawa do 

wyznaczania kierunków opieki 

 

5h 

13. Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji       

osoby starszej 

5h 

14. Jak zarządzać sobą w czasie 4h 

15. Aktywne poszukiwanie pracy przez osoby 

niepełnosprawne 

 

4h 



KONTAKT: 

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11 

telefon: 882-061-564 /668-129-574 
e-mail: sekretariat@centrumeskulap.eu 

16. Praca terapeutyczna z osobami z Autyzmem. 

Rewalidacja i rehabilitacja 

4h 

17. Terapia zaburzeń psychicznych 

charakterystyczne           u dzieci i młodzieży 

4h 

18. Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób               

z niepełnosprawnością intelektualną 

4h 

19. Usprawnianie narządów artykulacyjnych 4h 

20. Diagnoza zaburzeń psychosomatycznych 4h 

 

Istnieje możliwość realizacji szkolenia o tematyce określonej przez 

zamawiającego, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom 
konkretnej placówki. 


