Polska
Opiekun medyczny

Niemcy
Pomocnik osoby
starszej ( APH Niemcy)

Niemcy
Opiekun osób
starszych (Niemcy)

Rumunia
Pielęgniarz/ pomoc
pielęgniarska

Podstawy prawne

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
2011

Ustawa krajowa APRO
i ramowe wytyczne np.
Nadrenii Westfalii

Podstawy zgodnie z
umową

Centrum Narodowe
Pro Vocatie

Wymagania

Ukończenie szkoły
średniej, ukończenie
10 lat szkoły
Opiekun medyczny

9lat szkoły, ukończenie
szkoły zawodowej
Opiekun osób
starszych – uznany
tytuł
zawodowy/Hauptschule
2

Pomoc opiekuńcza,
brak uznanego
tytułu zawodowego
2
brak

Ukończeniu 10 klas
plus egzamin
kończący
Certyfikat
kwalifikacyjny,
certyfikat na
zakończenie
3
--------------------------

rok

rok

8 Wochen

-------------------------

Teoria

400

750

160

240

Praktyka

320

900

480

Ilość wszystkich
godzin
Forma
egzaminowania

720

1650

co najmniej 2
tygodnie
237( Koncept JUH)

Egzamin ustny,
pisemny,
obserwacja ćwiczeń

Egzamin praktyczny,
ustny, pisemny,

Tytuł

Poziom ERK
MoŜliwość
kontynuacji
kształcenia
Czas trwania
kształcenia

2
Brak danych

Kolokwium w formie
pisemnej,
praktycznej, ustnej,

720
---------------------------

Rumunia
Opieka domowa
osób starszych i
dzieci

Rumunia
Osobisty asystent
osób
niepełnosprawnych dorosłych i dzieci
Komisja narodowa
do zapobiegania
wykluczeniu
społecznemu osób
niepełnosprawnych z
2007
Ukończeniu 10 klas

Ukończeniu 10 klas

Certyfikat
kwalifikacyjny

Certyfikat n
zakończenie

2
Brak danych

2
Brak danych

ZaleŜy od
organizacji
certyfikującej.
Nie ustalone, 1/3
wszystkich godzin
Nie ustalono, 2/3
wszystkich godzin
Nie ustalono

ZaleŜy od
organizacji
certyfikującej
120

Egzamin pisemny i
ustny.
Forma praktyczna w

Egzamin pisemny i
ustny.
Forma praktyczna w

LEED Sp. z o.o.

240
360

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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egzamin na
podstawie studium
przypadku

zaleŜności od
organizacji
certyfikującej

zaleŜności od
organizacji
certyfikującej.
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