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Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας telc για
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό –
Τα πλεονεκτήματά σας:
•

 ιστοποίηση γλωσσομάθειας για την αναγνώριση των
Π
επαγγελματικών προσόντων

•

Γρήγορη επαγγελματική ένταξη στη Γερμανία

•

 υέλικτες ημερομηνίες εξέτασης, σύντομες προθεσμίες
Ε
δήλωσης συμμετοχής

•

Βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης

•

Περισσότερα από 3.000 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως

•

Γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση των εξετάσεων

•

Δωρεάν τεστ για εξάσκηση στην ιστοσελίδα www.telc.net
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Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας telc και τα
δωρεάν τεστ για εξάσκηση θα
βρείτε στην ιστοσελίδα:
www.telc.net/medizin-pflege

Πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας telc για
εξειδικευμένο ιατρικό
προσωπικό
Για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων στη
Γερμανία

www.telc.net

«Μέσω της προετοιμασίας για την εξέταση telc Deutsch B1·B2
Pflege, οι γνώσεις μου στη γερμανική γλώσσα βελτιώθηκαν και
ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη για τη συνέντευξή μου.
Άξιζε τον κόπο: Πήρα τη δουλειά»

«Πρέπει στη Γερμανία να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι ο
ασθενής και ο ιατρός συνεννοούνται με απόλυτη ακρίβεια»
Johannes Singhammer, Αντιπρόεδρος της Γερμανικής
Ομοσπονδιακής Βουλής
Süddeutsche Zeitung, 11.03.2013

Maria de la Cruz, 28 ετών, νοσοκόμα στη Φρανκφούρτη

Δύο μορφές εξετάσεων: Αποδείξιμη επιτυχία!
Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας telc Deutsch B2·C1 Medizin
μπορείτε να αποδείξετε τις παρακάτω γλωσσικές ικανότητες:
•	
Επιτυχημένη πραγματοποίηση συνομιλιών μεταξύ ιατρού και
ασθενούς
•

Αποτελεσματική επικοινωνία με το νοσηλευτικό προσωπικό

•

Σύνταξη τυποποιημένων ιατρικών επιστολών

•

Μεθοδευμένη απόκτηση γνώσεων ιατρικής ορολογίας

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας telc Deutsch B1·B2 Pﬂege
μπορείτε να αποδείξετε τις παρακάτω γλωσσικές ικανότητες:
•

Με την ανάπτυξη γλωσσικών
δεξιοτήτων προωθούμε την κινητικότητα
στην Ευρώπη
Με τις διαβαθμισμένες εξετάσεις telc Deutsch B2·C1 Medizin
και telc Deutsch B1·B2 Pﬂege οι εξειδικευμένοι
επαγγελματίες που μεταναστεύουν στη Γερμανία έχουν τη
δυνατότητα να αποδείξουν τη γλωσσική τους ικανότητα στον
τομέα τους στο αντίστοιχο επίπεδο Β1, Β2 ή C1 του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Δείχνουν
ότι μπορούν να επικοινωνήσουν στην καθημερινή
επαγγελματική τους ζωή με επιδεξιότητα και ασφάλεια.
Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας telc αναπτύχθηκαν σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα και υπόκεινται σε συνεχή διασφάλιση
ποιότητας. Αναγνωρίζονται από τις γερμανικές αρχές ως
πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας.
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας telc για γιατρούς και
νοσηλευτές συμβάλλουν έτσι σημαντικά στην αντιμετώπιση
της έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της
ιατρικής στη Γερμανία.

 πιτυχημένη επικοινωνία με ασθενείς, ιατρούς, συναδέλφους
Ε
και συγγενείς

•	
Κατανόηση υπηρεσιακών οδηγιών, ιατρικών ιστορικών και
διαλόγων σχετικά με την περίθαλψη

Ποιο είναι το περιεχόμενο της εξέτασης;

•

Το περιεχόμενο και των δύο εξετάσεων προσανατολίζεται σε
πρακτικά παραδείγματα από την επαγγελματική
καθημερινότητα τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό
επίπεδο, ενώ κύριο λόγο έχουν οι τυπικές περιπτώσεις
επικοινωνίας.

 εκτική και παραγωγική επικοινωνία στον τομέα της
Δ
νοσηλείας ασθενών και φροντίδας ηλικιωμένων

Η telc gGmbH είναι θυγατρική εταιρία της Γερμανικής Ένωσης
Λαϊκών Πανεπιστημίων και διεξάγει εδώ και 45 και πλέον έτη
τυποποιημένες εξετάσεις γλωσσομάθειας. Τα περισσότερα από 70
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε έντεκα γλώσσες ακολουθούν το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και
αναγνωρίζονται παγκοσμίως από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες
και δημόσιες υπηρεσίες.

Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας telc;
Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας telc πραγματοποιούνται
αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές και
εξετάστριες. Η εξέταση πραγματοποιείται σε ένα από τα
πολλά εξεταστικά κέντρα της telc. Μπορείτε να βρείτε τα
κέντρα εξετάσεων στην περιοχή σας με την αναζήτηση
μέσω ταχυδρομικού κώδικα στην ιστοσελίδα μας.

Η          είναι μέλος του	         Association of Language Testers
στην Ευρώπη.

www.telc.net

