NAZWA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

L.P.

l.p.

OKRES REALIZACJI
(DD/MM/RR – DD/MM/RR)

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Opiekunka osób starszych i
niepełnosprawnych (150 h)

4.10-9.11.2010

Powiatowy Urząd Pracy w
Krapkowicach

Opiekun osób zależnych z
elementami języka
niemieckiego (160h)

8.09-07.10.2011

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Opolu

Opiekunka dzieci, osób
starszych i
niepełnosprawnych

04.03-25.04.2013

Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu

Opiekunka osób starszych i
niepełnosprawnych z
językiem niemieckim

05.11.2012-15.12.2012

Powiatowy Urząd Pracy w
Krapkowicach

Opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych

03-19.02.2014

Powiatowy Urząd Pracy w
Opolu

Opiekunka osób starszych i
niepełnosprawnych z
językiem niemieckim

04.-28.07.2016

Powiatowy Urząd Pracy w
Krapkowicach

Transfer osób
niesamodzielnych. Choroby
otępienne - opieka nad
chorym

25.04.2017

Agencja Pracy i Doradztwa
Personalnego InterKadra
Sp. z o.o.

Imię i nazwisko

Maria Gajda

Kwalifikacje zawodowe
(opisać uzyskane wykształcenie,
ukończone kursy - w tym kurs
pedagogiczny, certyfikaty)

Doświadczenie w zakresie
prowadzonych wykładów lub
zajęć praktycznych

mgr pielęgniarstwa
1983 – 1997, Medyczne
kursu
doskonalenia
w Studium Zawodowe oraz
zakresie dydaktyki szkoły Liceum Medyczne,
wyższej
nauczyciel zajęć
praktycznych na oddziale
chorób wewnętrznych,
neurologii, pediatrii,
chirurgii, onkologii i in.,
nauczyciel zajęć
teoretycznych z zakresu
pielęgniarstwa ogólnego,
pielęgniarstwa w chorobach
wewnętrznych
1997 – 2001, Wydział
Zdrowia oraz Opolskie
Kuratorium Oświaty,
wizytator szkół

Anna
Szynol- -wyższe, pielęgniarstwo
Niewianda
(mgr)
-w
trakcie
specjalizacji:
Pielęgniarstwo
- kurs :”Doskonalenie w
zakresie dydaktyki Szkoły
Wyższej” organizowany przez
Uniwersytet Opolski (60h.)

ponadpodstawowych
2001 – 2004, Medyczne
Studium Zawodowe,
doradca metodyczny szkół
medycznych, nauczyciel
przedmiotu dydaktyka
ratownictwa
przedmedycznego
2004 -2013, Państwowa
Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu,
nauczyciel zajęć
praktycznych na oddziale
chorób wewnętrznych,
neurologii, pediatrii,
chirurgii, onkologii i in.,
nauczyciel zajęć
teoretycznych z zakresu
pielęgniarstwa ogólnego,
pielęgniarstwa w chorobach
wewnętrznych,
ratownictwo
przedmedycznego
- 2010 – nadal – kursy
opiekuńcze ECEO
- 6 lat doświadczenia w
nauczaniu osób dorosłych
- od 2012 prowadzenie
zajęć w ramach kursów
ECEO „Opiekun/-ka w
żłobku lub klubie
dziecięcym” i „Opiekun
osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych”
-2011-2013, Państwowa
Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu,
instruktor zajęć
praktycznych.
-2011-2013, Krapkowickie

Teresa
NiechwiadowiczCzapka

- mgr pielęgniarstwa,
uprawnienia pedagogiczne

Mariola Wojtal

- mgr pielęgniarstwa
-podyplomowe studia
Pedagogika Specjalna z
Terapią Pedagogiczną i
Oligofrenopedagogiką

Edyta Zając

- mgr filologii germańskiej

Centrum Zdrowia,
pielęgniarka
anestezjologiczna na bloku
operacyjnym.
-2010-2012,
Instytut
Rozwoju Zasobów Ludzkich,
prow. szkoleń w zakresie:
”Opiekun osób starszych i
dzieci
oraz
osób
niepełnosprawnych.”
- 2011 – nadal – kursy
opiekuńcze ECEO
- od 1984 roku pracuje jako
nauczyciel pielęgniarstwa
- od 2003 r. nauczyciel
dyplomowany i nauczyciel
Państwowej
Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu
- od 2005 - nadal
prowadzenie kursów z
zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej w ramach
kursów opiekuńczych ECEO
-od 2001 r. nauczyciel
mianowany i nauczyciel
Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu
- kurs doskonalący w
zakresie dydaktyki szkoły
wyższej (60h)
- od 2005-nadal
prowadzenie kursów z
zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej w ramach
kursów opiekuńczych ECEO
- od 1999 r. lektor na kursach
przygotowujących do
Egzaminu Instytutu Goethego,
- nauczyciel j. niemieckiego od
1996 r.,
- od 2007 r. nauczyciel
dyplomowany

Dominika Kotyrba -mgr filologii germańskiej
-od 2009 udzielanie lekcji
indywidualnych z języka
niemieckiego dla dzieci i
dorosłych
-od 2010r-nauczyciel języka
niemieckiego dla dzieci

