NOVINKY NA PCCH OD ŘÍJNA 2017
PRAGUE COLLEGE OF CLASSICAL HOMEOPATHY

NOVÝ ROZMĚR STUDIA ONLINE
BUĎTE S NÁMI VE TŘÍDĚ, AŤ UŽ JSTE KDEKOLIV
Během příštího měsíce budeme ve škole instalovat technologii, která
vám umožní připojit se přímo z vašeho domova živě do třídy, když
bude probíhat přednáška. Pro tuto možnost jsme se rozhodli vzhledem
k narůstajícímu počtu zahraničních studentů, kteří si u nás přejí
studovat, ale vzdálenost jim neumožňuje být u nás fyzicky. Díky tomu
budou naše kurzy přístupnější i pro mnoho studentů z ČR, zejména
z reginů jako je Brno, Olomouc atd.
Tato telekonferenční technologie vám umožní být přímými účastníky
jakékoliv přednášky (kromě praktického klinického výcviku) v reálném
čase. Potřebujete k tomu jen internetové připojení.
Budete plnohodnotnými účastníky přednášky v reálném čase,
xx;;;;;;;ať už jste kdekoliv.
✓

✓

Třídu, lektora i tabuli uvidíte na vašem monitoru, jako byste
seděli přímo ve třídě.

✓

Lektorovi můžete v průběhu seminářů pokládat dotazy k právě
přednášeným tématům.

✓

Ušetříte nemalé náklady za cestování a pobyt v Praze a
zároveň budete moci využívat všech výhod, jako byste byli s
námi na přednášce.

✓

Všechny kurzy probíhají živě a je možné je samozřejmě
navštěvovat i osobně.

Jaké kurzy můžete studovat on-line?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. ročník 3 - letého výcviku v homeopatii
Teoretickou část 2. a 3. ročníku
Kurz akutní materie mediky 1
Kurz akutní materia mediky 2
Refresh kurz – teorie
Refresh kurz – dlouhodobé vedení případu

Vážení studenti, přátelé a
kolegové,
v říjnu 2017 u nás začíná
další školní rok a pro mě je
velkým potěšením, že vám
mohu představit několik
důležitých novinek, které, jak
věřím, povedou ke zlepšení
homeopatického vzdělávání
v ČR a zpřístupní naše kurzy
mnohem širšímu okruhu
studentů, aniž bychom dělali
jakékoliv kompromisy v
kvalitě.
Jedním z mých hlavních cílů
je vytvořit kvalitní a
důvěryhodné centrum
vzdělávání v klasické
homeopatii, které bude
sloužit nejen novým
studentům, kteří se chtějí stát
homeopaty, ale také našim
absolventům, absolventům
jiných homeopatických škol
a v neposlední řadě
praktikujícím homeopatům.
Všem vám chci tímto moc
poděkovat za vaši věrnost a
podporu, bez které by se
tato vize nikdy nemohla
uskutečnit.
Přeji vám krásné léto a těším
se naviděnou,
Petr Zachariáš

Všechny tyto kurzy je možné absolvovat také prezenčně nebo kombinovaně (tzn. část prezenčně, část
online).

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY, POKROČILÉ I PROFESIONÁLY
VYBERTE SI KURZ NEBO KOMBINACI KURZŮ PODLE VLASTNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ
Další novinkou je rozšíření nabídky kurzů tak, aby vyhovovaly potřebám absolventů či praktikujích
homeopatů. Naším nejkomplexnějším kurzem nadále zůstává 3 - letý intenzivní výcvik v homeopatii, který
je velmi ceněn nejen začátečníky, ale i pokročilými studenty či absolventy homeopatických škol. Základní
struktura 3 - letého kurzu je následující:
3-letý intenzivní výcvik v homeopatii – struktura kurzu
Teoretická část

Praktická část

1.

ročník

Kompletní teorie a materia medica 120 léků

2.

ročník

Akutní materia medica – modul A

X
Praktický klinický výcvik

Materia medica malých léků – modul A
Dlouhodobé vedení případu – modul A
3.

ročník

Akutní materia medica – modul B

Praktický klinický výcvik

Materia medica malých léků – modul B
Dlouhodobé vedení případu – modul B
Nad rámec 3 - letého intenzivního výcviku je možno využít nadstavbové kurzy, které jsou složené
z jednotlivých částí 3 - letého kurzu a jsou tak vhodné pro studenty, kteří nechtějí studovat celé tři roky, ale
zároveň by se rádi zdokonalili v určité oblasti, jako je například získání více zkušeností prostřednictvím
praktického klinického výcviku nebo hlubší porozumění či zopakování teorie nebo materie mediky. Fantazii
se meze nekladou a vy máte možnost vybrat si kurz přesně na míru svých potřeb nebo kurzy libovolně
kombinovat. Přehled těchto kurzů naleznete níže.
Přehled kurzů pro absolventy jiných škol a praktikující homeopaty
Název kurzu

Obsah kurzu

Možnost studia online

Kurz akutní materia medica 1

Podrobná materia medica 40 léků (modul A)

Ano

Kurz akutní materia medica 2

Podrobná materia medica 40 léků (modul B)

Ano

Praktický klinický výcvik

Praxe

Ne

s živými

případy

s pravidelnými

kontrolami
Refresh kurz - teorie

Kompletní teorie a materia medica 120 léků

Ano

Refresh kurz – dlouhodobé

Dlouhodobé vedení případu – modul A

Ano

vedení případu

(nebo B) + Materia medica malých léků –
modul A (nebo B)

Všechny kurzy je možno studovat i prezenčně.
Při zkombinování jakýchkoli 2 nadstavbových kurzů (tedy mimo 3 – letého intenzivního výcviku)
poskytujeme slevu 15% při platbě naráz a 10% při platbě na splátky.
Bližší informace a přihlášky na: pzacharias@pcch.cz

