EuroCure, 2014-1-CZ01-KA202-002131
Odborná stáž studentek VOŠZ a SZŠ Hradec Králové v Berlíně, 17. 5. - 27. 6. 2015
Hlavním cílem tohoto projektu je, aby se sjednotilo vzdělávání nelékařských pracovníků v Maďarsku, Německu a České
republice natolik, že bude možné si nižší vzdělání v jedné zemi rozšířit vzděláním vyšším v jiné zemi.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové jako jeden z partnerů projektu vyslala
na šestitýdenní stáž do německého zdravotnického a vzdělávacího zařízení Vivantes v Berlíně Janu Jedličkovou a
Zuzanu Mrázkovou. Asociace zdravotnických škol České republiky je dalším partnerem projektu; vyslala na stáž Nikolu
Šťastnou a Pavlínu Koškovou.
Výjezdu

předcházel

studentek:
alespoň

výběr

podmínkou
minimální

byla
znalost

němčiny, dobré výsledky v oblasti
poskytování ošetřovatelské péče,
věk 18 let a samozřejmě chuť na
sobě pracovat. Vybrané studentky
prošly

důkladnou

jazykovou

a

individuální
sociokulturní

přípravou.

Studentky na svoji berlínskou
zkušenost vzpomínají:
„Po příjezdu jsme byly rozděleny
po dvojicích do rodin, kde jsme
byly po dobu 6 týdnů ubytované.
První týden probíhal adaptační
program. Během první schůzky nás pan Gunther Ring seznámil s podrobnějším plánem pobytu. Všechny jsme dostaly
rozpis na první týden.
Během tohoto týdne proběhla také naše první hodina Sprachkurs, seznámení s tandemovými partnery a partnerkami,
prohlídka města s následnou Stadtspiel a seznámení mezi sebou. Během následujících týdnů každé pondělí dopoledne

proběhl Sprachkurs a od úterý do pátku každá z nás pracovala na přiděleném pracovišti. Pracovalo se na různých
Vivantes klinikách (Auguste-Viktoria, Spandau, Neukölln).

Na pracovišti se každá zapojila do chodu oddělení a plnila si své povinnosti. Naším úkolem bylo pozorovat změny v
kompetencích zdravotních sester v Německu a v České republice (případně v Maďarsku). Závěrem bychom chtěly
poděkovat za zrealizování projektu. Každá z nás se něčemu novému přiučila a odvezla si domů nové zkušenosti, které
jistě v budoucnu využije.“
Žákyně VOŠ A SZŠ Hradec Králové
Zuzana Mrázková, Jana Jedličková, Pavlína Košková, Nikola Šťastná

