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Projekt v rámci programu Erasmus+
Profesní rozvoj pracovníků - staff mobility, Norsko
Závěrečná zpráva
Ve dnech 26.11. – 29.11. 2018 se 3 učitelé zúčastnili odborné mobility pracovníků v rámci
programu Erasmus+. Cílem byl osobní a profesní rozvoj všech zúčastněných. Dalším cílem
cesty bylo domluvit pracovní místa pro 2 studenty střední školy oboru zdravotnický asistent na
dobu 14 dnů.
První den jsme se seznámili s hlavní koordinátorkou zprostředkovatelské země Christiane, byli
jsme seznámeni se vzdělávacím systémem v Norsku a následně jsme byli provedeni po
hostitelské škole Glemmen videregående skole.

Nahlédli jsme do výuky předmětu péče o nemocné s konkrétními diagnozami – péče o pacienta
po cévní mozkové příhodě (polohování a mobilizace nemocného). Mohli jsme porovnat
způsoby výuky a vybavení odborných učeben.

Druhý den jsme v doprovodu Liv navštívili Østerhaug – domov pro mladé lidi s handicapem.
Domov je nově vybudovaný a způsob péče by se dal přirovnat k týdenním pobytovým nebo
víkendovým pobytovým zařízením v ČR.

Odpoledne jsme navštívili výuku pracovníků pro mateřské školy, kteří se v rámci výuky
věnovali žákům nižších ročníků základní školy – připravovali pro ně občerstvení,
vypracovávali s nimi domácí úkoly a tvořili pro ně mimoškolní aktivity.

Den jsme zakončili společnou večeří, při které jsme diskutovali problematiku školství a
zdravotnické péče.
Poslední den jsme měli možnost navštívit Helsehuset – Medical center ve městě Fredrikstad.
Zhlédli jsme oddělení, které by se dalo přirovnat k následné péči v našich podmínkách. Poté
následovala návštěva nově postavené nemocnice Sykehuset Østfold Kalnes. Byli jsme
seznámeni s technologiemi využívanými v péči o nemocné.

Absolvovaná cesta nám pomohla ke zlepšení a procvičení jazykových kompetencí. Prospěla
také k domluvení pracovních míst – hostitelská škola přijme 2 studenty. Osobními kontakty
vyplynula další spolupráce. Příští rok by do ČR, do naší školy přijela skupina 3 učitelů na
obdobnou návštěvu. My jim následně zajistíme pracovní místa v adekvátních zařízeních v ČR.

Ve volném čase jsme poznávaly hezká zákoutí města Fredrikstad a jeho okolí.

Hostitelká škola nám připravila bohatý program a naše cíle návštěvy byly splněny.
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