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V rámci projektu EuroCure – mobility učitelů
se v termínu 7.-13.6. 2015 uskutečnilo
pracovní setkání v Berlíně. Setkání se
zúčastnili za naši stranu vyučující odborných
předmětů
a
německého
jazyka
ze
zdravotnických škol v Českých Budějovicích,
Liberci a Hradci Králové. Naši skupinu
doplnily jako hosté za Asociaci VOŠ odborné
vyučující ze zdravotnické školy v Olomouci a
Plzni.
První den nás na pracovišti GEB uvítal pan
Gunther Ring. Po uvítání a představení všech
účastníků nás seznámil s programem jednání.

Předmětem jednání v GEB bylo porovnávání
vzdělávacího
systému
nelékařských
zdravotnických pracovníků v České republice,
Maďarsku a Německu. Dále se porovnávaly
kompetence
absolventů
zdravotnického
vzdělávání v zúčastněných zemích. Dalším
předmětem jednání byla příprava kurzů
německého jazyka pro naše a maďarské
studenty a také hodnocení právě probíhající
stáže českých studentek ve Vivantes.

Další den proběhlo setkání ve vzdělávacím
institutu pro zdravotnické pracovníky Vivantes.
Prohlédli jsme si odborné učebny, měli jsme
možnost
navštívit
vyučovací
hodiny
odborných předmětů, seznámit se s
používanými vyučovacími metodami a
pomůckami pro výuku. Vivantes je součástí
berlínské nemocnice, měli jsme tedy možnost
navštívit i některá pracoviště v nemocnici,
např. geriatrickou kliniku, dětskou kliniku a
kardiologickou jednotku intenzivní péče. Dá se

říci, že vybavení v nemocnici je srovnatelné s
vybavením u nás. Pouze personální zajištění
péče je v Berlíně lepší a důsledně se dodržují
kompetence zdravotnických pracovníků na
různých úrovních. Všemi pracovníky Vivantes
jsme byli velmi srdečně přijati, pracovní
setkání probíhala v přátelské atmosféře. Byli
jsme také pozváni na tradiční slavnost
Sommerfest, kde jsme se setkali s našimi
studentkami, které se slavnosti také zúčastnily.

Během pobytu v Berlíně jsme navštívili
dvojici našich studentek v jejich dočasném
domově. Dívky byly ubytované v rodině v
hezkém domku v okrajové části Berlína. S

ubytováním byly velmi spokojené, kladně
hodnotily vstřícnost domácích, kteří se snažili
jim pobyt zpříjemnit – společné grilování,
možnost využívání zahrady i bazénu.

Během příjemného rozhovoru jsme se
dozvěděly, že i v práci jsou dívky spokojené,
kladně hodnotily vstřícnost pracovníků v
nemocnici. Problémy měly pouze s němčinou,
ale vypomáhaly si anglicky. Celkově praxi v
nemocnici i celou stáž hodnotily kladně a byly
rády, že vyjely.

Během našeho pobytu v Berlíně nebyl
opomenut ani kulturní program. S panem
Ringem jsme absolvovali prohlídku Berlína.
Prohlédli jsme si mnoho zajímavých míst a
památek.
Gunther se projevil jako výtečný průvodce a
dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z historie
i současnosti Berlína. Také jsme měli možnost
prohlédnout si blízkou Postupim, zámek a
krásné zahrady.
Na závěr pracovního týdne jsme společně
zhodnotili stáž našich a maďarských děvčat.
Po odborné stránce jsou naše studentky velmi
dobře připravené, po absolvování oboru
Zdravotnický asistent mají více odborných
kompetencí než absolventi německé a
maďarské střední školy.
V připravovaném tříletém vzdělávacím
programu ve Vivantes se pro zahraniční
studentky chystá nejprve půlroční intenzivní
kurz německého jazyka. Po úspěšném složení
jazykové zkoušky úrovně B2 by následovalo
dva a půl roku odborné teoreticko-praktické
výuky. Výstup by byl srovnatelný s vyšším
odborným studiem oboru Diplomovaná
všeobecná sestra tak, jak je koncipováno
v České republice.
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