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V rámci projektu EuroCure – mobility učitelů se v
termínu 29.5. – 4.6. 2016 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 doplnili jako hosté za Asociaci
zdravotnických
škol
ČR
vyučující
ze
zdravotnických škol v Plzni, Zlíně a Třebíči.
První den nás na pracovišti GEB uvítal pan Gunter
Ring, předkladatel projektu. Po uvítání a
představení všech účastníků nás seznámil s
programem jednání. Předmětem jednání v GEB
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bylo
porovnávání
vzdělávacího
systému
nelékařských zdravotnických pracovníků v České
republice, Maďarsku a Německu. Dále se
porovnávaly
kompetence
absolventů
zdravotnického vzdělávání v zúčastněných
zemích. Paní Maike Caiulo-Prahm z berlínské
jazykové školy Bildung und Sprachen in Europa
nás seznámila s výsledky online kurzu a
závěrečného testu pro české a maďarské
studentky. Odpoledne jsme absolvovali prohlídku
Berlína a navštívili jsme zastupitelství Evropské
komise v Německu, kde jsme se seznámili
s hlavními úkoly této komise.

V úterý jsme navštívili školu pro vzdělávání
zdravotníků pro práci v geriatrických zařízeních.
Byli jsme seznámeni se systémem výuky,
prohlédli si odborné učebny a zúčastnili se části
vyučování. S velkou pýchou nám němečtí
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kolegové
předvedli
model
pro
nácvik
ošetřovatelské péče, na kterém kromě základní
ošetřovatelské péče jde také nacvičovat
vyšetřování různých typů dýchání. Polohovací
lůžko pro nácvik chůze si vyzkoušel i náš kolega.

Odpoledne jsme navštívili koncentrační tábor
Sachsenhausen. Pan Gunter Ring nám zajistil
průvodce, který měl osobní vazbu k táboru. Jeho
přednáška byla i přes smutné téma velice
zajímavá.
Další den proběhlo setkání ve vzdělávacím
institutu pro zdravotnické pracovníky Vivantes.

Seznámili jsme se s historií školy vzdělávacím
programem. Institut Vivantes letos slaví 15 let od
založení. Prohlédli jsme si odborné učebny,
diskutovali s odbornými učitelkami a byli jsme
seznámeni s vyučovací metodou Skills Lab.
Pracovní setkání probíhalo ve velmi přátelské
atmosféře.

Ve čtvrtek jsme navštívili další nemocnici, která
spolupracuje
s Vivantes,
nemocnici
ve
Friedrichsheinu.
Prohlédli jsme si dětské
oddělení včetně JIP pro nedonošené děti,
kardiologickou JIP a školní stanici, kde právě
probíhal projekt „Studenti řídí ošetřovací
jednotku“. Všude jsme byli srdečně přijati a
pracovní setkání probíhala v příjemné atmosféře.

navštívili Evangelickou nemocnici královny
Elisabeth Herzberge. Seznámili jsme se se
zajímavou historií tohoto zařízení, které bylo
původně založeno jako psychiatrická klinika.
V době rozdělení Německa zde vedle sebe
působily evangelická nemocnice a městská
nemocnice. Nyní je vše sloučeno pod jedno
vedení a funguje zde v areálu také škola pro
nelékařské zdravotnické pracovníky. Prohlédli
jsme si celý areál nemocnice, který připomíná
zámeckou zahradu, a navštívili i některá oddělení.
Byl to hezký závěr naší odborné stáže.

V pátek jsme se opět sešli všichni v kanceláři GEB,
abychom zhodnotili Coaching Program a vyplnili
dotazník o projektu.
Na závěr našeho odborného programu jsme
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