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Projekt byl zaměřen několika směry:
1. Spolupráce studentů – proběhly tyto akce:
- motivační návštěvy studentů z Německa u nás ve škole,
- výměnné stáže studentů obou zemí v oborech ošetřovatelství 2x (18
studentů), zubní technik 1x (12 studentů), zdravotní laborant 2x (30 studentů),
zdravotnický záchranář 3x (17 studentů),
- součinnostní cvičení Integrovaného záchranného systému Rescue Patrol,
kterého se účastnili čeští a němečtí studenti oboru Diplomovaný zdravotnický
záchranář.

2. Spolupráce pedagogů – pedagogové se účastnili těchto aktivit:
-

pracovní

setkání zaměřená na porovnání vzdělávacích programů
v ošetřovatelství (systém vzdělávání, náplň studia a jeho
ukončení, propojení teorie a praxe, možnosti akademického
vzdělávání),

- pracovní setkání zaměřená na transfer vyučovacích metod v oblasti odborných
předmětů v oborech zubní technik, zdravotní laborant a
ošetřovatelství,
- pedagogický den, kdy se 2x setkali pedagogové partnerských škol, 1 setkání
bylo na naší škole, 1 setkání v Drážďanech,
- stáže pedagogů v partnerské škole a v partnerské nemocnici – učitelky
německého jazyka a učitelky odborných předmětů se
postupně zúčastnily odborné stáže v délce 1 týden.

3. Preventivní programy
- studentky oboru Diplomovaná dentální hygienistka prezentovaly preventivní
program s názvem Dětský úsměv, který byl zaměřen na
správnou orální hygienu a prevenci zubního kazu. Instruktáž
proběhla 1x v MŠ v Drážďanech a setkala se s velkým
ohlasem,
- studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář prezentovali opakovaně
v Drážďanech instruktáž v první pomoci, kdy učili děti i
studenty, jak zahájit resuscitaci, jak ošetřit rány, či zastavit
krvácení. Instruktáž proběhla celkem 3x v Drážďanech v MŠ,
ZŠ a SŠ,
- studenti oboru Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent si připravili
program s názvem Medvídek Teddy, aneb jak se nebát
nemocnice. Tento program byl realizován v ČR i v Německu.
Po té se studenti sešli a prezentovali si navzájem, jak projekt
probíhal,
- Němečtí studenti u nás prezentovali preventivní program proti závislosti na
alkohol a druhý program v oblasti dentální hygieny u
seniorů,
- Koncept Kinestetiky – nejprve měly možnost odborné učitelky absolvovat
kurz v Drážďanech, posléze přijeli němečtí studenti a učili
kinestetickou mobilizaci naše studenty oboru zdravotnický
asistent.

4. Společné aktivity
Všichni pedagogové školy měli možnost účastnit se akcí, které pořádal hlavní
(lead) partner BSW a KZ Ústí nad Labem:
- odborné konference (ambulantní paliativní péče, legislativní úprava darování
orgánů, vzdělávání NLZP v rámci EU)
- odborné semináře - komunikace, projektový management

Přínos projektu pro studenty: zvýšení jazykových kompetencí, odborných
kompetencí, překonání kulturních bariér, zvýšení samostatnosti, navázání
osobních kontaktů,
Přínos pro pedagogy: zvýšení jazykových kompetencí, odborných kompetencí,
překonání kulturních bariér, navázání osobních kontaktů, přenos zkušeností a
výukových metod.

