PROJEKT
Výměnná praxe žáků zdravotnických odborných škol
Austauschpraktikum der Auszubildenden in den medizinischen
Berufsfachschulen
EEL-0628-CZ-04.11.2019
Realizace v roce 2020

Zpráva o projektu
Protože žijeme v blízkosti hranice s Německem, je žádoucí, aby byl podporován
transfer vědomostí a zkušeností mezi žáky studujícími stejný obor. Tento projekt
se snaží přiblížit české zdravotnictví a zdravotnické školství žákům z Drážďan a
naopak.
Cílem projektu je zlepšení odborných, jazykových, sociokulturních a
interkulturních kompetencí žáků naší školy a partnerské zdravotnické školy
v Drážďanech, zvýšení povědomí žáků o organizaci péče o nemocné a o
ošetřovatelských postupech v sousední zemi. Vedlejšími cíli jsou transfer nových
poznatků do výuky, odstranění předsudků a posílení samostatnosti a kritického
myšlení našich žáků.
V rámci projektu jsou plánovány pro žáky tyto společné aktivity:
-Motivační návštěva českých žáků v partnerské škole a v nemocnici
Friedrichstadt v Drážďanech
- Motivační německých žáků na naší škole a v Masarykově nemocnici v Ústí n.L.
- Příprava žáků na praxi vybranými pedagogy
- Seminář pro posílení týmové spolupráce českých a německých žáků

- Dvě výměnné praxe vždy pro pět českých a pro pět německých žáků v rozsahu
jeden týden v Ústí nad Labem, jeden týden v Drážďanech
- Společný kulturní program v průběhu praxí
- Tvorba informační nástěnky o aktivitách projektu
- Prezentace aktivit, zkušeností a výsledků z praxí pro ostatní žáky obou škol
Realizace projektu:
Realizace projektu byla zahájena v lednu roku 2020. Úspěšně proběhly obě
motivační návštěvy. Nejprve přijeli žáci z Drážďan. Po prohlídce nemocnice a
některých klinických pracovišť zavítali na naší školu, kde měli možnost si
prohlédnout učebny, jejich vybavení IT technologiemi a simulačními modely.
Následně 16 českých žákyň navštívilo nemocnici v Drážďanech a partnerskou
zdravotnickou školu. Program byl velmi zajímavý a dobře připravený, takže
přinesl mnoho zajímavých informací. V průběhu obou motivačních návštěv
probíhal i dvojjazyčný animační program, který měl za úkol zvýšit jazykové
kompetence všech žáků a navodit příjemnou atmosféru.
Na jednotlivé stáže bylo vybráno vždy pět českých a pět německých studentů.
Další aktivita pak směřovala k posílení týmové spolupráce. Všichni se sešli ve
škole v Ústí nad Labem a pod vedením odborné lektorky PhDr. Šárky Dynákové
probíhal celý den teambuilding, kdy se žáci vzájemně poznávali prostřednictvím
různých aktivit. Na závěr tohoto dne vzniklo pět česko-německých tandemů.
Na začátku března přijeli němečtí žáci na první stáž do Ústí nad Labem. Byli
v tandemech rozděleni na jednotlivá klinická pracoviště Masarykovy nemocnice
a vykonávali odbornou praxi pod vedením pedagogů a sester. Zároveň byl
připraven kulturní a společenský program, který vyplňoval odpoledne.
Bohužel do této praxe vstoupila koronavirová pandemie a stáž musela být
z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření zkrácena o jeden den. Všechny
další aktivity projektu byly z tohoto důvodu bez náhrady zrušeny.
Naše i německé žáky velmi mrzí, že projekt nebyl dokončen, protože
z realizovaných aktivit viděli obrovský přínos pro jejich budoucí profesní i osobní
rozvoj.

