PROJEKT ERASMUS PLUS – Výzva 2018
Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program
administrovaný organizáciami SAAIC a Iuventa.
Názov projektu:
„Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí“
Typ mobility: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP
Projekt financovaný z programu Erasmus plus
Termín stáže: 12.10. 2018 - 18.10. 2018
Projektu sa zúčastnili 5 pedagogickí zamestnanci vyučujúci v študijnom
asistent a 1 pedagogický zamestnanec študijného odboru masér.

odbore zdravotnícky

Hlavný prínos projektu:
a) zvýšiť osobnostné predpoklady účastníkov, ich kreativitu a pozitívny prístup k vzdelávaniu
žiakov
b) priamo spoznať nové trendy poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti
pacientom/ klientom v nemocnici
c) oboznámiť sa s pracovnými postupmi s použitím modernej prístrojovej techniky
d) v praxi vidieť a realizovať uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov/klientov
podľa modelov ošetrovateľskej starostlivosti v zahraničnom nemocničnom zariadení
e) v praxi vidieť a realizovať všetky liečebné procedúry v rámci rehabilitácie
f) získať nové odborné a komunikačné zručnosti využiteľné v našich podmienkach školy
a regionálnych nemocničných a sociálnych zariadeniach
g) oboznámiť sa s moderným informačným zdravotníckym systémom
h) rozvíjať profesijný obzor učiteľov
i) podporovať profesijnú komunikáciu učiteľov, ich kreativitu a odborné poznatky
j) vypracovať nové štandardizované pracovné postupy podľa získaných skúseností
k) aplikovať do vyučovacieho procesu inovačné metódy pri názorných demonštráciách
pracovných postupov v odborných učebniach
l) podporiť medzinárodnú spoluprácu s nemocnicou - potenciálny nový zamestnávateľ pre
našich absolventov
m) podporiť medzinárodnú spoluprácu so zdravotníckou školou
vzdelávacích programov s aktualizovaním tematických plánov

- porovnanie školských

n) spoznať daný región, jeho kultúru, tradície, históriu vzniku kúpeľníctva ( Mariánske Lázne,
Františkove Lázne, Jáchymov)
o) spoznať históriu a súčasnosť pracovného prostredia nemocnice
p) spoznať históriu a súčasnosť pracovného života zdravotníckej školy.
Stáž sa realizovala na týchto oddeleniach:
 na chirurgickom
 na internom
 na detskom
 na gynekologicko - pôrodníckom oddelení
 na urgentnom príjme– Emergency
 na fyziatricko - rehabilitačnom oddelení.
Prijímajúca organizácia:
Základným poslaním Karlovarskej nemocnice a.s. je poskytovanie akútnej i následnej,
lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov Karlovarského kraja,
v základných, špecializovaných a super špecializovaných odboroch v maximálne možnom
rozsahu, kvalite a dostupnosti. Vedenie nemocnice vytvára pre pracovné tímy motivujúce
priateľské pracovné prostredie v záujme úsilia o čo najvyššiu spokojnosť, odbornú sebarealizáciu
tímovú spoluprácu. Využíva v rámci zefektívnenia práce vzájomne prepojený nemocničný
informačný systém.
K základným hodnotám nemocnice patrí:
 empatia a etika,
 špičková úroveň a kvalita poskytovaných služieb,
 komunikácia a informovanosť,
 efektívne riadenie modernej technológie a odborné vzdelávanie,
 poskytuje žiakom Strednej zdravotníckej školy školiace pracoviská.
Prijímajúca organizácia:
a) získala informácie o vzdelávacom systéme, obsahu vzdelávania a kompetenciami na
stredných zdravotníckych školách v odboroch zdravotnícky asistent a masér na Slovensku,
b) obohatila svoje skúsenosti s účasťou na realizácii projektu tohto typu,
c) rozšírila si obzor o jazykové a kultúrne znalosti o Slovensku.
Celkový prínos projektu pre našu školu hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa zvýši prestíž
našej školy, záujem o štúdium týchto odborov a o výkon tohto neľahkého ale humánneho povolania
aj realizáciou tohto projektu. Zároveň sa nám ponúkla možnosť začleniť sa do kultúrneho
a sociálneho prostredia v danom štáte a v meste s dlhoročnou tradíciou v kúpeľníctve a rehabilitácii.
Bližšie spoznať jeho históriu a súčasnosť, kultúrne pamiatky v meste a okolí. Pedagogickí
zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského odborného vzdelávania,
ktoré môžu následne aplikovať na národnej úrovni.

koordinátorka projektu: Mgr. Slavomíra Mušinková

