Az

Egészségügyi

Iskolák
Iskolák

Szövetségének
Szövetségének

végzettségre ráépülı szakképzést egy másik

konferenciája, 2014 november 33-5, Brno

országban

(Cseh Köztársaság)

egységes

Az

Egészségügyi

Iskolák

Szövetségének

országos konferenciáján (amelyre november
3 és 5 között került sor) 57 egészségügyi
iskola igazgató jelenlétében. Az eseményen
részt vett a EuroCure projekt pályázatírója is
– Gunther Ring a Berlini GEB egyesületbıl. A
délutáni elıadások során megismertette a
résztvevı
projekttel,

vendégeket
amelyet

a

nemzetközi

összesen

9

német,

magyar és cseh partnerszervezet bonyolít le
2014-2016-ig. A projekt az Erasmus +
európai

pályázati

program keretén belül
jött

létre,

összpontosítva
stratégiai

a

partnerségre

lehetne
európai

befejezniés
minısítési

így

az

rendszernek

megfelelıen az EQF 5. szintet elérve. A
projekt fı elınye hogy a partnerek a közös
szakképzési

mód

kidolgozásának

következményeként minıségi egészségügyi
ellátást

tudjanak

biztosítani

a

megfelelı

pénzügyi juttatás elérhetıségének biztosítása
mellett. Fontos cél,

hogy a diákoknak

lehetıseget teremtsen a külföldi oktatásra
egy másik Uniós országban. A projekt alapját
képezi a 4 éves szakközépiskolai képzés a
Cseh

Köztársaságban,

illetve

Magyarországon, amely érettségivel fejezıdik
be.

A

projekt

réven

az

oktatás

úgy

folytatódna, hogy a diák folytatni tudja az
általános ápolói képzést Cseh
Köztársaságban

illetve

Magyarországon,

az egészségügyi szakmai oktatás és képzés

vagy hasonló képzést végezhet el (EQF 5.

terén. A jóváhagyott projekt 275.942 €

szintjén) Németországban.

összegő támogatást kapott. A részt vevı
szervezetek

között

három

cseh

és

egy

magyar egészségügyi iskola van, valamint
három német és egy magyar

szervezet,

A

nemzetközi

("Kick("Kick-off"),

EuroCure

2014

projekt

december

kezdete

11-3,

České

Budějovice (Cseh Köztársaság)

amelyek oktatással, szakképzéssel, illetve az

A közös projekt hivatalosan kezdetét vette a

egészségügy és szociális szolgáltatások terén

projektkoordinátor (SZŠ a VOŠ zdravotnická)

foglalkoznak.

székhelyén-

A

Egészségügyi

közös
Iskolák

projekt

a

cseh

Szövetségének

koordinálásával és támogatásával zajlik. A
szövetség

75

közép-

és

felsıfokú

szakképzés biztosító intézményt egyesít.

mind

•

összevethetı,

megfeleltethetı

legyen,

partnerországok

tagjai

Cseh Köztársaság (partnerek a három
Hradec Králové és České Budějovice)

•

Németországban

Németország

(GEB

Berlin,

Vivantes

korház és 12 Sterne nyelviskola)

Magyarorszá-

és Csehországban egymással

városában,

cseh egészségügyi iskolából - Liberec,

az egészségügyi szakgon,

három

Budějovice

részvételével:

A projekt fı célja, hogy
képzés

České

•

Magyarország
Wallenberg

(Budapesti

Raul

Egészségügyi

egymásnak

Szakközépiskola és az Eleven Európa

ezáltal

Magyarországi Ifjúsági Egyesület).

a

A két munkaprogram napokon a projekt fı
céljait

és

tartalmát

vitatták

meg

a

projektmenedzsment
tagok:

a

az

egészségügyben
vevı

országokban,

a

különbözı ápolói kompetenciák kérdései, a
tanulók nyelvi kompetencia fejlesztése, a
tanárok és a diákok mobilitásai (coaching,
szakmai látogatás), projektfinanszírozás és
projektterjesztés,

valamint

a

projekt

megvalósítása a partnerországokban adják a
projekt – késıbbiekben kidolgozandó - fı
tartalmi elemeit. A találkozó végén a lépések
a

projektcélok

megvalósítására

projektmenetrendjének
meghatározásra.

elérése

•

és

a

került

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná

helyzet

elemzése
részt

EuroCure partnerintézményei:

škola zdravotnická, České

Budějovice
•

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, Liberec

•

Asociace zdravotnických škol

•

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

•

Raul Wallenberg Szakkızépiskola és
Szakiskola

•

Eleven Európa Magyarországi Ifjúsági
Egyesület

•

Vivantes – Netzwerk für Gesundheit
GmbH

•

Bildung und Sprachen in Europa

•

Gesellschaft für Europabildung e.V.

