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Abstrakt

Hlavným zámerom projektu TEMPUS IV - CCNURCA (Competency based Curriculum
Reform in Nursing and Healthcare in Western Balkan Universities) je implementácia
aktuálnych požiadaviek Európskej únie do kurikula vysokoškolského študijného programu
ošetrovateťstvo v krajinách Západného Balkánu. Lídrami projektu sú vzdelávacia inštitúcia v
Belgicku (Odisee) a na Slovensku (Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v
Prešove), s ktorými spolupracuje ďalších l5 partnerov zl<rajinzápadného Balkánu, Plánované
zmeny sa týkajú obsahu kurikula, časovej dotácie hodín predmetov, implementácie nových
vyučovacích metód do štúdia, ECTS kreditov, priamej záťaže študenta na štúdium,
kompetencií sestier, ktoré je nevyhnutné zakomponovať do legislatívy zúčastnených krajín.
Nový študijný program vytvára priestor pre zlepšenie v teoretickej a praktickej oblasti
holistickým smerom,

Kťúčové slovtí: ošetrovateťstvo, študijrrý program, metódy hodnotenia, kurikulum, partnerské
lvajiny

Abstract

The main aim of the project TEMPUS IV - CCNURCA (Competency based Curriculum
Reform in Nursing and Healthcare in Western Balkan Universities) is the implementation of
the current requirements of the European Union in the curriculum of higher education study
program of Nursing in the Western Balkans. Project leaders are teaching institution in
Belgium (Odisee) and Slovakia (Faculty of Health Care University of Presov in Presov),
which cooperates with a further 15 partner countries of the Western Balkans. Planned changes
concerning the content of the curriculum, the time allowance items, the implementation of the
new teaching methods to the study, ECTS credits, straight students workload of study,
competencies of nurses, which is necessary to incorporate into the legislation of the
participating countries. The new curriculum creates space for improvement in theoretical and
practical areas in a holistic way.

Key words: nursing, study program, methods of assessment, curriculum, the partner
count'ies

úvoo
Moderné ošetrovateťstvo si vyžaduje efektívny spósob prípravy na toto nároěné povolanie.
Bolonská deklarácia v roku l999 odštartovala proces inovácie vzdelávania v Európe s cieťmi:
implementovať do vzdelávania systém štandardne identifikovatelného a porovnateťného
vzdelania a udeťovania titulov (bakalár, magister, doktor), podporovať mobilitu medzi
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študentmi, pedagógmi a vedeckými pracovníkmi s ciel'om zabezpeěiť vysoko kvalitné
vzdelanie.
Transformácia vzdelávania v krajinách Európskej únie priniesla mnohé zmeny v oblasti
modifikácie výučby, náplne samotného kurikula a časovej dotácie hodín predmetov, ECTS
implementácie nových výučbových metód do štúdia a pod. Medzinárodná rada sestier (ICN)
splnila jednu zo svojich úloh, presadzovala systém regulácie v ošetrovatel'skom povolaní. V
roku l995 vyhlásila reguláciu zajedenztroch pilierov svojho strategického plánu. Registrácia
sestier je jeden z nástrojov regulácie a je dóležitá aj v medzinárodnom kontexte, a to najmá v
období globalizácie a trhu práce. Európska únia @Ú) v rámci vol'ného pohybu pracovných síl
zjednocuje kritériá pre výkon uvedených povolaní, preto vydáva jednotné smernice, ktorými
sa jednotlivé štáty riadia (Plevová 2011). Jedným z ciel'ov ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov bolo aj zavedenie plurality do systému vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov. Rozhodujúcou úlohou pri plnení úloh decentralizácie
vzdelávania sestier, ale i ostatných zdravotníckych pracovníkov majú akreditačné komisie,
ktoré zabezpečuje kooperáciu navrhnutých štandardov s požiadavkami Európskej únie
(Beňušová 2006). Na základe smerníc EÚ pre vzdelávanie sestier je povolanie sestier
a pórodných asistentiek zaradené medzi regulované profesie s automatickým uznávaním
v rozsahu jej krajín, ktoré predpokladá koordináciu vzdelávania a odbornej prípravy.
V rámci medzinárodnej spolupráce prebieha v súčasnosti projekt s názvom TEMPUS tV -

CCNURCA (Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western
Balkan Universitie s, ě. 5 44I69-TEMPUS- 1 -20 1 3- 1 -BE-TEMPUS-JPCR), ktorého hlavným
zámerom je využitie spósobov, metód, akíivít v záujme inovácie obsahu štúdia v odbore
ošetrovatel'stvo.

1 CIEI] PROJEKTU
Projekt TEMPUS IV - CCNURCA je zameraný na reformu vzdelávania sestier na
univerzitnej úrovni v súlade s kompetenčným normami, kíoré musia spÍrať všetky členské
štáty Európskej únie (Europská smernica 20I3/55lEÚ, článok 3ll33). Špecifickým zámerom
projektu je implementovať aktuálne európske požiadavky do vzdelávania v ošetrovateťstve
a analyzovať kurikulum vo vzdelávacích inštitúciách pre vlýučbu ošetrovateťstva v krajinách
Zápaďného Balkánu (Western Balkan, WB). Rovnako dóležitým ciel'om projektu je navrhnúť
ošetrovateťský vzdelávací rámec, ktorý bude v súlade s Bolonskou deklaráciou a Európskymi
štandardami a bude inkorporovať ECTS kredity do obsahu študijného programu. Plánovaným
výstupom projektu je úspešná evaluácia a akreditácia nového študijného programu v odbore
ošetrovateťstvo, a následne zmena legislatívnych noriem krajín zapojených do projektu
(Current situation in nursing education in the EU with emphasis on Belgium 2014).

1.1 Metodika
V rámci naplánovaných aktivít medzinárodného projektu TEMPUS rV - CCNURCA boli
realizované konzorcia na územi participujúcich krajín, kde sa konali prednášky, semináre,
workshopy, pracovné stretnutia, boli vytvorené pracovné skupiny a distribuované dotazníkové
prieskumy za účelom naplnenia cieťov projektu. Lídrom projektu je Odisee (Belgicko),
kooperujúcimi partnermi projektu sú Hanzehogeschool Groningen (Holandsko) a Fakulta
zdravotníckych odborov Prešovskej univerzi§ v Prešove (Slovensko) v spolupráci
so štrnástimi participujúcimi partnermi z krajin Západného Balkánu: Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Srbsko a Čierna hora (Competency based Curriculum Reform in Nursing and
Caring in Westem Balkan Universities 20|4). V priebehu realizácie tohto projektu bolo
uskutočnené doplnenie vzdelávacich aktivít vysokoškolských pedagógov zkrajin WB, výber
študentov do pilotnej študie participujúcich krajín a ich odborná príprava, Dóležitá bola
realizácia pilotnej féay nového kurikula v súlade s odporučanými vzdelávacími normami,
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implementácia nových metód do vzdelávania v ošetrovateťstve a snaha načrtnúť návrhy pre
novú legislatívu, korešpondujúcu so zmenami v kurikule vzde|ávania v ošetrovateťstve
v rámci trans-európskej siete.

1.2 Výsledky a diskusia
Východiskom riešenej problematiky vzdelávania v ošetrovateťstve v krajinách WB bol
medzinárodný profil vzde|ávania sestier v rámci vybraných európskych krajín (ab. 1) §olan,
Brimblecombe, 2007 ., Moreno-Casbas, 2005).

FIE: Higher Education (vyššie vzdelanie); SN: school of nursing (škola ošetrovatel'stva); UC: university college
(vysoká škola univerzitného typu); CC community college (vysoká škola komunitného typu); DE: Direct entry
(priamy vstup); FE: further education (ďalšie vzdelávanie); Ng coll: nursing college (vysoká škola
ošetrovatel]stva); PN: psychiatric nursing (psychiatrické ošetrovateťstvo); Voc: vocational (odborný).
(Current situation in nursing education in the EU with emphasis on Belgium 2014).

Zo zistených údajov je evidentné, že páť z dvanástich krajín EÚ 6etgicko, Fínsko, Nemecko,
Holandsko a Švédsko) zabezpeěuje dvojúrovňové vzdelanie pre sestry. Spojené král'ovstvo,
okrem iných krajín nÚ je charakteristické tým, že vzdelanie sestier posunulo na univerzitnú
úroveň. Francúzsko, Nemecko a Svajčiarsko ponúka vzdelávanie sestier v ošetrovateťských
školách a vo Francúzsku prebiehala kampaň sestier v záujme presunu vzdelávania v
ošetrovatel'stve do vysokého školstva (Debout 2007., Lorenson et al. l998),
Profil študijného programu ošetrovatel'stvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej
univerzity v Prešove splňa kritériá odporúčaných štandardov Európskej únie,
odporúčaní Mníchovskej deklarácie (2000) a kritérií Bolonskej deklarácie (1999). Súčasný
vysokoškolský systém vzdelávania v študijnom odbore ošetrovatel'stvo je na Slovensku
umocnený Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 20l3l55lEÚ, ktorou sa mení smernica
2005l36lES o uznávaní odborných kvalifikácií a legislatívnymi dokumentmi.
Vzdelávanie sestier v krajinách WB sa nachádza v prechodnom období. Nevyhnutná je
implementácia nových kritérií pre tvorbu kurikúl na zák|ade existujúcich kompetencií,

Tabul'ka 1. prehl'ad vzdelávania v ošetrovatel'stve vo vybraných európskych kra inách
Country First evel nurse: registered second level nurse

Sector
Length
in years Qual General/specialist Title

Length
in

years

Belgium FIE
SN in t]C

sector
a
J Degree General Diploma -J

Denmark FIE
SN in UC

sector
3.5 Degree General

Finland FIE Polytechnics 3.5 Degree General practical a
J

France FE SN -J Diploma Genera1

Germany FE SN -J Diploma DE Nurse
assistant

1

Ireland HE University 4 Degree DE

Italy FIE University aJ Degree
General ( some

DE)
Netherlands FIE SN 4 Degree General MBoV 4

Norway FIE University/UC aJ Degree General
Spain Fm IJniversity a

J Degree General
Sweden HE University a

J Diploma General Licensed -J

switzerland
Voc
Fm

SN
University

a
J Diploma General

IJK FIE University aJ
Diploma

and
degree

Branch

r----
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vytváranie spoločných programov s inými inštitúciami. Existujú rozdiely v základnom
vzdelávani sestier, kde nie sú jasne zakomponované diferenciácie v jednotlivých úrovniach
vzde|ávania: stredoškolská kvalifikácia, post-stredoškolská kvalifikácia, bakalárske štúdium.
Podstatný vplyv na vzdelávanie sestier predstavuje aj vznik súkromných vysokých škól, ktoré
ponúkajú programy pre vzdelávanie v ošetrovateťstve s iným štandardom ako na verejných
vysokých školách. Napriek uvedeným nedostatkom existujú aj pozitívne trendy
v ošetrovatel'skom vzdelávani, ako napríklad prebiehajúce reformy v kontexte európskych
kritérií pre vysoké školstvo, realizácia nových stratégii a spolupráca so zainteresovanými
organizáciami, spolupráca v rámci jednotlivých fakúlt, investície do materiálneho vybavenia
vzdelávacích inštitúcií, a napokon národné projekty v záujme inovácie vzdelávania sestier.
Projekt CCNURCA predstavuje dominantnú béau pre riešenie uvedených problémov
(Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring., in Western Balkan
Universities 2014). V úvodnej fáze projektu participujúce krajiny prezentovali (v Gente)
akíuálnu situáciu vo vzdelávaní v ošetrovateťstve na ich materských vzdelávacich
inštitúciách. Na základe literárneho prehťadu a prezentovaných informácii od partnerských
inštitúcií mohli by' identifikované diferenciácie vo vzde|ávaní sestier medzi štátmi EÚ a
WB, ktoré sa týkali oblasti vládnej politiky a vzťahujúcej sa legislatívy, oblasti
ošetrovatel'skej praxe a samotného vzdelávania. V priebehu nasledujúceho mítingu bol prijatý
strategický dokument s názvom: ,,Kompetencie, ciele a výsledky pre nové kurikulum
v ošetrovate|]stve v krajinách Západného Balkánu." Ziěastnené krajiny projektu vytvorili
pracovné skupiny, v ktorých partneri zl<tajin EÚ iniciovali úlohu mentora pre skupinu
partnerov krajín zWB, čo následne viedlo ku vzniku troch pracovných skupín: Groningen
(Holandsko) > partneri z Albánska; Odisee (Belgicko) > partneri z Bosny a Hercegoviny;
Prešov (Slovensko) > partneri z Montenegra. V rámci prijatého dokumentu boli dohodnuté
kťúčové spósobilosti pre študentov v oblastiach: manažmertt zdravia pacienta, kvalita
starostlivosti, manažérske schopnosti, vzdelávacie a právne otázky, etika, výskum,
administrácia dokumentácie, komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej práce.
Aktivity v časových etapách projektu boli zamerané na výučbu metodiky pre praktické
spósobilosti a zručnosti v študijnom programe ošetrovateťstvo. Prebiehali školenia
a tréningové stretnutia, zamerané na tvorbu obsahu praktickej v;ýučby v ošetrovateťstve medzi
partnermi EU a WB, tiež samotný manažment spósobilosti a zruěnosti v rámci praktickej
vý,rrčby, jej oryanizácia a možnosti vylůitia E-learningu v rámci vzdelávania študentov. Bolo
potrebné monitorovať spátnú vázbu praktickej qýučby a hodnotenie vzde|ávania v klinických
podmienkach. V teoretickej rovine prebiehala evaluácia progresu kurikula a harmonogramu
študijného programu ošetrovatel'stvo. Podnetnou aktivitou sa ukáaa|a podpora vzdelávania
samotných vyučujúcich, tzv. program TOT (training of trainers), kde sa zúčastnení odborníci
z radov pedagógov navzájom vzdelávali v oblastiach nových metód v rámci teoretickej
a praktickej výučby (Current situation in nursing education in the EU with emphasis on
Belgium 2014).
Počas konzorcia na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove bola
prezentovaná metodológia teoretickej výučby v ošetrovateťstve, využitie tradičných
a inovatívnych metód ako napr. prednáška, stratégie skupinovej q.íučby (snehová guťa, učenie
založené na probléme, metóda hrania rolí, simulácie a iné). V historickej perspektíve bol
prezentovaný vývoj hodnotenia spósobilosti a zručnosti študenta v klinickom prostredí
(Kuriplachová a kol. 2015). Prebiehala kooperácia pracovných skupín na hodinovej dotácii
predmetu, na vltvorení adekvátnej zéťaže pre študenta a na analýze harmonogramu
študijného programu, Bola potrebná komparácia jednotlivých študijných programov v zmysle
dotácie počtu hodín, pomeru teoretickej a praktickej v;fučby, kvalifikovanosti mentorov
praktickej výučby, popis ECTS kreditov, definovanie kompetencií a výsledkov výučby a iné
(Consortium meeting and seminar in Presov 2015). Ďalšie stretnutia zástupcov participujúcich
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krajín projektu podporili predstavenie alternatívnych vyučovacích metód v súvislosti
s vyučovacím procesom. Okrem iného boli prezentované myšlienkové mapy, ktoré podporujú
kritické myslenie, schopnosť vidieť problémy pacienta, atiež zlepšujú schopnosť kreativity
u študentov. V záujme inovácie technických zručnosti boli predstavené simulačné metódy vo
výučbe praktických zručností u študentov. Prezentované návrhy: ciele vzdelávania, výsledky
vzdeIávania, teoretické a praktické spósobilosti, metódy výučby, metodológia hodnotenia,
ECTS kredity boli implementované do nového kurikula a v pilotnom programe boli ponúkané
v študijných programoch ošetrovateťstvo a pórodná asistencia v krajinách WB s cieťom
zaviesť reformu kurikula (Coordination meeting preparation of future activities 2015). Pilotný
projekt pre testovanie nového učiva je naplánovaný na akademický rok 2015-2016. Nový
program bude týmto spósobom validovaný a bude monitorovať spósobilosti študentov, self-
účinnosť a spokojnosť pedagógov. Akčný plán musí byť vytvorený tak, aby bolo možné
implementovať nové výučbové metódy a postupy hodnotenia do študijného programu (Oruč
et al. 2015).
Kennedy et al. (2006) upozorňuje na fakí, že na dosiahnutie očakávaných výsledkov
vzdelávania je potrebné zvoliť viacero metód. Pri koncipovaní profilu absolventa zohl'adňujeme
KSC koncepciu (knowledge, skill, competence) so všeobecne akceptovatel'nými výsledkami
vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie) (Atherton 20l3). Rovnako profil absolventa
by mal obsahovať informácie o možnostiach uplatnenia na trhu práce (Winterton, Delamare -
Le Deist, Stringfellow 2006). Y záujme definovania výsledkov vzdelávania vysokých škól v
súlade s prijatým Národn;im kvaliťrkačným rámcom SR je vhodná Blomová taxonómia (Bloom
et al., l956). Podmienkou pre postup študenta do ďalšieho roku študia je získanie predpísaného
počtu kreditov v predchádzajúcom roku, čo predstavuje 60 ECTS kreditov (European Credit
Transfer System). Predmety, ktoré tvoria študijný proglam v ošetrovateťstve sú hodnotené
počtom kreditov, ktoré vyjadrujúzáťaž šfudenta (Zabalegui et al. 2006). Vzdelávanie sestier na
Slovensku musí byt' kompatibilné s európskymi kíitériámi, kurikulum musí by' orientované
holisticky - na zdravého jedinca, nie iba na proces ochorenia- chorého jedinca. Základné
princípy vzde|ávania sestier v krajinách EÚ vychádzajú z princípov European Federation of
Associations of Nursing (EFAN), International Council of Nursing (ICN) a World Health
Organization (WHO) (Regulation (EC) No 163812006; Regulation @C) No 190512006).
Kl'účové kompetencie pre ošetrovatel'stvo podťa odporučaní EU sú: komunikačné schopnosti
a kompetencie, schopnosti kritického myslenia a efektívneho riešenia problému, schopnosti
využivať moderné informačné technológie, schopnosti adaptácie sa do úlohy učiteťa,
konzultanta, advokáta, poradcu pre pacienta, osobné a interpersonálne schopnosti

§uriplachová a kol. 2014). Naplánované sú monitorovacie aktivity, v rámci ktorých budú
distribuované dotazníky s ciel'om hodnotenia spokojnosti zúčastnených so zmenami vo
vzdelávani atie budú následne odoslané koordinátorom aostatným členom projektu,
V budúcnosti zámerom aktuálnej spolupráce krajín v rámci konzorcií je príprava bilaterálnych
dohód v kontexte výmenných stáží študentov a pedagógov a participácia na spoločných
medzinárodných proj ektoch

2 Z^VEF*
Vzdelávacie inštitucie by mali pripraviť akčné plány inovácie v príprave študentov azabezpeěiť
pohebné materiálové vybavenie pre vzdelávacie inštitúcie. Prezentácia akčných plánov
všetkých činností zainteresovaných univerzít a hodnotenie spolupráce zástupcov vzdelávacích
inštitúcií s vládnymi orgánmi. bude prebiehať do ukončenia projektu. Zriadenie siete medzi
zúčastnenými krajinami EÚ a WB predpokladá naplánovanie zmien v legislatívnych normách
(Competences, goals aíld outcomes for new nursing curricula on WB universities 2015).
V určenom časovom horizonte je naplánovaná disemninácia výsledkov projektových úloh a
publikovanie vytvorených a modifikovaných učebných materiálov,
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Na základe uvedených poznatkov existuje predpoklad, že v oblasti ošetrovatel'skej praxe bude

dóraz kladený na autonómiu v ošetrovateťskej starostlivosti. Očakáva sa, že sa vytvorí priestor
pre uplatnenie vytýčených profesionálnych kompetencií a predpokladá sa, multi-profesionálny
prístup k podpore zdravia populácie. Doménou vzdelávania bude prax založená na dókazoch
(EBN) s prihliadnutím na špecifiká každého jednotlivca, vytvorenie odborných
ošetrovateťských štandardov v ošetrovatel'stve Pre krajiny Západného Balkánu predstavujú

ýsledky konzorcií projektu CCNURCA inovatívne zmeny. Yzdelávacie inštitúcie, inštitúcie
pre zdravotnú starostlivosť avládne organizácie sa musia spojiť vúsilí ojednotný prístup v
záujme reformy kurikula. Partnerské štáty EÚ zasfupujú úlohu kouča a podporujú participujúce
krajiny v inovácii študijných programov

Príspevok vznikol v rámci projektu: TEMPUS il/ - CCNURCA (Competency based Curriculum
Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities, č, 544169-TEMPUS,1-2013-1-
BE-TEMPUS-JPCR).
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