
pulse-project.eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project no: 2019-1-SE01-KA202-060470

Proiectul PULSE2.0 ca o continuare a unei Inițiative anterioare de succes, întărește și facilitează 
competențele lingvistice și de comunicare relevante la locul de muncă în context medical 
pentru a îmbunătăți capacitatea de angajare și a spori competitivitatea pe plan european a 
asistentelor medicale în mobilitate.

Asistența medicală este o profesie din sectorul de îngrijire a sănătății axată pe îngrijirea indiv-
izilor, familiilor și comunităților, astfel încât acestea să poată atinge, menține sau recupera 
sănătatea și calitatea vieții optime. Parteneriatul PULSE2.0 ar dori să sprijine acești profesioniști 
în viața lor de zi cu zi. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să citiți mai departe și ca să aflați prin ce 
metode am dori să atingem acest lucru.

Scurtă recapitulare a realizărilor noastre de până acum

De la începutul proiectului, care aproape a coincis cu începutul pandemiei COVID19, partenerii, 
în ciuda restricțiilor impuse, au lucrat online cu devotament și au dezvoltat rezultatele prevăzute 

ale proiectului. Găsiți mai jos ceea ce s-a realizat până acum:

 1.  Un studiu de cercetare care oferă o imagine clară a compe-
tențelor lingvistice, de comunicare și cele interculturale necesare 
asistenților și îngrijitorilor străini, precum și modelele existente 
care sunt aplicate în formarea și evaluarea personalului din 
sectorul medical alături de situațiile specifice de muncă pentru 
care cunoștințele și abilitățile lor de limbă și comunicare ar 
trebui să fie  dezvoltate și consolidate.

2. Metodologia de evaluare a limbajului și comunicării la locul de muncă pentru asistenții 
medicali și îngrijitori.

3.  Instrument de evaluare 
conceput pentru a măsura 

competențele lingvistice în sue-
deză, italiană și germană ca limbi 

străine într-un context ocupațional, 
mai precis în sectorul sănătății legat 

de profesiile de asistent medical și de 
îngrijitor.

Instrumentul este legat de Cadrul Euro-
pean Comun de Referință pentru Limbi 
(CEFR). Nivelul de competență core-
spunde nivelului B1.

 Toate acestea sunt finalizate deja și 
disponibile pe site-ul web al proiectului .
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Pe lângă cele de mai sus, 
instrumentul de bază al 
proiectului este în curs de 

finalizare, care este un 
Instrument de învățare. Instru-

mentul conține un set de materi-
ale de învățare electronică pentru 

asistența medicală și îngrijitori 
pentru a atinge sau a practica com-

petențe lingvistice și de comunicare în 
suedeză/italiană/germană (CEFR B1) 
pentru a îndeplini sarcini de comuni-
care într-un cadru clinic și rezidențial. 
Acest material de învățare este con-
ceput pentru a fi utilizat ca parte a 
unei instruiri VET sau ca autoformare 
ca pregătire pentru testele de evaluare 
menționate anterior.

Toate aceste materiale sunt bazate pe 
scenarii, ceea ce înseamnă că se pot 
întâmpla cu ușurință în viața asisten-
telor și/sau îngrijitorilor care se află în 
mobilitate, ceea ce sperăm că va spori 
motivația lor.

Partea inovatoare a proiectului constă 
în faptul că, nu este încă disponibilă 

evaluarea lingvistică a asistenților medicali în context medical, dar, aceasta reprezintă o nevoie 
reală pentru asistenții medicali înșiși, precum și pentru toate celelalte entități care lucrează 
împreună cu aceștia.

A doua întâlnire de proiect a avut loc la Viena

La începutul lunii noiembrie, partenerii au putut organiza cea de-a doua și, ultima întâlnire 
oficială a proiectului la Viena, unde au fost discutate detalii ale instrumentului de evaluare 
împreună cu îmbunătățirile finale ale instrumentului de învățare. Au fost deliberate și chestiuni 
administrative, precum și posibilitățile de exploatare a rezultatelor proiectului. Au fost stabilite 
planuri pentru evenimentele practice (pilotare și multiplicare). 

Ce urmează...

Așa cum se întâmplă cu toate dezvoltările acestea trebuie pilotate. De accea pasul următor în 
proiect reprezintă sesiunile de pilotare implementate în țările partenere în perioada următoare. 
Fiecare organizație parteneră va organiza, în funcție de posibilitățile lor de restricție COVID19, 
sesiuni față în față sau online cu asistente și îngrijitori, pentru a obține feedback-ul lor cu privire 
la realizările proiectului. Dacă sunteți interesat, pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne 
urmăriți pe site-ul nostru FB sau vizitați site-ul web al proiectului.

http://pulse-project.eu/learningtool
https://www.facebook.com/Pulseproject
http://pulse-project.eu/aboutpulse20
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Mai mult decât atât, partenerii intenționează să răspândească vestea despre proiect și rezul-
tatele acestuia la scară mai largă în cadrul evenimentelor multiplicatoare, unde produsele 

Pulse 2.0 vor fi 
prezentate și 

demonstrate. Public-
ul țintă pentru aceste 

evenimente este alcă-
tuit din profesioniști 

(asociați) din domeniul 
sănătății, părți interesate la 

nivel local, regional și 
național, cum ar fi: organizații 

care sunt implicate în formar-
ea și/sau angajarea personalului 

medical și asistenței medicale, 
autoritățile regionale și naționale 
cu responsabilitate pentru 
sectorul asistenței medicale și de 
îngrijire, instituțiile publice și 
private de asistență medicală și 
de îngrijire a sănătății, școlile 
profesionale și universitățile, 
precum și organizațiile care se 
ocupă cu probleme de integrare, 
organizațiile sociale și de asis-
tență socială trebuie să aibă 

reprezentanți la aceste evenimente și vor fi invitate să răspândească în continuare vestea 
despre proiect.

Toate aceste evenimente sunt gratuite la care vă așteptăm cu drag!

Între timp, nu uitați să ne urmăriți pe site-ul nostru FB sau web.

Parteneri care lucrează împreună la proiect:

CFL Söderhamn, Sweden

Inthecity Project Developtment, The Netherlands

University for Foreigners of Siena - International University, Italy

Spektrum Educational Center Foundation, Romania

„die Berater“ Unternehmensberatung GmbH, Austria
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