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PULSE IN HET KORT…
Het project ‘Pulse: Taal- en communicatievaardigheden voor verpleegkundigen’ heeft als doel om
de taal- en communicatievaardigheden van verpleegkundigen die in het buitenland werken, of er
van plan zijn te gaan werken, te verbeteren. Door diverse activiteiten en intellectuele
ontwikkeling worden vertegenwoordigers van de doelgroep voorzien van middelen om hun werk
gerelateerde kennis en vaardigheden te vergroten.
Het project Pulse ondersteunt het verwerven en het gebruik van kennis, vaardigheden en
kwalificaties om de persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en deelname van verpleegkundigen
op de Europese arbeidsmarkt te bevorderen.

KICK-OFF BIJEENKOMST IN SOFIA, BULGARIJE

In januari 2017 waren alle partners aanwezig bij een kick-off bijeenkomst om het uitgewerkt
projectplan te bespreken en overeen te komen met betrekking tot de implementatie en planning
van de projectdoelen en om de korte termijn taken door te nemen.

DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN:
-

Verbeteren van taal- en communicatievaardigheden van buitenlandse verpleegkundigen
met betrekking tot de medische omgeving.
Verbeteren van algemene competenties van verpleegkundigen: leervaardigheden en
digitale competenties aanleren, vaardigheden ontwikkelen om persoonlijke leerstijl te
versterken en te verbeteren.
Motivatie van verpleegkundigen vergroten om bij te leren door hen te voorzien in
middelen voor taalonderwijs.
Capaciteit van universiteiten, scholen en taalinstituten verbeteren door hen op maat
gemaakt producten te leveren: op de medische praktijk gericht didactisch leermateriaal.

TAKEN VOOR DE EERSTE FASE VAN HET PROJECT
-

Kerngroep met vertegenwoordigers uit de doelgroep formeren: verpleegkundigen,
werknemers in de gezondheidszorg uit Frankrijk, Italië en Nederland en aanbieders van
taallessen voor verpleegkundigen
Een Europees onderzoek uitvoeren om een beeld te schetsen van welke behoeften
verpleegkundigen hebben op het gebied van taal en interculturele communicatie.
Ontwikkelen van een E-learning methodiek en curriculum voor taal en communicatie op
de werkplek van verpleegkundigen.

DE VOLGENDE STAPPEN VOOR PULSE…
De tweede werkbijeenkomst vindt plaats op 8 en 9 juni in Rotterdam, Nederland. De partners
presenteren en bespreken hier de resultaten van het Europese onderzoek en geven een workshop
om een eerste versie van de E-learning methodiek te ontwikkelen.
Het project loopt van 1 september 2016 tot 30 september 2018.

PARTNERS:
Italian Chamber of Commerce in Lyon (FR)
Università per Stranieri di Siena (IT)
PRESSURE LINE (NL)
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SPEKTRUM EDUCATIONAL CENTER (RO)
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL
IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)
KU TU (BG)
EURORESO (IT)

Voor meer informatie neem contact op met Pressure Line via email: pl@pressureline.nl
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