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PULSE ÎN PROGRES
Proiectul "Pulse: Abilități lingvistice și de comunicare pentru asistenții străini" are drept scop
îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare ale asistenților medicali care lucrează
într-o țară străină sau intenționează să lucreze în străinătate. În primele două luni, partenerii
proiectului au creat grupuri de discuții cu reprezentanții grupurilor țintă și au lucrat la un sondaj
european efectuat printre practicieni - asistenți medicali și angajatori, pe de o parte, și printre
educatori și experți în limbaj medical, pe de altă parte. Au fost elaborate două tipuri de
chestionare online, la care au răspuns reprezentanții grupurilor țintă, părțile interesate și alți
experți. Rezultatele sondajului au fost prezentate și discutate în cadrul întâlnirii partenerilor de
la Rotterdam, Olanda.

Întâlnirea partenerilor de la Rotterdam, 8 iunie 2017
În cadrul întâlnirii, partenerii au organizat un atelier de lucru privind dezvoltarea metodologiei și
a curriculumului pentru limbajul și comunicarea la locul de muncă pentru asistenții medicali. Cu
ajutorul celor doi parteneri olandezi asociați de la Zuster din Huis - Global Care Capacity și TMI,
aceștia au discutat conținutul și planul modulului de elaborare a proiectului inițial al metodologiei
și au elaborat planuri de dezvoltare a curriculumului cursului de formare Pulse.
CE URMEAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PULSE ...
În lunile următoare, partenerii vor lucra la finalizarea metodologiei de e-learning și se vor reuni
în octombrie în Siena, Italia, pentru a discuta și a conveni asupra conținutului cursului de elearning și a instrumentului de evaluare, dezvoltarea conținutului, proiectarea produsului, etc.
Pentru mai multe informații despre proiectul Pulse, vizitați site-ul www.pulse-project.eu sau
contactați partenerul din țara dumneavoastră.
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