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NIEUWE ONTWIKKELINGEN PULSE PROJECT
Het project ‘Pulse: Language and Communication Skills for Foreign Nurses’ heeft als doel om
de taal en communicatieve vaardigheden van verpleegsters die in het buitenland werken – of
dat van plan zijn – te verbeteren. Op dit moment leggen de partners de laatste hand aan de
ontwikkeling van de E-learning methodologie en het curriculum voor werkplektaal en
communicatie voor verpleegkundigen. Ook zijn ze al begonnen aan de PULSE E-learningcursus.

Partner bijeenkomst in oktober 2017, Siena, Italië
Tijdens de bijeenkomst presenteerden de vertegenwoordigers van UNISTRASI de
omschrijving en de syllabus betreffende de cursus Italiaans om als voorbeeld te dienen voor
de andere twee talen. De partners bespraken de leereenheden, communicatietaken,
woordenschat en grammatica van de E-learningcursus.
De PULSE cursus zal een interactieve tool zijn met een boeiend, educatief en vermakelijk
karakter, waarmee buitenlandse verpleegkundigen snel vooruitgang kunnen boeken in de
aanpassing en het leren van talen. Het bevat specifieke tekstmaterialen,
basisgrammaticaregels en communicatieve structuren, oefeningen om het ijs te breken,
spelletjes en tests, gecombineerd met video's van praktijksituaties en ervaringen van
migrantenverpleegkundigen. De PULSE-cursus wordt geproduceerd in drie gerichte talen:
Frans, Italiaans en Nederlands. Elke taalvariant wordt ondersteund in het Spaans, Bulgaars en
Roemeens.

DE VOLGENDE STAPPEN VOOR PULSE…
Volgend jaar juni, wanneer de E-learning cursus klaar is, zal deze worden getest tijdens
workshops met vertegenwoordigers van de doelgroepen in de talen Frans, Italiaans en
Nederlands.

Voor meer informatie bezoek de website www.pulse-project.eu of volg ons
op Facebook: PULSE-Project

U kunt ook contact opnemen met de Nederlandse partner in het project:
Pressure Line, Svetlana Rashkov, e-mail svetlana@pressureline.nl
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