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NOI DEZVOLTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI PULSE
Proiectul ”Pulse: Competenţe lingvistice pentru asistenţi medicali " are drept scop îmbunătățirea
competențelor lingvistice și de comunicare ale asistentelor medicale, care lucrează sau
intenționează să lucreze în străinătate. În prezent, partenerii finalizează dezvoltarea
metodologiei e-learning și a curriculum-ului pentru limbajul și comunicarea la locul de muncă
pentru asistente medicale și totodată s-a început deja și dezvoltarea materialului de curs elearning .

A 3ª Întâlnire de proiect 2017, Siena, Italia

În cadrul întâlnirii de proiect reprezentanți ai partenerului italian, Universitatea UNISTRASI, au
prezentat descriptorii și programa cursului de limba italiană, care vor servi ca model pentru
cursurile în celelalte două limbi, franceză și olandeză. Partenerii au discutat despre unitățile de
învățare, abilități de comunicare, vocabularul și gramatica cursului e-learning. Cursul PULSE va
fi un instrument interactiv și distractiv cu caracter educațional, care va faicilita realizarea
progreselor rapide de către asistenții medicali privind adaptarea la condițiile noi de muncă și
învățarea limbilor străine. Acesta va conține materiale de text selectate, reguli gramaticale de
bază și structuri de comunicare, exerciții de tip icebreaking, jocuri și teste, combinate cu
videoclipuri ale situațiilor reale și ale experiențelor asistentelor medicale care lucrează într-o țară
străină. Cursul PULSE va fi produs în trei limbi: franceză, italiană și olandeză. Fiecare versiune
lingvistică va conține explicații în limbile spaniolă, bulgară și română.
CE URMEAZĂ ÎN PULSE ...
Anul viitor, în iunie, când materialul de curs e-learning va fi finalizat, acesta va fi testat în cadrul
atelierelor cu reprezentanții grupurilor țintă în limbile franceză, italiană și olandeză .
Pentru mai multe informații despre proiectul PULSE, vizitați site-ul www.pulse-project.eu
sau contactați partenerul din țara dvs. Urmariți-ne pe Facebook.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acesastă publicație reflectă numai punctul de
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine..

