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Проект „ПУЛС: Езикови и комуникативни 
умения за чуждестранни медицински 
сестри” има за цел да повиши езиковите 
и комуникативни умения на медицински 
сестри, работещи или имащи намерение 
да работят в други страни. Партньори от 6 
европейски държави (Франция, България, 
Италия, Холандия, Румъния и Испания) 
разработват иновативна методология за 
подобряване на езиковите и комуникативни 
умения на чуждестранни медицински сестри. 
Чрез разнообразни дейности и продукти, 
представителите на целевата група ще имат 
възможност да подобрят своите компетенции 
и умения, свързани със спецификата 
на работната среда. ПУЛС насърчава 
придобиването и прилагането на умения, 
компетенции и квалификации за улесняване 
на личностното развитие, заетостта и 
успешното включване на медицински сестри в 
европейския пазар на труда.



• Провеждане на европейско проучване относно нуждите на чуждестранни 
медицински сестри, свързани с езикови, комуникативни и междукултурни 
умения, както и за идентифициране на езикови и комуникативни модели, които 
се прилагат в обучението на медицинските сестри

• Разработване на методология и учебна програма за онлайн обучение за 
подобряване на езиковите и комуникативни умения на сестрите в работна среда

• Разработване на онлайн курс за подобряване на езиковите и комуникативни 
умения на сестрите в работна среда. 

 Той ще включва интерактивен инструмент с образователен и развлекателен 
характер, който ще даде възможност на чуждестранните медицински сестри да 
се адаптират по-лесно и бързо да постигнат напредък в изучаването на езика. 
Курсът ще съдържа специфични текстови материали, основни граматични 
правила и комуникативни структури, дейности за разчупване на леда, игри и 
тестове, съчетани с видео материали с реални ситуации и преживявания

• Пилотиране на онлайн курса с представители на целевите групи
• Разработване на инструмент за оценка на езиковите и комуникативни умения на 

медицинските сестри, който да подпомогне измерването на ефективността от 
обучението и степента на наученото веднага след края на курса

• Организиране на работни ателиета с езикови центрове и центрове за ПОО за 
демонстриране и обсъждане на методологията и учебната програма на курса

• Организиране на семинари за представяне на онлайн курса и резултатите от 
пилотирането, както и за разпространение на резултатите от проекта

 Проектът се изпълнява в периода 1 септември 2016 г. – 31 август 2018 г.

    За повече информация относно проекта, моля свържете се с:
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