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P U L S E
Language and communication skills 

of foreign nurses

Proiectul ”Pulse: Limbă și abilități de comunicare 
pentru asistenții străini ” are ca scop îmbunătățirea 
competențelor lingvistice și de comunicare ale 
asistenților medicali care lucrează într-o țară 
străină, sau care intenționează să lucreze în 
străinătate. Parteneri din 6 țări europene (Franța, 
Bulgaria, Italia, Olanda, România și Spania) depun 
eforturi comune pentru a dezvolta metodologii 
inovative în vederea îmbunătățirii competențelor 
lingvistice și de comunicare ale asistenților 
medicali străini. Printr-o varietate de activități și 
eforturi intelectuale, reprezentanții grupului țintă 
vor dobândi cunoștințe  care le vor da posibilitatea 
de a-și spori competențele, aptitudinile și 
atitudinile față de specificul locului de muncă. 
Pulse sprijină dobândirea și utilizarea de 
cunoștințe, aptitudini și calificări pentru a facilita 
dezvoltarea personală, posibilitatea de angajare 
și de participare la activități de  înaltă calitate pe 
piața europeană a muncii a asistenților medicali.



• Realizarea unui sondaj la nivel european pentru a avea o vedere de ansamblu a nevoilor în 
ceea ce privește limba, comunicarea și competențele interculturale ale asistenților medicali 
străini și în ce măsură există modele lingvistice și de comunicare și dacă sunt aplicate în 
formarea de asistenți medicali.

• Dezvoltarea unei metodologii de învățare online și a unui curriculum pentru însușirea unui 
vocabular și abilități de comunicare specifice locului de muncă pentru asistenții medicali.

• Dezvoltarea unui curs online pentru însușirea unui vocabular și abilități de comunicare 
specifice locului de muncă pentru asistenții medicali. Acesta va include un instrument 
interactiv cu caracter educativ, antrenant și distractiv, care va permite asistenților medicali 
străini să realizeze rapid progrese în adaptarea și învățarea limbilor străine. Acesta va 
conține texte specifice, reguli gramaticale de bază și structuri de comunicare elementare, 
icebreakers, jocuri și teste, combinate cu videoclipuri ale unor situații reale de viață și 
experiențe. 

• Organizarea de testări ale cursului online cu reprezentanți ai grupurilor țintă.
• Elaborarea unui instrument de evaluare a competențelor lingvistice și de comunicare ale 

asistenților medicali pentru a cuantifica eficacitatea instruirii și învățării, imediat după ce 
cursul a fost pus în aplicare.

• Organizarea de ateliere cu furnizorii de limbi străine și cu furnizorii de educație VET pentru 
a demonstra și discuta metodologia și curriculum-ul cursului.

• Organizarea de seminarii pentru prezentarea cursului online și a rezultatelor testărilor pilot 
precum și pentru a promova în continuare rezultatele proiectului.

Projectul se desfășoară în perioada 01 septembrie 2016 - 30 septembrie 2018.
Pentru informații suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să contactați 
Fundația Centrul Educațional Spektrum, 530220 Miercurea Ciuc, România, str. Kossuth nr.9, 
www.sec.ro, la adresa de e-mail advise@sec.ro.
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