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ПУЛС накратко… 
 
Проект „ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни 
медицински сестри” цели да повиши езиковите и комуникативни умения на 
медицински сестри, работещи или имащи намерение да работят в други 
държави. 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. 

 
Първа проектна среща в София, България 

 
 
През месец януари 2017 г., всички партньори взеха участие в първата 
партньорска среща, на която обсъдиха и приеха подробен план за 
изпълнението на проекта, съставиха график за изпълнение на проектните 
цели и краткосрочните дейности. 
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Основни цели на проекта: 
- Подобряване на езиковите, комуникативни и междукултурни умения 

на чуждестранни медицински сестри, свързани с работното им място 
- Подобряване на компетенциите на медицинските сестри, като 

умения за учене, дигитални умения, компетенции за развитие и 
укрепване на собствен стил на учене и т.н. 

- Повишаване мотивацията на медицинските сестри да се включат в 
обучение чрез предоставяне на достъп до ресурси за езиково 
обучение 

- Повишаване капацитета на университети, ПОО и езикови центрове 
чрез предоставяне на персонализирани продукти: дидактически 
методи и езикови материали, свързани с езика на работното място  

 
Първият проектен етап предвижда следните дейности: 

- Създаване на фокус групи с представители на целевите групи: 
сестрински персонал, работодатели в сектора на здравеопазването 
във Франция, Италия и Холандия, езикови организации и 
организации, предоставящи професионално обучение за медицински 
сестри 

- Провеждане на европейско проучване относно езикови, 
комуникативни и междукултурни умения, необходими на 
чуждестранните медицински сестри 

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

 

Какво следва в ПУЛС: 
Втората проектна среща ще се проведе на 8-9 юни 2017 г. в Ротердам, 
Холандия. Партньорите ще представят и обсъдят резултатите от 
европейското проучване и ще организират работно ателие за разработване 
на методологията за онлайн обучение. 
 
Проектът се изпълнява в периода 1 септември 2016 г. – 30 септември 2018 г. 
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Проектни партньори: 
 
Italian Chamber of Commerce in Lyon (FR) 
Università per Stranieri di Siena (IT) 
PRESSURE LINE (NL)    
FONDO FORMACION EUSKADI SLL (ES) 
INTHECITY (NL)     
SPEKTRUM EDUCATIONAL CENTER (RO) 
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
(BG) 
KU TU (BG)     
EURORESO (IT) 
 

За повече информация относно проекта, моля свържете се с: 
 

 
 
КУ ТУ ЕООД 
бул. Витоша 52, София 1000, България 
тел: 02 / 981 61 43 
email: office@kutu-bg.eu    
website: www.kutu-bg.eu  
 
Институт за подготовка на служители в международни организации 
(ИПСМО) 
бул. Цар Борис III 267, София 1619, България 
тел: 0882 / 367 198 
email: info@itpio.eu 
website: www.itpio.eu 
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