
 

Ediția 1, februarie 2017     www.pulse-project.eu 
 

PROIECTUL PULSE PE SCURT… 
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. 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. 

 

ÎNTÂLNIREA DE ÎNCEPUT DIN SOFIA, BULGARIA 

 
 
În ianuarie 2017 toți partenerii au participat la o reuniune de lansare a proiectului 
pentru a discuta și conveni asupra planului detaliat de implementare a proiectului 
și calendarul pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestuia și să 
desemneze sarcinile pe termen scurt. 
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROIECTULUI:  
- Îmbunătățirea competențelor lingvistice, de comunicare și interculturale 

ale asistenților medicali străini relevante la locul de muncă 
- Îmbunătățirea unor competențe ale asistenților medicali cum ar fi: cele de 

a învăța să învețe și competențe digitale, competențe pentru dezvoltarea și 
consolidarea stilului de învățare propriu 

- Creșterea motivației asistenților medicali pentru a se implica în procesul de 
învățare, oferindu-le acces la resurse de învățare a limbilor străine 

- Îmbunătățirea capacităților universităților, furnizorilor de servicii 
lingvistice și VET prin livrarea produselor adaptate: metode didactice 
învățării limbii specifice locului de muncă și materiale relevante pentru 
asistenții medicali. 

 
PRIMA ETAPĂ A PROIECTULUI PREVEDE ÎNDEPLINIREA 
URMĂTOARELOR SARCINI: 

 
Crearea de focus-grupuri cu reprezentanții grupurilor țintă: asistenți profesioniști, 
angajatorii din sectorul sănătății din Franța, Italia și Olanda și furnizorii de limbi 
străine și organizațiile care oferă pregătire profesională pentru asistenții 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  

- 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 

 

CE URMEAZĂ ÎN PULSE… 
 
Cea de a doua reuniune de lucru va avea loc în perioada 8-9 iunie 2017, la 
Rotterdam, Olanda. Partenerii vor prezenta și discuta rezultatele sondajului 
european și vor organiza un atelier de lucru pentru a crea schița metodologiei de 
învățare online. 
 

Projectul se desfășoară în perioada 01 septembrie 2016 – 30 septembrie 2018. 
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PARTENERI: 
 
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) 
 
Pentru informații suplimentare despre acest proiect, vă rugăm să contactați 
Fundația Centrul Educațional Spektrum, 530220 Miercurea Ciuc, România, 
www.sec.ro, adresă de d-mail: advise@sec.ro.  
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