
 

 
 

Projekto Nr. 2014-1-ES01-KA203-004735. Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali  
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 
naudojimą. 

 

HELP  

Healthcare English Language Programme  

ANGLŲ KALBOS PROGRAMA 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTAMS 

 

www.help-theproject.eu  

 
 

Daugiau informacijos ir galimybi ų? 
 

Prašome susisiekti su savo nacionaliniu koordinatoriumi ar 
vienu iš konsorciumo partnerių. Mes tikimės 
bendradarbiauti! 
 
Tecnalia Research & Innovation  
kontaktinis asmuo > Juan Bartolome 
el. p. > Juan.Bartolome@tecnalia.com 
 
Institut für Projektbegleitung und 
Kompetenzentwicklung – pro- kompetenz- e.V . 
kontaktinis asmuo > Dr. Gerd Zimmer 
 
el. p. > zimmer@pro-kompetenz.de 
Fast Track into Information Technology Ltd. kontaktinis 
asmuo >Emma Beatty  
el. p. >EmmaBeatty@fit.ie 
 
Klaip ėdos universitetas  
kontaktinis asmuo > Aelita Skarbalienė 
el. p. >aelita.skarbaliene@gmail.com  
 
Stowarzyszenie Angielski w Medycynie  
kontaktinis asmuo >Justyna Kowalczys  
el. p. >justyna.kowalczys@angielskiwmedycynie.org.pl  
 
Slovenská zdravotnícka univerzita  
kontaktinis asmuo >Zuzana Vanekova  
el. p. >zuzana.vanekova@szu.sk  
 
Univerzita Palackeho v Olomouci  
kontaktinis asmuo >Lukáš Merz  
el. p. >lukas.merz@gmail.com 

 



 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il 

sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la 

casella di testo in qualsiasi punto del documento. 

Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per 

cambiare la formattazione della citazione.] 

 

Kam gali pad ėti HELP?  

Programa skirta visiems siekiantiems pagerinti 
bendravimo įgūdžius sveikatos priežiūros, 
pagyvenusių žmonių globos ar sveikatos priežiūros 
turizmo kontekste.  
 

HELP - studijų programa skirta: 
 
• Slaugytojams, pagyvenusių žmonių globos 
darbuotojams ir kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams, siekiantiems toliau tobulėti, tiek 
formaliai, tiek neformaliai, siekiant patenkinti jų darbo 
poreikius;   

• Universitetams, medicinos aukštosioms mokykloms, 
kalbų centrams bei pedagogams iš Europos, 
dėstantiems medicininę anglų kalbą;   

• Europos Medicinos universitetų, Medicinos centrų 
bakalauro, magistro studijų studentams, norintiems 
atlikti praktiką, stažuotę, dalyvauti kursuose ar 
Erasmus programoje kitose Europos šalyse; 

• Europos medicinos studijų absolventams ir sveikatos 
priežiūros darbuotojams, kurie nori profesionaliai 
tobulėti ir būti mobilūs ES darbo rinkoje;  

• Vietos valdžios institucijoms ir suinteresuotiems 
subjektams, kuriems iškilo iššūkių, susijusių su 
pagyvenusių žmonių globos ir sveikatos priežiūros 
internacionalizacija; 

• Vertėjams dirbantiems su tekstais medicinine anglų 
kalba; 

• Augančio medicinos turizmo sektoriaus 
darbuotojams. 

 

HELP – pagalba medicinos 
specialist ų aukštos kokyb ės 

bendravimui!  

Medicinos paslaugų kokybė labai priklauso nuo 
jas suteiksiančių darbuotojų bendravimo įgūdžių. 
 
HELP susidoros su šiuo iššūkiu.  

 
HELP – plati, modulinė ir skaitmenizuota anglų 
kalbos mokymo programa sukurta specialiai 
sveikatos priežiūros darbuotojams. Mokymo 
medžiaga atitinka į besimokantįjį orientuotų 
formaliojo ir savaiminio mokymosi metodus pagal 
BEKM standartus B1/B2 lygiu.   

HELP sukurs studijų programą, kurioje bus 
integruoti naujausi profesiniai pasiekimai. 
Programa taip pat atsižvelgs į praktinius dalykus 
tokius kaip, pavyzdžiui, tarpkultūrinius skirtumus, 
su kuriais susiduriama dirbant sveikatos 
priežiūros ar medicinos turizmo sektoriuose visoje 
Europoje. HELP mokymosi medžiaga bus 
pateikiama įvairiomis formomis - išmaniosiomis 
programėlėmis, garso ir vaizdo medžiaga, 
internetiniais bei popieriniais bukletais.  

TIKSLAS – SUKURTI NOVATORIŠKĄ ANGLŲ 
KALBOS MOKYMOSI PROGRAMĄ, 
ATITINKANČIĄ BEKM B1/B2 LYGIO 
STANDARTUS BEI TENKINANČIĄ 
NACIONALINĖS IR EUROPOS RINKOS 
POREIKIUS, ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.  

 

Kokia man iš to nauda?  

• Laisva prieiga prie mokomosios medžiagos 
medicinine anglų kalba (naujausia informacija ir 
motyvuojantys, į besimokantįjį orientuoti bei 
bendradarbiavimą skatinantys mokymosi 
metodai); 

• Neformalus mokymasis atitinkantis B1/B2 
kalbos reikalavimus, praktinis požiūris į darbą su 
pacientais, senyvo amžiaus žmonėmis ir 
medicinos turizmo klientais; 

• Švietimo platforma, leidžianti mainus ir 
mokymąsi darbo vietoje ir dėl darbo vietos;  

• Indėlis į organizacijos prestižą dėl aukštos 
kokybės studijų pasiūlos bei geresnės sąveikos 
tarp akademinio išsilavinimo ir praktinės veiklos;  

• Padidėjusi studentų ir sveikatos priežiūros 
specialistų motyvacija, suteikiant jiems modernią 
ir praktišką mokymosi priemonę. 
 
Platforma bus baigta 2017 metais. Kviečiame 
Jus sekti jos ruošimo procesą šiuo adresu: 
 

www.help-theproject.eu 
 

Kodėl nepad ėjus sau - išbandykite HELP! 

 
Tegu darbuotojai ir studentai sužino!  


