Kde získat informace a jak
spolupracovat?
Prosím kontaktujte svého národního koordinátora ve své
zemi nebo kohokoli z partnerů konsorcia. Těšíme se na
spolupráci!

Projekt č. 2014-1-ES01-KA203-004735. Tento projekt byl
realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah
publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tecnalia Research & Innovation
kontaktní osoba > Juan Bartolome
email > Juan.Bartolome@tecnalia.com
Institut für Projektbegleitung und
Kompetenzentwicklung – pro- kompetenz- e.V.
kontaktní osoba > Gerd Zimmer
email > zimmer@pro-kompetenz.de
Fast Track into Information Technology Ltd.
kontaktní osoba > Emma Beatty
email > EmmaBeatty@fit.ie
Klaipeda University
kontaktní osoba > Skarbaliene, Aelita
email > aelita.skarbaliene@gmail.com
Stowarzyszenie Angielski w Medycynie
kontaktní osoba > Justyna Kowalczys
email > angielskiwmedycynie@gmail.com

HELP

Slovenská zdravotnícka univerzita
kontaktní osoba > Zuzana Vanekova
email > zuzana.vanekova@szu.sk
Univerzita Palackého v Olomouci
kontaktní osoba > Lukáš Merz
email > lukas.merz@gmail.com

HEALTHCARE
ENGLISH LANGUAGE
PROGRAMME

www.help-theproject.eu

HELP pro kvalitní komunikaci
ve zdravotnických službách!
Kvalita zdravotnických služeb ve vysoké míře
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multimediální
výukový program
založený na
standardech CEFR. Uspokojí požadavky pro
výuku angličtiny orientovanou na studenta jak
ve formálním tak i neformálním prostředí na
úrovních B1/B2 a na rozvoj interkulturních
kompetencích ve vzdělávacích institucích a na
pracovištích.
HELP má za cíl překonat směsici edukačních
materiálů a přístupů používaných při výuce
zdravotnické
angličtiny.
V souladu
s nejnovějšími poznatky v oblasti odborného
obsahu a požadavcích evropského trhu práce
připravíme výukový program, který využije
multimediální potenciál mobilních zařízení a
propojí tak školu a pracoviště.

CÍLEM JE VYTVOŘIT INOVATIVNÍ
STANDARDIZOVANÉ VÝUKOVÉ
PROSTŘEDÍ PRO STUDENTY A
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY NA
ÚROVNÍCH B1 A B2 SPOLEČNÉHO
EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE
PRO JAZYKY A USPOKOJIT TAK
POPTÁVKU NA NÁRODNÍ I EVROPSKÉ
ÚROVNI.

Komu je HELP určen?

Co mohu získat?

Program je určen pro každého, kdo chce nebo
potřebuje zdokonalit komunikační schopnosti
v angličtině v oblasti zdravotnictví, péče o seniory
nebo zdravotní turistiky.

• volný přístup k materiálům pro výuku a
učení se v oblasti zdravotnické angličtiny
s nejnovějšími informacemi a motivujícími
přístupy pro výuku zaměřenou na studenta a
kooperativní výuku, s bohatou multimediální
podporou

Vytvoříme výukový program pro:
• všeobecné sestry, poskytovatele péče o seniory a
další zdravotnický personál, který organizovaně či
individuálně potřebuje další vzdělávání, formální
a/nebo neformální, k uspokojení požadavků
kladených na pracovní pozici
• univerzity, zdravotnické školy a jazyková centra a
učitele jazyků, kteří se zbývají oblastí zdravotnictví
• studenty z evropských univerzit a zdravotnických
institucí
v bakalářských
a
magisterských
programech, kteří chtějí na stáž či praxi do
evropských zemí, absolvovat kurzy v zahraničí
nebo se účastnit programu Erasmus
• absolventy lékařských i nelékařských oborů
z celé Evropy, kteří se chtějí dále profesně rozvíjet
a být mobilní na evropském trhu práce
• místní samosprávy a organizace, jichž se dotýká
internacionalizace zdravotní péče a péče o seniory
• překladatele zabývající se zdravotnickými tématy
• personál a management v rostoucím sektoru
zdravotní turistiky.

• neformální výukové prostředí odpovídající
úrovním B1/B2, praktický přístup k práci
s pacientem, seniory a klienty zdravotní
turistiky
• výukovou platformu umožňující studium na
pracovišti a pro praxi
• přispět k prestiži své instituce díky vysoce
kvalitní nabídce vzdělávání a lepšímu
propojení akademického vzdělávání a
odborné praxe
• zvýšit motivaci mezi studenty a pracovníky
ve zdravotnictví poskytnutím moderního a
praktického učebního nástroje
Platforma bude dokončena v roce 2017, ale
na průběh příprav se můžete podívat již nyní
na adrese
www.help-theproject.eu

Proč nezačít s HELP a vyzkoušet ho?
Informuje také své kolegy a studenty!

