Kde môžem získať viac informácií o
projekte? Ako sa môžem do projektu
zapojiť?
Prosím kontaktujte národných koordinátorov vo Vašej
krajine alebo ktoréhokoľvek člena partnerstva.
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Tešíme sa na spoluprácu!
Tecnalia Research & Innovation
kontakt> Juan Bartolome
email >Juan.Bartolome@tecnalia.com
Institut für Projektbegleitung und
Kompetenzentwicklung – pro- kompetenz- e.V.
kontakt> Gerd Zimmer
email >zimmer@pro-kompetenz.de
Fast Track into Information Technology
kontakt>Emma Beatty
email >emmabeatty@fit.ie
Klaipeda University
kontakt>Aelita Skarbaliene
email >aelita.skarbaliene@gmail.com
Univerzita Palackého v Olomouci
kontakt >Lukáš Merz
email >lukas.merz@gmail.com

HEALTHCARE
ENGLISH LANGUAGE
PROGRAMME

Slovenská zdravotnícka univerzita
kontakt>Zuzana Vaneková
email >zuzana.vanekova@szu.sk
Stowarzyszenie Angielski w Medycynie
kontakt>Justyna Kowalczys
email >angielskiwmedycynie@gmail.com

PROGRAM ANGLICKÉHO
JAZYKA PRE
ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV

HELP pre skvalitnenie
komunikácie
v tratta
sektore
[Digitare una citazione
dal documento o il
sunto di un punto di interesse. È possibile collocare
zdravotníctva!
la casella di testo in qualsiasi punto del documento.
Kvalita
služieb
Utilizzarezdravotníckych
la scheda Strumenti
casella dijetestoúzko
per
previazaná
s
komunikačnými
zručnosťami.
cambiare la formattazione della citazione.]
Projekt HELP má za cieľ sa s touto výzvou
vysporiadať.
HELP
je
modifikovateľný,
jednotný,
multimediálny
tréningový
program
vychádzajúci zo štandardov CERF pre
splnenie potrieb výučbových programov
anglického jazyka v úrovniach B1/B2, pre
rozvoj multikultúrnych zručností tréningových
centier a pre výučbu na pracovisku.
HELP prekoná spleť výučbových materiálov
a učebných postupov, ktoré sú využívané na
výučbu
anglického
jazyka
v oblasti
zdravotníctva. Vytvorí vzdelávací program
v súlade s aktuálnym napredovaním odbornej
oblasti a požiadaviek európskych pracovísk,
využívajúc potenciál multimediálnej oblasti pre
výučbu s použitím mobilných zariadení, ktoré
budú spájať výučbu s praxou.

CIEĽOM HELP-u JE VYTVORIŤ INOVATÍVNY
ŠTANDARD VO VÝUČBE
ANGLIČTINY
V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA PRE ÚROVNE
B1 A B2 CERF, KTORÝ USPOKOJÍ DOPYT
PO TAKOMTO PROGRAME NA NÁRODNEJ
ALE AJ EURÓPSKEJ ÚROVNI.

Pre koho je HELP určený?

Čo mi HELP ponúka?

Program je pre každého, kto chce alebo potrebuje
zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v oblasti
zdravotníckych služieb, služieb pre seniorov alebo
zdravotníckeho_turizmu.
HELP poslúži ako výučbový program pre:

• Prístup k materiálom a digitálnemu obsahu
určenému na výučbu a štúdium angličtiny pre
zdravotníkov s najnovšími informáciami a
motivačným prístupom pre študenta, ktorý je
podporovaným multimédiami

• Zdravotné sestry, personál starajúci sa o seniorov
ako aj ďalšie profesie, ktoré sú vykonávané
skupinovo alebo jednotlivo a ktoré potrebujú zvýšiť
svoju
jazykovú
odbornosť
pre
splnenie
požiadaviek, ktoré na nich kladie ich pracovné
prostredie;

• Neformálne výučbové dohody pre splnenie
požiadaviek pre úrovne B1/B2, praktický
prístup pre prácu s pacientmi, staršími
a klientmi zdravotníckeho turizmu

• Univerzity, zdravotnícke vysoké školy, jazykové
centrá a jazykových pedagógov, ktorí vyučujú
anglický jazyk so zameraním na zdravotníctvo;
• Európskych študentov zo zdravotníckych
univerzít a zdravotníckych centier absolvujúcich
bakalárske a magisterské študijné programy, ktorí
by sa chceli zúčastniť študentským mobilít,
zdravotníckych kurzov v rámci Európy, alebo
mobilít v rámci programu ERASMUS+;

• Výučbovú platformu, ktorá umožňuje
výmenu informácií a výučbu na pracovisku
a pre zamestnanie
• Zvýšenie prestíže organizácie alebo
pracoviska vďaka kvalitným ponukám výučby
anglického jazyka s lepším prepojením
teoretickej výučby s praxou
• Zvýšenie motivácie medzi študentmi
i
zdravotníckym
personálom
poskytujúc
moderný a praktický výučbový nástroj.

•
Absolventov
zdravotníckych
odborov
a pracovníkov v oblasti zdravotníctva, ktorí chcú
zvyšovať svoje jazykové znalosti;

Táto výučbová platforma bude zostavená
v roku 2017, ale jej postupné vytváranie
a progres môžete sledovať na stránke

• Orgány verejného sektora, ktoré sa zaoberajú
otázkami
spojenými
s internacionalizáciou
a starostlivosťou o seniorov;

www.help-theproject.eu

• Prekladateľov, ktorí pracujú s textami z oblasti
zdravotníctva;

Prečo nezačať objavovať HELP
a nevyskúšať ho?

• Pracovníkov pracujúcich
zdravotníckej turistiky.

v rastúcej

oblasti

Informujte svojich zamestnancov a
študentov!

