W jaki sposób mogę
informacje o współpracy?

uzyskać

Prosimy o kontakt z Koordynatorem z Twojego kraju lub
z jednym z partnerów naszego międzynarodowego
konsorcjum. Z niecierpliwością czekamy na współpracę!

Projekt numer 2014-1-ES01-KA203-004735. Ten projekt został
zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. ……………….

Tecnalia Research & Innovation
kontakt > Juan Bartolome
email > Juan.Bartolome@tecnalia.com
Institut für Projektbegleitung und
Kompetenzentwicklung – pro- kompetenz- e.V.
kontakt > Dr. Gerd Zimmer
email > zimmer@pro-kompetenz.de
Fast Track into Information Technology Ltd.
kontakt > Emma Beatty
email > EmmaBeatty@fit.ie
Klaipeda University
kontakt > Aelita Skarbaliene
email > aelita.skarbaliene@gmail.com
Stowarzyszenie Angielski w Medycynie
kontakt > Justyna Kowalczys
email > angielskiwmedycynie@gmail.com
Slovenská zdravotnícka univerzita
kontakt > Zuzana Vanekova
email > zuzana.vanekova@szu.sk
Univerzita Palackeho v Olomouci
kontakt > Lukáš Merz
email > lukas.merz@gmail.com

HELP
HEALTHCARE
ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME

PROGRAM DO NAUCZANIA
SPECJALISTYCZNEGO JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW
SEKTORA MEDYCZNEGO
www.help-theproject.eu
info@help-theproject.eu

HELP - niezawodna komunikacja
w sektorze medycznym!
Jakość usług medycznych w bardzo dużej mierze
opiera
się na
………………
[Digitare
unaefektywnej
citazione komunikacji.
tratta dal documento
o il
………………………..
sunto di un punto di interesse. È possibile collocare
Program HELP pomoże Ci sprostać temu zadaniu!

la casella di testo in qualsiasi punto del documento.
Utilizzare
la scheda
Strumenti
casella dimedyczny,
testo per
Program
HELP
oferuje
profesjonalny,
oparty
nala formattazione
modułach program
edukacyjnocambiare
della citazione.]
szkoleniowy
języka angielskiego z użyciem
nowoczesnych technik multimedialnych oparty
o europejskie standardy CEFR (Common European
Framework
of
Reference
for
Languages)
w nauczaniu języków obcych. Opracowany
na
poziomie
B1/B2
z
równoczesnym
uwzględnieniem
rozwijania
kompetencji
międzykulturowych program HELP przeznaczony
jest do nauczania i samodzielnego uczenia się
specjalistycznego języka angielskiego zarówno
w centrach języków obcych jak i w miejscu pracy.
Program HELP zmierzy się z różnorodnością
materiałów edukacyjnych i strategii nauczania
medycznego języka angielskiego. Naszym celem
jest stworzenie ujednoliconego kursu spełniającego
wymagania współczesnego europejskiego rynku
pracy oraz skutecznej metodologii nauczania
języków obcych dla
sektora medycznego
z jednoczesnym wykorzystaniem multimediów
i urządzeń mobilnych.
CELEM

PROJEKTU

HELP

JEST

STWORZENIE

INNOWACYJNYCH STANDARDÓW W NAUCZANIU
MEDYCZNEGO

JĘZYKA

ANGIELSKIEGO

DLA

STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH ORAZ
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA POZIOMIE
B1/B2

WG

CEFR

SPEŁNIAJĄCEGO

EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY.

WYMOGI

HELP – do kogo jest skierowany?

HELP - korzyści

Program HELP przeznaczony jest dla wszystkich, którzy
chcieliby polepszyć swoje kompetencje językowe
niezbędne do pracy w służbie zdrowia i w sektorze
turystyki medycznej.

• Nielimitowany, darmowy dostęp do materiałów

Zamierzamy stworzyć program do (samodzielnej) nauki
i
nauczania
medycznego
języka
angielskiego
przeznaczony dla: …………………………………………..

• Wspieranie nieformalnego kształcenia dorosłych
na poziomie B1/B2 z zakresu medycznego języka
angielskiego
opartego
na
praktycznych
wskazówkach pracy z pacjentami, osobami
w podeszłym wieku oraz klientami z branży
turystyki medycznej;

• Wykwalifikowanych pielęgniarek oraz pozostałych
pracowników sektora opieki zdrowotnej z potrzebą
samokształcenia
by
sprostać
wymaganiom
nowoczesnego rynku pracy;
• Uczelni medycznych, szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych o profilu medycznym (biol-chem), centrów
języków obcych oraz lektorów specjalizujących się
w nauczaniu medycznego języka angielskiego;
• Studentów uczelni medycznych (program studiów
licencjackich oraz magisterskich), którzy zamierzają
odbyć praktyki lub staż w krajach Europy Zachodniej
oraz brać udział w unijnym programie zagranicznej
wymiany studentów Erasmus+;
• Absolwentów uczelni medycznych i pracowników
sektora medycznego, którzy cenią sobie rozwój
zawodowy oraz możliwości proponowane przez
europejski rynek pracy;
•
Samorządów
lokalnych
oraz
interesariuszy
zajmujących się internalizacją w oferowanych usługach
medycznych
oraz opiece zdrowotnej dla osób
starszych;
• Tłumaczy tekstów medycznych;
• Kadry kierowniczej i pracowników rozwijającego się
sektora turystyki medycznej.

edukacyjnych przeznaczonych do nauczania
i nauki medycznego języka angielskiego według
najnowszych standardów z użyciem multimediów;

• Darmowa platforma edukacyjna umożliwiająca
samodzielną naukę języka w dowolnym czasie
i
miejscu
oraz
wymianę
doświadczeń
zawodowych;
•
Podniesienie
prestiżu
organizacji
współpracujących z konsorcjum projektu HELP
poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej łączącej
kształcenie
akademickie
z
wymogami
nowoczesnego europejskiego rynku pracy;
• Większa motywacja do uczenia się medycznego
języka
angielskiego
wśród
studentów
i pracowników sektora medycznego poprzez
zapewnienie im profesjonalnych i nowoczesnych
narzędzi i metod edukacyjnych. ………………..
Platforma będzie ukończona w roku 2017,
jednak już teraz zapraszamy do monitorowania
naszych postępów pod adresem:
www.help-theproject.eu

Odkryj projekt HELP i wypróbuj nasz kurs!
Przekaż informacje o naszym projekcie
studentom i pracownikom
sektora medycznego!

