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Vážené dámy, vážení pánové,
pokud jste sledovali vývoj na našich webových stránkách, mohli jste postřehnout, že
se na nich v současné době nachází více studijního materiálu, než bylo původně
plánováno. Důvodem pro rozšíření naší původní koncepce byly jak zkušenosti při
ověřování již vytvořených výukových materiálů, tak požadavky našich partnerů
z praxe.
Na základě provedených rešerší a dotazníkového šetření byla naše nabídka
následovně rozšířena na:
-

5 vzájemně propojených externích webových stránek obsahujících cvičení,
včetně příručky pro učitele, v němčině, bulharštině, maďarštině, slovenštině a
češtině, jejichž jádrem jsou moduly s komplexními výukovými materiály pro
fázi online a offline zaměřenými na zdravotnickou komunikaci.

-

Z provedených rešerší, dotazníkových šetření a testování vyplynulo, že je
třeba vytvořit dva kurzy a) pro lékaře (ve všech 5 partnerských jazycích na
úrovni C1) a b) pro ošetřující personál (v němčině a češtině na úrovni
B2).

-

Vytvoření speciálního kurzu němčiny pro studenty medicíny a lékaře
v Bulharsku na bázi „moodle“, který je začleněn studijních plánů jak
bulharských studentů, tak zahraničních studentů studujících v Bulharsku
(včetně studentů z Německa), především na Univerzitě Varna.

-

Požadavky kladené na zahraniční zdravotnický personál při atestačních
zkouškách za účelem získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání včetně
ověřování jazykových znalostí nás vedly k vytvoření speciálního kurzu
zaměřeného na komunikaci s pacientem a rovněž k vypracování koncepce
odborné jazykové zkoušky pro zdravotnický personál, tzn. zkoušky ECL pro
lékaře na úrovní C1 a pro ošetřující personál na úrovni B2, která prověří
odborné jazykové kompetence v základních čtyřech dovednostech, tzn. v čtení
a poslechu s porozuměním, psaní a ústní komunikaci. Tuto zkoušku je možné
složit ve všech zkušebních centrech konsorcia projektu. Kromě toho je možné
složit ve zkušebních centrech německého partnera IIK (Institut für
Interkulturelle Kommunikation e.V.) alternativní nově koncipovanou zkoušku
telc-Test, na úrovních B2 a C1 pro lékaře a B1 a B2 pro ošetřující personál.

-

Na všech webových stránkách najdete dotazníky, které nám budou i nadále
pomáhat utvářet kurz „blended-learning podle Vašich požadavků a představ.
Veškerou odezvu z Vaší strany velmi vítáme.
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