Príručka pre používateľov materiálov Blended-Learning kurzu
Základné informácie o práci s Blended-Learning kurzom

Ako pracovať s Blended-Learning kurzom?
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre prácu s naším Blended-Learning kurzom
zameraným na interkultúrnu lekársku komunikáciu.
Náš kurz Vám prostredníctvom webovej stránky ponúka nasledovný učebný
materiál:
Programované cvičenia, ktoré je možné vypracovať samostatne doma, bez pomoci
lektora alebo vyučujúceho.
Cvičenia v prezenčnej fáze: Tu nájdete cvičenia, ktoré poznáte z učebníc. Mnohé z
nich môžete takisto vypracovať samostatne, ale keďže často nemajú jednoznačné
riešenie ako v prípade programovaných cvičení, je vhodnejšie vypracovať ich v
skupine s podporou vyučujúceho.
Testy: Ak sa niekto učí, chce si aj overiť, či sa niečo naučil, resp. porovnať, na akej
úrovni sa nachádzal na začiatku a po ukončení kurzu. Takúto možnosť ponúkame v
časti ECL prostredníctvom medzinárodne uznávaného testu ECL. Na stránke
nájdete vzorové testy tejto štandardizovanej skúšky uznávanej v celej Európe.
Slovníky: Umožnia Vám získať prehľad o lexike, ktorá je dôležitá v lekárskej
komunikácii v jednotlivých sférach.
Cvičenia nemusíte vypracovávať v nami uvedenom poradí. Každé cvičenie je možné
začať individuálne podľa Vašich potrieb.
Keďže ústna forma komunikácie zohráva mimoriadne dôležitú rolu vo formálnej
komunikácii, obsahuje kurz i množstvo textov zameraných na nácvik počúvania a
videí.
Podstatou Blened-Learning kurzu je, aby najdôležitejšie časti, teda webová stránka
a prezenčná fáza štúdia, tvorili jednotný celok a navzájom sa dopĺňali.
Naša webová stránka Vám ponúka najnovšie, neustále aktualizované doplnkové
informácie a možnosti interakcie, na ktorých sa môžete aktívne podieľať. Vaša
aktívna participácia je dôležitá, ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok vzdelávania.
Okrem horeuvedených základných častí kurzu obsahuje webová stránka najmä
nasledovné okruhy cvičení a informácií:







Opis projektu
Informácie o partneroch projektu a partneroch z praxe, ich sieťach a
aktivitách v jednotlivých jazykoch, vrátane linkov na tieto inštitúcie a webové
stránky projektu.
YouTube - Videá
Dôležité linky k oblastiam „zdravotníctvo“ a „interkultúrna komunikácia“
Blogy k téme EUROPASS

















Jazykové cvičenia
o Slovenčina pre zahraničných lekárov
o Deutsch für ausländische Ärztinnen und Ärzte
o Deutsch für ausländische Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/pfleger
o Übungen zur Patientenkommunikation
o Imed-Komm Mu-Varna
Podcasty/videocasty k oblastiam „zdravotníctvo“ a „interkultúrna
komunikácia“
Správy
Skúška ECL
Kvízy
Otestuj sa
Učebné materiály
Wiki
Aktuálne príspevky
Najnovší obsah = Informácie o aktuálnych zmenách na stránke, vďaka
ktorým nemusíte dlho hľadať najnovšie príspevky
Dotazníky k jednotlivým kurzom, ktoré majú konzorciu poskytnúť dôležité
informácie a prípadné podnety na zlepšenie kurzu
možnosť prekladu (Microsoft Translator)

(bližšie pozri úvodnú stránku http://imed-komm.eku.sk/ )

Naše konzorcium tvorí päť partnerov z piatich krajín: z Bulharska, Nemecka,
Slovenska, Česka a Maďarska. Na základe jednotnej, detailne spracovanej
koncepcie boli vypracované Blended-Learning kurzy interkultúrnej lekárskej
komunikácie vo všetkých piatich jazykoch:

Nemecko http://www.imed-komm.eu/
Bulharsko http://dp.mu-varna.bg/?q=zaglavna
Slovensko http://imed-komm.eku.sk/
Česko http://imed-komm.jcu.cz/
Maďarsko http://inyt.pte.hu/imedkomm/

Na našej webovej stránke Vám ponúkame rôzne možnosti priamej komunikácie s
nami, ale aj s partnermi projektu z ostatných krajín. Okrem funkcií Skype a Chat
môžete využívať aj tlačidlá Kontakt (na stránke hore a na podstránkach), Impresum a
i. Doplňujúce a aktuálne informácie získate prostredníctvom funkcie RSS a tlačidla
Hľadať. Pre ďalšie informácie o Európskej komisii, jej úlohách, cieľoch a aktivitách
kliknite na logo „Programm für lebenslanges Lernen“ v ľavom hornom rohu
stránky.

Kontakt na prezenčné centrá v partnerských krajinách
Nemecko
IIK e. V. Erfurt
Bahnhofstraße 4a
99084 Erfurt
Telefon: +49 361 78 92 94 49
Fax: +49 361 78 92 94 48
E-mail: dagmar.kleber@iik.de

IIK e. V. Jena
Grietgasse 11
07743 Jena
Telefon: +49 3641 489219
Fax: +49 3641 489221
E-Mail: iik.jena@t-online.de

Bulharsko
Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
ул. “Марин Дринов” 55
9002 Варна
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Виолета Тачева, дф
Тел.: +359 52 677 012
e-mail: tacheva@mu-varna.bg
Лице за контакти:
Д-р Иван Мерджанов, дп
Тел: +359 52 677 050, вътр. 2658
e-mail: merdjanov@mu-varna.bg
Карта
Slovenská republika
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel.: + 421 37 6542 456
email: eku@eku.sk
www.eku.sk

Česko
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Emy Destinové 46
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 777 600
E-Mail: ptacnik@jcu.cz
www.zsf.jcu.cz
Maďarsko
H-7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Tel.: (72) 501-500/22797
Webcímeink:
http://inyt.pte.hu
http://www.ecl.hu

