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Το “FALK: Κουτί Πρώτων Βοηθειών
Γλώσσας για μετανάστες”
πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα συνεργασίας που
αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο
προσιτές τις υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης στους μετανάστες μέσω
της ανάπτυξης και της αναβάθμισης
των γλωσσικών δεξιοτήτων σε ιατρικά
θέματα στις γλώσσες 6 χωρών της ΕΕ Τουρκία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Τσεχία και Κύπρος.

Το FALK αναπτύσσει ένα γλωσσικό εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών ως πλήρες γλωσσικό
εργαλείο πολλαπλών χρήσεων που παρέχει ειδικές πληροφορίες για τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης των χωρών υποδοχής καθώς και γλωσσικές δεξιότητες που
σχετίζονται με την υγεία για την επιτυχή αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
Το «Κουτί» περιλαμβάνει 3 ξεχωριστά στοιχεία, καθένα από τα οποία παρέχει ιατρικές
γλωσσικές πληροφορίες τόσο για την αυτόνομη εκμάθηση όσο και για την εκμάθηση σε
επίσημα και ανεπίσημα μαθήματα γλώσσας - Πυραμίδα Ιατρικής Γλώσσας, Μελέτη
Ιατρικής Γλώσσας με βίντεο και Πλατφόρμα εκμάθησης.
Το FALK μπορεί να ωφελήσει τρεις ομάδες δικαιούχων:
 Οι ενήλικες μετανάστες (νεοεισερχόμενοι και μετανάστες που δεν έχουν ειδικές
γλωσσικές δεξιότητες)
 Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε
καταυλισμούς προσφύγων ή προσωρινές εγκαταστάσεις υποδοχής
 Εκπαιδευτές γλώσσας που παρέχουν γλωσσική κατάρτιση σε ενήλικες μετανάστες
ΣΤΟΧΟΙ:
 να βελτιωθούν οι γλωσσικές ικανότητες των ενήλικων μεταναστών σε θέματα
υγειονομικής περίθαλψης στη γλώσσα της χώρας υποδοχής
 να διευκολύνουν την πρόσβαση των ενήλικων μεταναστών στην υγειονομική
περίθαλψη, παρέχοντάς τους πληροφορίες για κάθε χώρα σχετικά με τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης σε 6 χώρες της ΕΕ
 να αναπτύξουν καινοτόμα γλωσσικά εργαλεία και, συνεπώς, να βελτιώσουν τις
ικανότητες των οργανισμών που εργάζονται για την ένταξη, τη γλωσσική κατάρτιση
και την ευημερία των μεταναστών
 να υποστηρίξει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να επικοινωνούν
αποτελεσματικά με τους μετανάστες ασθενείς και να βελτιώσουν την ποιότητα των
προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
 Πυραμίδα ιατρικής γλώσσας σε 12 γλώσσες ως γλωσσάριο λέξεων και φράσεων που
παρέχει ιατρική ορολογία σε θέματα προτεραιότητας που σχετίζονται με
προβλήματα υγείας των μεταναστών
 Μελέτη ιατρικής γλώσσας σε 6 γλώσσες που παρέχει οπτική και ηχητική εκπαίδευση
για διάφορα ιατρικά σενάρια για σκοπούς (αυτο-) εκμάθησης γλώσσας
 Εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει έναν εικονικό χάρτη για τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης των χωρών εταίρων σε 12 γλώσσες και ένα Δοκιμαστικό
αρχείο για την εξάσκηση γλωσσικού περιεχομένου σε 6 γλώσσες
Οι εταίροι στο FALK:
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.falkproject.eu,
ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.

