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"FALK: Göçmenler için İlk Yardım
Kitapçığı Kiti", 6 AB ülkesinin
(Türkiye, Bulgaristan, İspanya,
Birleşik Krallık, Çekya ve Güney
Kıbrıs) ana dillerinde tıbbi konularda
dil becerilerinin geliştirilmesi ve
yükseltilmesi yoluyla göçmenler için
sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir
hale getirilmesini amaçlayan bir Avrupa
işbirliği projesidir.

FALK, ev sahibi ülkelerin sağlık sistemleri hakkında ülkeye özgü bilgileri sağlayan
sağlıklı dil becerilerini edinmek ve etkili bir tıbbi yardım almak için kapsamlı bir çoklu
cihaz dili aracı olarak Bir İlk Yardım Dili Seti geliştiriyor.
Kit, her biri özerk öğrenmeve örgün ve örgün olmayan dil kursları için tıbbi dilde bilgi
sağlayan 3 ayrı öğe, Tıbbi Dil Piramidi, Tıp dili çalışma-videoları ve Öğrenme platformu,
içerir.
Proje, 2017-2019 dönemi için Erasmus + programı kapsamında ﬁnanse edilmektedir.
FALK, üç yararlanıcı grubuna fayda sağlayabilir:
 Yetişkin Göçmenler ( sağlıkla ilgili dil becerisine sahip olmayan yeni göçmenler ve
yerleşik göçmenler )
 Sağlık hizmeti verenler, özellikle mülteci kamplarında veya geçici kabul tesislerinde
çalışan tıbbi personel
 Yetişkin göçmenlere dil eğitimi veren dil eğitmenleri
AMAÇLAR:
 Ev sahibi ülke dilinde sağlıkla ilgili konularda yetişkin göçmenlerin dil yeterliklerini
artırmak
 Yetişkin göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişmesini kolaylaştırmak için 6 AB
ülkesindeki sağlık sistemleri hakkında ülkeye özgü bilgiler sunarak
 Yenilikçi dil ürünleri geliştirmek ve böylece entegrasyon, dil eğitimi ve göçmenlerin
refahı için çalışan organizasyonların kapasitelerini artırmak
 Sağlık çalışanlarını göçmen hastalarla etkin iletişim kurmalarını ve sunulan tıbbi
hizmetlerin kalitesini artırmalarını desteklemek

ÇIKTILAR:
 Göçmenlerin sağlık sorunları ile ilgili öncelikli konularda tıp terminolojisi sağlayan
kelime ve deyim terimi olarak 12 dilde Tıbbi Dil Piramidi
 Tıp dilinde çalışma videoları 6 dilde (kendi) dil öğrenimi için farklı tıbbi senaryoların
görsel ve işitsel rekreasyonunu sağlamak
 Ortak ülkelerdeki sağlık sistemleri hakkında 12 dilde Sanal Harita sağlayan bir
öğrenme platformu ve Dil içeriğini 6 dilde uygulayan bir Test alanı
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