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Вижте продуктите на проект FALK!
FALK разработи набор от информационни и езикови продукти, насочени към
повишаване достъпа на мигрантите до здравни услуги. Продуктите са включени в
Езиково помагало за първа помощ, което може да се използва за развиване и
подобряване на езикови умения на медицинска тематика на езиците на 6 приемни
държави – Турция, България, Испания, Кипър, Чехия и Великобритания.
Отделните елементи на Помагалото са достъпни на онлайн платформата на проекта
www.falkproject.eu, и включват:
МЕДИЦИНСКА ЕЗИКОВА ПИРАМИДА
Медицинската езикова пирамида е
речник с думи и фрази, предоставящ
медицинска
терминология
от
приоритетни сфери, свързани със
здравето на имигранти. Пирамидата е
разделена на 6 приоритетни теми, които
имат за цел да отговорят на здравните
нужди на имигрантите – Травми,
Заразни болести, Незаразни болести,
Душевно здраве, Здравни проблеми,
специфични за жени, Здравни проблеми,
свързани с пътуването и времето.
Пирамидата е достъпна на 12 езика –
английски, турски, български, испански,

чешки,
гръцки,
арабски,
фарси,
грузински, руски, украински и румънски.

МЕДИЦИНСКИ УЧЕБНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

Медицинските учебни видео материали
предоставят видео и аудио пресъздаване
на различни медицински сценарии за
целите на езиково обучение. Те са
разделени на шестте приоритетни
медицински теми и са свързани с
езиковата информация, съдържаща се в
Медицинската езикова пирамида. Видео
материалите са достъпни на 6 езика –
английски, турски, български, испански,
чешки и гръцки.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

ВИРТУАЛНА КАРТА НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ
Виртуалната
карта
предоставя
специфична информация за здравната
система на всяка от приемните страни –
Турция, България, Испания, Кипър,
Чехия и Великобритания. Картата е
разделена
на
теми
и
съдържа
информация, специфична за съответната
държава, свързана с темите Спешност,
Без спешност, Здравно осигуряване,
Имунизации,
Зъболекар,
Сексуално
здраве, Раждане и грижа за детето,
Превантивна медицина.

езици, както и на няколко мигрантски
езика,
в онлайн платформата на
проекта.

Шестте карти – по една за всяка
държава, са достъпни на националните
УЧЕБНО ПРОСТРАНСТВО
Учебното пространство дава възможност
за практикуване на езикова информация
на 6 езика – английски, турски,
български, испански, чешки и гръцки. То
е разделено на шестте приоритетни
медицински
теми
и
включва
упражнения, свързани с информацията
от Медицинската езикова пирамида и
Медицинските учебни видео материали.
Упражненията са насочени към тестване
на езикови умения, като слушане с
разбиране, четене с разбиране, лексика и
др.
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За повече информация за проекта, моля посетете www.falkproject.eu,
или се свържете с партньорската организация във вашата страна.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

