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Podívejte se na výstupy projektu FALK!
FALK vytvořil soubor informačních a vzdělávacích jazykových produktů s cílem učinit služby
zdravotní péče více přístupné pro migranty. Produkty jsou zahrnuty do First Aid Language Kit
(Jazykového balíčku první pomoci), který lze využít k rozvoji a zdokonalování jazykových
dovedností v lékařských tématech v hostitelských jazycích 6 zemí EU - Turecka, Bulharska,
Španělska, Kypru, České republiky a Spojeného království.
Samostatné části balíčku jsou dostupné na online platformě projektu www.falkproject.eu a
zahrnují:

LÉKAŘSKÁ JAZYKOVÁ PYRAMIDA
Lékařská jazyková pyramida je slovní a
frázový glosář poskytující lékařskou
terminologii, která se týká specifických
problémů migrantů. Pyramida je rozdělena
do 6 témat odpovídajících prioritním
lékařským oblastem pro řešení zdravotních
potřeb migrantů – Zranění, Přenosné
nemoci, Nepřenosné nemoci, Duševní
zdraví, Zdravotní problémy specifické pro
ženy a Témata cestování a počasí související
se zdravím.

španělštině, češtině, řečtině, arabštině,
perštině, gruzínštině, ruštině, ukrajinštině a
rumunštině.

Pyramida je dostupná ve 12 jazycích –
angličtině,
turečtině,
bulharštině,
LÉKAŘSKÉ JAZYKOVÉ STUDIJNÍ VIDEOZÁZNAMY
Lékařská studijní videa poskytují vizuální a
zvukovou nahrávku různých lékařských
scénářů pro účely (samostatného) studia
jazyků. Jsou rozdělena do 6 prioritních
lékařských témat a jsou propojena
s jazykovými informacemi obsaženými
v lékařské jazykové pyramidě.
Videa jsou k dispozici v 6 jazycích angličtině,
turečtině,
bulharštině,
španělštině, češtině a řečtině.

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a
Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci.

VIRTUÁLNÍ MAPA SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Virtuální mapa poskytuje specifické
informace o zdravotnických systémech
hostitelských zemí - Turecka, Bulharska,
Španělska, Kypru, České republiky a
Spojeného království. Mapa je rozdělena na
témata a obsahuje informace specifické pro
danou zemi související s ošetřením
záchranné služby, běžným vyšetřením,
zdravotním pojištěním, očkováním, zubním
ošetřením, sexuálním zdravím, narozením
dítěte a péčí o něj a preventivní zdravotní
péčí.

online platformě projektu v národních
jazycích a také v různých jazycích migrantů.

Celkově bylo vytvořeno 6 map – jedna pro
každou zemi, které jsou k dispozici na
TESTOVACÍ ZÁKLAD
Testovací základ poskytuje studentům
příležitost
procvičovat
si
jazykové
informace v 6 jazycích - angličtině,
turečtině, bulharštině, španělštině, češtině a
řečtině. Je rozdělen do 6 prioritních
lékařských témat a každé z nich zahrnuje
cvičení
související
s
informacemi
poskytnutými
v
Lékařské
jazykové
pyramidě
a
Lékařských
jazykových
videozáznamech. Cvičení jsou zaměřena na
testování jazykových dovedností, jako je
poslech
s
porozuměním,
čtení
s porozuměním, slovní zásoba atd.

FALK partneři…
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITESI (TR)

THE LITTLE WREN LTD. (UK)

KU TU EOOD (BG)

AKLUB (CZ)

IFESCOOP (ES)

SYNTHESIS (CY)

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)

Pro další informace k projektu prosím navštivte www.falkproject.eu, nebo
kontaktujte projektové partnery.
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