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Δείτε το υλικό του έργου FALK!
Το FALK έχει αναπτύξει μια σειρά πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού γλώσσας που στοχεύει
στη βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα προϊόντα
περιλαμβάνονται σε ένα Κιτ Γλώσσας Πρώτων Βοηθειών το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη και την αναβάθμιση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε ιατρικά θέματα στις γλώσσες υποδοχής
6 χωρών - Τουρκία, Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρος, Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου www.falkproject.eu και
περιλαμβάνει:

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η Πυραμίδα Ιατρικής Γλώσσας είναι ένα
γλωσσάριο λέξεων και φράσεων ιατρικής
ορολογίας που σχετίζεται με συγκεκριμένα
προβλήματα υγείας των μεταναστών. Η
πυραμίδα χωρίζεται σε 6 θέματα ως τομείς
προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των
αναγκών υγείας των μεταναστών - Τραύματα,
Μεταδοτικές ασθένειες, Μη μεταδοτικές
ασθένειες, Ψυχική υγεία, Προβλήματα υγείας
για τις γυναίκες, Θέματα υγείας που σχετίζονται
με το ταξίδι και την έκθεση στα καιρικά
φαινόμενα.

τσεχικά, ελληνικά, αραβικά, φαρσί, γεωργιανά,
ρωσικά, ουκρανικά και ρουμανικά.

Η Πυραμίδα είναι διαθέσιμη σε 12 γλώσσες αγγλικά, τουρκικά, βουλγαρικά, ισπανικά,

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ
Τα βίντεο παρέχουν οπτική και ηχητική
αναψυχή για διάφορα ιατρικά σενάρια για
σκοπούς
(αύτο)εκμάθησης
γλώσσας.
Διακρίνονται
στα
6
ιατρικά
θέματα
προτεραιότητας και συνδέονται με τις
γλωσσικές πληροφορίες που περιέχονται στην
Πυραμίδα Ιατρικής Γλώσσας.
Τα βίντεο είναι διαθέσιμα σε 6 γλώσσες Αγγλικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά,
Τσέχικα και Ελληνικά.

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.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο
εικονικός
χάρτης
παρέχει
ειδικές
πληροφορίες για τα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης των χωρών υποδοχής - Τουρκία,
Βουλγαρία,
Ισπανία,
Κύπρος,
Τσεχική
Δημοκρατία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χάρτης
χωρίζεται σε θέματα και περιέχει ειδικές
πληροφορίες για την αντίστοιχη χώρα που
σχετίζονται με την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, μη έκτακτης ανάγκης, ασφάλισης
υγείας,
εμβολιασμών,
οδοντιατρικής
περίθαλψης, σεξουαλικής υγείας, τοκετού και
φροντίδας
παιδιών
και
προληπτικής
υγειονομικής περίθαλψης.

πλατφόρμα του έργου στις γλώσσες υποδοχής
καθώς και σε διάφορες γλώσσες των
μεταναστών.

Έχουν αναπτυχθεί συνολικά 6 χάρτες - μία ανά
χώρα και είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Η εξάσκηση γνώσεων παρέχει στους
εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ασκήσουν
γλωσσικές πληροφορίες σε 6 γλώσσες Αγγλικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ισπανικά,
Τσέχικα και Ελληνικά. Είναι χωρισμένο στα 6
ιατρικά θέματα προτεραιότητας και κάθε ένα
από αυτά περιλαμβάνει ασκήσεις που
σχετίζονται με τις πληροφορίες που παρέχονται
στην Πυραμίδα Ιατρικής Γλώσσας και τα
Ιατρικά Γλωσσικά Βίντεο. Οι ασκήσεις
επικεντρώνονται στην εξάσκηση γλωσσικών
δεξιοτήτων όπως η ακρόασης, η ανάγνωσης, το
λεξιλόγιο κλπ.

Οι εταίροι του έργου
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITESI (TR)

THE LITTLE WREN LTD. (UK)

KU TU EOOD (BG)

AKLUB (CZ)

IFESCOOP (ES)

SYNTHESIS (CY)

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.falkproject.eu ή επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.

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.

