ВЪВЕДЕНИЕ
Всички знаем, че днес хората пътуват много из Европа- за да работят,
учат или просто да посетят други места. Смесица от различни народи
и езици може да бъде забелязана и в нашите родни градове. Когато
чужденец не може да си поръча вечеря в местен ресторант или да
попита за посоката, това е неприятно преживяване, но остава без
опасни последици. От друга страна, когато чужденец е наранен
и чувства болка, тогава задължението на парамедиците е да се отзоват
възможно най-бързо и да проведат комуникацията с пострадалия по
един подходящ начин.

Работната версия на
обучителната платформа ще
бъде готова през лятото на 2015

ЗА MEDILINGUA
Проект Medilingua ще се справи с проблема за комуникацията между
парамедиците и пациентите чрез разработването на обучителна
платформа насочена към изучаването на медицински английски.
Специално изработените курсове ще съдържат “podcasts”, които ще
направят учебния процес по-прост и увлекателен, и ще бъдат
разделени в 5 области, всяка от които насочена към конкретна група
пациенти: възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора
в напреднала възраст.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИТЕ
Освен езиковите курсове, всички парамедици
ще бъдат поканени да обменят техните знания,
идеи и друга информация с колегите си от
други страни. Те също ще могат да споделят
своите собствени “podcasts” с всички
парамедици
използващи
обучителната
платфома на Medilingua.

WEB:http://www.e-medilingua.eu
FACEBOOK:http://www.facebook.com/medilingua
TWITTER:http://twitter.com/Medilingua1
TUMBLR: http://medilingua.tumblr.com

Не се колебайте да се свържете
с нас ако се нуждаете от повече
информация или бихте желали
да си сътрудничим!

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
Danmar Computers, Полша
danmar@danmar-computers.com.pl
Iberika Group, Германия
info@iberika.de
Europe Evaluation Company, Великобритания
djo@eec.uk.net
Център РУНИ, България
runny@bitex.bg
Gesaude, Португалия
forum.gesaude@gesaude.pt
The University of Rzeszow, Полша
info@univ.rzeszow.pl

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

Вие сте
парамедик?
Бихте искали да :
комуникирате свободно с пациенти от
други страни,
обменяте знания с парамедици живеещи
в чужбина,
подобрите професионалните си умения

Проект Medilingua е ключът към
това!

