TŁO PROJEKTU
Wszyscy wiemy, że obecnie ludzie poruszają się po całej Europie - aby uczyć
się, pracować lub poznawać nowe miejsca. Taką mieszankę narodów
i języków można zobaczyć w wielu miastach rozsianych po naszych krajach.
Gdy cudzoziemiec nie może zamówić obiadu lub zapytać o drogę, nie jest to
miłym doświadczeniem, ale bez niebezpiecznych konsekwencji. Gdy jednak
cudzoziemiec jest ranny i odczuwa ból, to zadaniem ratowników
medycznych jest pojawić się tak szybko, jak to możliwe i udzielić mu
pomocy, ale by to zrobić ratownicy przede wszystkim muszą umieć się z nim
komunikować.

Testowa wersja kursu e-learning
zostanie uruchomiona latem
2015 roku

O PROJEKCIE MEDILINGUA
Projekt Medilingua zamierza rozwiązać ten bardzo istotny aspekt
komunikacji między ratownikiem i pacjentem, poprzez dostarczenie
kompletnego środowiska pracy dla nauki medycznego języka angielskiego.
Specjalnie zaprojektowane kursy będą zawierać podcasty, tak by proces
uczenia się był prosty i zabawny. Kursy będą podzielone na pięć obszarów,
z których każdy będzie odnosić się do określonej grupy pacjentów:
dorosłych, dzieci, niemowląt, kobiet w ciąży i seniorów.

WSPÓŁPRACA
Oprócz kursów językowych ratownicy będą
zachęcani do dzielenia się swoją wiedzą,
pomysłami i innymi informacjami dotyczącymi ich
pracy z kolegami z innych krajów. Będą mogli
również przesyłać własne podcasty, z korzyścią
dla wszystkich ratowników korzystających ze
środowiska nauki Medilingua.

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

Nie wahaj się skontaktować z nami,
jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
lub współpracować z nami!
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Jesteś
ratownikiem medycznym?
Czy chciałbyś:
Swobodnie komunikować się z pacjentami
z innych krajów
Wymieniać wiedzę z ratownikami z innych
krajów
Poprawić swoje umiejętności językowe

