ANTECEDENTES
Nos dias que correm, todos sabemos que as pessoas se deslocam muito pela
Europa – para trabalhar, para aprender, ou apenas para visitar outros sitios.
Esta mistura de diferentes nações e línguas pode ser vista em muitas cidades
está até espalhada pelas nossas cidades natais.Quando os estrangeiros não são
capazes de pedir o jantar num restaurante local ou de pedir direções, é sempre
um experiência desagradável, mas sem consequências perigosas. Por outro
lado, quando uma pessoa estrangeira se encontra ferida, com dores e a sofrer,
cabe aos os técnicos emergência aparecer tão rápido quanto possível e fazer a
comunicação como as vítimas de forma apropriada.

A versão de teste do ambiente
de aprendizagem será lançada
no verão 2015

SOBRE O PROJETO MEDILINGUA
O Projeto Medilingua vai abordar este aspecto muito importante da
comunicação entre o Técnico de Emergência e o Paciente, através da
apresentação de um ambiente de trabalho completo e focado na
aprendizagem do Inglês em contexto médico. Especialmente na criação de
cursos destinados aos técnicos onde poderemos encontrar uma série de videos
para tornar o processo de aprendizagem mais simples e mais divertido Estes
serão divididos em cinco áreas, cada um deles referindo-se a grupo específico
de pacientes: adultos, crianças, bebês, mulheres grávidas e pessoas idosas.

COLABORAR COM OUTROS
Além dos cursos de línguas todos os técnicos de
emergência serão convidados a partilhar os seus
conhecimentos, idéias e outras informações com os
seus colegas de trabalho de outros países. Eles
serão também capazes de carregar os seus próprios
videos, para o benefício de todos os técnicos que
utilizam o ambiente de aprendizagem Medilingua.

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

Não hesite em contatar-nos se
precisar de informação mais
específica, ou se desejar colaborar
connosco !

PARCEIROS DO PROJET
Danmar Computers, Polónia
danmar@danmar-computers.com.pl
Iberika Group, Alemanha
info@iberika.de
Europe Evaluation Company, Inglaterra
djo@eec.uk.net
Center RUNI, Bulgária
runny@bitex.bg
Gesaude, Portugal
forum.gesaude@gesaude.pt
Uniwersytet Rzeszowski, Polónia
info@univ.rzeszow.pl

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão
Europeia.
Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
uso que possa ser feito das informações nele contidas.

Você é técnico de
emergência?
Gostaria de:
comunicar livremente com os pacientes
de outros países
realizar intercâmbio de conhecimentos com
técnicos que vivem no exterior
melhorar as suas competências
profissionais

