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ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΤΥΧΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ...

Περίληψη του έργου TAKE CARE
Το έργο Take Care έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μετανάστες να αποκτήσουν νέες γλωσσικές
δεξιότητες σε θέματα σχετικά με την υγεία, να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού
ιατρικής περίθαλψης και των ασθενών και να προσφέρει πληροφορίες για το σύστημα υγείας στις
χώρες των εταίρων: Βουλγαρία, Κύπρο, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και
Ισπανία.
Το έργο Take Care απευθύνεται σε οργανισμούς για μετανάστες, ινστιτούτα εκπαίδευσης και
παρόχους ιατρικής περίθαλψης. Αυτοί είναι τα κύρια κανάλια προσέγγισης διαφορετικών
κοινοτήτων μεταναστών στις 8 χώρες των εταίρων και μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει
περισσότερο προσβάσιμη η ιατρική περίθαλψη για τους μετανάστες και να βελτιωθεί η ενσωμάτωσή
τους στην κοινωνία.
Για το σκοπό αυτό οι εταίροι δημιούργησαν τον Οδηγό Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης Για
Μετανάστες (ΟΟΙΠ) [Healthcare Language Guide for Migrants (HLGM)] – ένα γλωσσικό κουτί
επιβίωσης που περιέχει βασικές γλωσσικές πληροφορίες για ιατρικά θέματα, ελκυστικές μεθόδους
για εκμάθηση της τοπικής γλώσσας και πληροφορίες για το σύστημα υγείας στις χώρες των εταίρων.
Ο ΟΟΙΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα γλωσσών σε μετανάστες και σαν υλικό αυτόνομης
μάθησης.

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο από 49 συνεργαζόμενους εταίρους όπως οργανισμούς μεταναστών, (εθελοντικούς)
οργανισμούς που εργάζονται για την ένταξη και την ευημερία των μεταναστών, ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων,
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης κ.λ.π.
71 οργανισμοί μεταναστών συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του έργου
70 πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του έργου
94 εκπαιδευτικοί πάροχοι συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του έργου

www.takecareproject.eu

Έχουν συλλεχθεί 31 καλές πρακτικές για ένταξη μεταναστών σε σχέση με θέματα υγειονομικής περίθαλψης από 8
Ευρωπαϊκές χώρες
Έκδοση του Οδηγού Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης Για Μετανάστες (Healthcare Language Guide for Migrants) σε
1,800 αντίτυπα σε 9 γλώσσες
Δημιουργήσαμε το Διαδραστικό Εγχειρίδιο Εκμάθησης Γλωσσών (Interactive Language Learning Book) για κινητές
συσκευές σε 9 γλώσσες
Διοργανώθηκαν συνολικά 17 εκπαιδευτικά εργαστήρια στις 8 χώρες των εταίρων με περισσότερους από 280 δασκάλους
γλωσσών, επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και εργαζόμενους για την ένταξη μεταναστών

ΕΡΓΟ TAKE CARE
ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Διοργανώθηκαν συνολικά 25 μαθήματα γλωσσών στις 8 χώρες των εταίρων βασισμένα στα προϊόντα του έργου με
περισσότερους από 290 μετανάστες
Ο ΟΟΙΠ (HLGM) δόθηκε στα τμήματα γλωσσών περισσότερων από 70 οργανισμών μεταναστών και ινστιτούτων
γλωσσών ώστε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια γλωσσικών μαθημάτων με πάνω από 1,000 μετανάστες
Διοργάνωση σεμιναρίων αξιοποίησης των προϊόντων του έργου για εκπροσώπους των ομάδων στόχου στις χώρες των
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εταίρων

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ
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Το βιβλίο Διάλογοι Περί Υγείας είναι χωρισμένο σε 12 κεφάλαια
υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει λέξεις κλειδιά,
φράσεις και διαλόγους. Επιπλέον περιγράφονται τα μέρη του
σώματος και κάποια κοινά συμπτώματα.
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

CMY

Το Διαδραστικό Εγχειρίδιο Εκμάθησης Γλωσσών είναι μια μοντέρνα
ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου Διάλογοι Περί Υγείας όπου το περιεχόμενο
είναι με κινούμενα σχέδια και υποστηρίζεται από ηχογραφημένο υλικό
για εύκολη εκμάθηση γλωσσών.
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ΛΕΞΙΚΟ

тѤѱѫѫѢѣٌщѨѭѬًяѩَѬѱѦсѨѠѡўѢَѦ

Το*5((.
Λεξικό περιλαμβάνει фъъцьшщр
μια λίστα από 30 λέξεις περίπου για κάθε κεφάλαιο,
μεταφρασμένες σε 17 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με
το βιβλίο Διάλογοι Περί Υγείας ή σαν υλικό αυτόνομης μάθησης.
ёѭѥѤѠѩَѦўѬњѢњٌѬѨѭѪњѫѡўѦўًѪ

яњѩњѣњѤَќѩوѰѬўѬѨٌѦѨѥوѫњѪўѝَ

яњѩњѣњѤَќѩوѰѬўѬѠѝѢўٍѡѭѦѫيѫњѪўѝَ
яњѩњѣњѤَќѩوѰѬўѬѠѦѠѤѢѣًњѫњѪўѝَ
яњѩњѣњѤَќѩوѰѬўѬѨٌѦѨѥњ
ѣњѢѬѨѬѠѤىѮѱѦѨѣوѨѢѨѭ
ќѢњўѢѣѨѢѦѱѦًњ
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яѨѦوѬў



юٌѦѨѪўًѦњѢѨѧٍѪ



юٌѦѨѪўًѦњѢѥٌѦѢѥѨѪ



ъѢѨѡѭѥيѫњѬў



ъњѯњѦѢوџўѬў



рѢѥѨѩѩњќўًѬў



ِѯўѬўѨѦѨѣىѮњѤѨ



ёњѪѨѦوѬѨѫѬѨѥوѯѢ



ِѯўѬўѝѢوѩѩѨѢњ

 ِѯўѬўѝѭѫѣѨѢѤѢٌѬѠѬњ
 щوѦњѬўўѥўѬٌ
 фًѯњѬўѨѬىѭѰѠѤًيўѫѠ
 ِѯўѬўѣوѦўѢѨѬىўىѥћњѫѠ
 фًѯњѬўѨѬىѩѨћѤيѥњѬњѥўѬѠѦѣњѩѝѢوѫњѪ

ΔΟΜΕΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οι Δομές Υγειονομικής Περίθαλψης προσφέρουν πληροφορίες για το
σύστημα υγείας της κάθε χώρας όπως για επείγοντα περιστατικά,
ασφάλεια υγείας, παθολόγο, τοκετό, φροντίδα ατόμων
τρίτης ηλικίας κ.λ.π.

 ِѯўѬўѝѢњћيѬѠ
 ِѯўѬўўѢѤѠѰًњ
 ِѯўѬўوѫѡѥњ
 яњًѩѦўѬўѮوѩѥњѣњ
 ِѯўѬўњѤѤўѩќًњѫўѮوѩѥњѣњ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 ِѯўѬўوѩўѢѣوѨѢѨѮوѩѥњѣѨ
 фًѫѬўىќѣѭѨѪ

Το Γλωσσικό Κουτί Πρώτων Βοηθειών βοηθά τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης να επικοινωνήσουν με τους μετανάστες σε
επείγοντα περιστατικά. Είναι διαθέσιμο σε 17 γλώσσες.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου Take Care:

www.takecareproject.eu

Бъди здрав!

Διοργάνωση τελικού συνεδρίου με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες
Περίπου 300 μοναδικοί επισκέπτες το μήνα στην ιστοσελίδα του έργου (www.takecareproject.eu)

ΕΤΑΙΡΟΙ
Pressure Line The
Netherlands
+31 10 243 93 65
pl@pressureline.nl
www.pressureline.nl

Dialoge
Germany
+49 8382 944 600
Martina.Stock@dialoge.com
www.dialoge.com

KU TU Ltd.
Bulgaria
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu
www.kutu-bg.eu

SYNTHESIS
Cyprus
isaias@synthesis-center.com
www.synthesis-center.com

IFES
Spain
+34 96 382 5362

Língua e Estudos Portugueses Lda

FLEP - Formação,

www.ifes.es

Portugal
+351 2131 52 178
flep1@mail.telepac.pt
www.flep.pt

Soros International House - SIH
Lithuania
+370 527248 92
daiva@sih.lt
www.sih.lt

UMF Gr t Popa
Romania
+40 2322 118 18
ioana.cretu@umfiasi.ro
www.umfiasi.ro

fernando.benavente@valencia.ifes.es

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον
τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Συνολικά διοργανώθηκαν στις 8 χώρες των εταίρων 17 εκπαιδευτικά εργαστήρια για οργανισμούς μεταναστών,
επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και δασκάλους γλωσσών με περισσότερους από 280 δικαιούχους. Στους
συμμετέχοντες δόθηκαν πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του και εξοικειώθηκαν με διάφορες τεχνικές
εργασίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και καλύτερης κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Παρουσιάστηκε η
μεθοδολογία του έργου εφαρμόζοντας πρακτικές δραστηριότητες βασισμένες στο κύριο προϊόν του έργου –Οδηγός
Ορολογιών Ιατρικής Περίθαλψης για Μετανάστες (ΟΟΙΠΜ) [Healthcare Language Guide for Migrants (HLGM)]-και
οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο πώς να χρησιμοποιήσουν το υλικό στη δουλειά τους με μετανάστες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που οργανώθηκαν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου
www.takecareproject.eu.
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Πραγματοποιήθηκαν έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Βαλένθια,
Ισπανία, στις 2 και 16 Απριλίου, 7, 22 και 23 Μαΐου (2014), με 36
συμμετέχοντες (εκπροσώπους οργανισμών μεταναστών,
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και δασκάλους γλωσσών).
Στα εργαστήρια έλαβαν μέρος 12 οργανισμοί μεταναστών από 10
διαφορετικές χώρες.

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 20
Ιουνίου και συμμετείχαν 7 δάσκαλοι γλωσσών οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν
στη μεθοδολογία του έργου και στη χρήση των προϊόντων.

Διεξήχθησαν τρία σύντομα γλωσσικά μαθήματα στη Βαλένθια,
Ισπανία, στις 2 και 16 Απριλίου και 22 Μαΐου (2014) με 30
συμμετέχοντες (εκπροσώπους οργανισμών μεταναστών και
δασκάλων γλωσσών). Στα μαθήματα έλαβαν μέρος 12 οργανισμοί
μεταναστών από 10 διαφορετικές χώρες.

ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

M

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

„Αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων, μοίρασμα
εμπειριών…… ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε ο ένας
από τον άλλον“
„Υπάρχουν πολλές διαπολιτισμικές διαφορές μεταξύ
των χωρών, αλλά αυτά τα εμπόδια πρέπει να
ξεπεραστούν“

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, οι εταίροι διοργάνωσαν 25 γλωσσικά μαθήματα με βάση τον ΟΟΙΠΜ
(HLGM) με τη συμμετοχή 290 μεταναστών από διάφορες κοινότητες. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν νέες γλωσσικές
δεξιότητες σε σχέση με θέματα υγειονομικής περίθαλψης και βελτίωσαν την αυτοπεποίθησή τους όταν έχουν να
αντιμετωπίσουν ιατρικά θέματα και να επικοινωνήσουν με επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης.
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ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Τα εργαστήρια εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στην Ολλανδία
στις 24 και 28 Μαρτίου 2014 στο Dona Daria Emancipation
Knowledge Centre. Έλαβαν μέρος 19 συμμετέχοντες οι οποίοι
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομάδα εντάχθηκαν
αντιπρόσωποι οργανισμών και κοινοτήτων μεταναστών και στη
δεύτερη αντιπρόσωποι οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης,
δάσκαλοι γλωσσών και εκπαιδευτές.

ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

“Τα προϊόντα του έργου θα πρέπει να προσφέρονται σε
όλους τους νεοεισερχόμενους μετανάστες που ξεκινούν
μαθήματα ένταξης.”
„Τα Ολλανδικά είναι μια δύσκολη γλώσσα. Μου άρεσε το
ηχογραφημένο υλικό γιατί μπορώ να το χρησιμοποιώ
για εξάσκηση στο σπίτι.“

“Το έργο θα είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον για να
χτιστούν γέφυρες μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων στη
Λιθουανία.”
“Όλο το υλικό που πήρα στη διάρκεια των γλωσσικών
μαθημάτων του “Take Care” ήταν πολύ σημαντικό και
χρήσιμο για μένα!!! ”

Πραγματοποιήθηκαν τρία μαθήματα γλωσσών του Take Care τον
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2014: ένα για γυναίκες από το
Μαρόκο, ένα για νεοαφιχθέντες Βούλγαρους στη Χάγη και ένα για
μητέρες με μικρά παιδιά στη Βόρεια Περιφέρεια του Ρόττερνταμ.
Συνολικά έλαβαν μέρος 41 συμμετέχοντες.

Τα γλωσσικά μαθήματα για μετανάστες στη Λιθουανία έγιναν στις
25-30 Απριλίου 2014. Συνολικά συμμετείχαν 18 άτομα.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια διοργανώθηκαν στη Βουλγαρία στις
4 και 7 Απριλίου 2014 για εκπροσώπους οργανισμών
μεταναστών, ιατρικού προσωπικού, δασκάλους γλωσσών και
εκπαιδευτές. Στα εργαστήρια έλαβαν μέρος 17 εκπρόσωποι των
ομάδων στόχου.

“Πρώτη μου φορά στα 20 χρόνια που είμαι στη
Βουλγαρία βλέπω συγκεντρωμένες πληροφορίες για το
σύστημα υγείας. Μπράβο!”
„Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για διαφορετικές
ασθένειες και ιατρικές ειδικότητες.“
Στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν τρία γλωσσικά μαθήματα με
βάση το υλικό του έργου Take Care. Ξεκίνησαν το Μάιο του 2014
με 12 συμμετέχοντες. Ο ΟΟΙΠ δόθηκε σε 4 οργανισμούς που
εργάζονται με μετανάστες και το υλικό του Take Care
χρησιμοποιείται σε μαθήματα γλωσσών για 19 ομάδες με
περισσότερους από 160 μετανάστες από διαφορετικές
εθνικότητες.

"Μέσω αυτού του εργαστηρίου ο ρόλος μας ως
δασκάλων αποκτά μια νέα διάσταση. Μπορούμε να
προσφέρουμε στους μετανάστες πολύτιμες
πληροφορίες για το τοπικό σύστημα υγείας και να τους
βοηθήσουμε στη διαδικασία ένταξής τους."
“Το Λεξικό είναι μοναδικό στο είδος του. Θα το έχω
συνέχεια μαζί μου στη διάρκεια της εκπαίδευσής μου
στο νοσοκομείο”
Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν τρία γλωσσικά μαθήματα τον Μάιο
του 2014. Ένα στο Σπίτι της Συνεργασίας με 7 μαθητές από
Ευρωπαϊκές χώρες και Τούρκοκύπριους και δύο στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας με φοιτητές ιατρικής από την Αίγυπτο, την Ινδία και
Ευρωπαϊκές χώρες (10 συμμετέχοντες).

ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια έγιναν στην Πορτογαλία στις 17-18
Μαρτίου και 24-25 Μαρτίου 2014 με 41 συμμετέχοντες. Η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε επικεντρώθηκε στη
συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στις 20 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Λιθουανία ένα
εκπαιδευτικό εργαστήριο για επαγγελματίες δασκάλους
γλωσσών. Παρευρέθηκαν 8 άτομα, όλοι τους επαγγελματίες στην
εκπαίδευση ενηλίκων και δάσκαλοι γλωσσών.

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στη Γερμανία πραγματοποιήθηκαν
στις 21 Μαρτίου 2014 με 7 συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένων
δασκάλων μεταναστών και νοσοκόμων. Χρησιμοποιήθηκαν
τεχνικές δράματος για εξάσκηση στους διαλόγους υγειονομικής
περίθαλψης και στο λεξιλόγιο και οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα
θεατρικά παιχνίδια ως πολύ βοηθητικά για αυτή την περίπτωση.

”Μόνο τώρα συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι να
μπορείς να επικοινωνήσεις για θέματα που αφορούν
την υγεία σου στην τοπική γλώσσα και πόσο
απογοητευτικό είναι αν δεν μπορείς να το κάνεις!”
“Με άγγιξε ο τρόπος διδασκαλίας σας και το ότι μας
δώσατε το υλικό”
Τα γλωσσικά μαθήματα στη Γερμανία έγιναν το Μάιο του 2014 σε
έναν οργανισμό μεταναστών στο Lindau, Kulturbrücke (πρόκειται
κυρίως για έναν οργανισμό που φροντίζει αιτητές ασύλου).
Έλαβαν μέρος στα μαθήματα 10 άτομα από τη Σενεγάλη,
Ουκρανία, Πολωνία, το Μοντενέγκρο και το Αφγανιστάν.

“Έμαθα πολλά νέα πράγματα και ελπίζω να μοιραστώ αυτή
τη γνώση με άλλους στο κοντινό μέλλον”
“Πολύ χρήσιμο, πρακτικό και δημιουργικό μάθημα. Το υλικό
εστιάζεται σε πραγματικές καταστάσεις κάνοντας το
περιεχόμενό του πιο ελκυστικό και εύκολο στην εφαρμογή
του.”
Τρία γλωσσικά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην Πορτογαλία
(Απρίλιο - Ιούνιο 2014) με 60 συμμετέχοντες από 10 χώρες: Ιταλία,
Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Αγκόλα, Βραζιλία, Πράσινο Ακρωτήρι,
Ινδία, Γουινέα Μπισσάου και Γουινέα Κονάκρι.

ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι στη Ρουμανία διοργανώθηκε στις 28-29
Μαρτίου σε συνεργασία με το UMF Iasi, το EuroEd, το Σύνδεσμο
Φοιτητών Ιατρικής του Ιάσι (Iasi Medical Students Society) και το
Σύνδεσμο Ρουμανοουκρανικής Φιλίας (Romania-Ukraine Friendship
Association). Συμμετείχαν 45 επαγγελματίες (δάσκαλοι γλωσσών,
φοιτητές ιατρικής, κοινότητες μεταναστών) από 5 χώρες (Ρουμανία,
Μολδαβία, Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία). Στις 12 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με γιατρούς, δασκάλους και
φοιτητές από τη Ρουμανία και το Κισινάου.

“Το υλικό προσφέρει στη διδασκαλία πρωτοτυπία,
αυθορμητισμό, χρησιμότητα, ποικιλία, αλλά κυρίως απόλυτη
προσαρμοστικότητα στις γλωσσικές ανάγκες και τις συνθήκες
που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί ασθενείς και οι αυριανοί
γιατροί.”
“Εμποτισμένο με ανθρωπισμό το "Take Care” είναι ένα
Ευρωπαϊκό Έργο με πεμπτουσία. Κρατώντας το Λεξικό, ο
Σίσυφος δεν αισθάνεται πια μόνος του στην κορυφή του βουνού
με τον αρχαίο βράχο της ύπαρξης βαρύ στις πλάτες του….”
Στη Ρουμανία διοργανώθηκαν 7 γλωσσικά μαθήματα τον
Μάρτιο-Ιούνιο 2014. Δάσκαλοι γλωσσών εργάστηκαν με
περισσότερους από 100 φοιτητές ιατρικής και οδοντιατρικής από
περισσότερες από 15 χώρες. Συνολικά 300+ διεθνείς και 500+
Ρουμάνοι φοιτητές ιατρικής προσεγγίστηκαν από το έργο.

