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Viitorii asistenți medicali învață cu metode video

Pornind de la interesul real al tinerilor pentru realizarea și distribuirea online de materiale
video, dar și de la faptul concret că utilizarea materialelor de acest tip este încă un fenomen restrâns
în educație, o serie de organizații non-guvernamentale și institute de educație europene au pus la cale
un proiect prin care tinerii de la școlile sanitare pot dezvolta și utiliza materiale video ca resurse și
instrumente de învățare.
Având în vedere mobilitatea personalului sanitar, dar și a pacienților, este cu adevărat
important ca la nivel european să existe o interacțiune concretă între școlile sanitare, astfel încât
personalul medical să cunoască tehnici și metode utilizate în alte țări europene. Iar resursele video
sunt, poate, una dintre cele mai eficiente metode de învățare și schimb de experiență.
La inițiativa Universității din Bremen (Germania), cu parteneri din România, Finalanda, Italia și
Spania, studenți și elevi de la școlile sanitare din aceste țări vor realiza în cadrul proiectului ReSolVe o
serie de materiale video în care vor prezenta diverse tehnici medicale învățate la școală, cu scopul de
a le împărtăși cu colegii lor din alte țări.
Proiectul își propune să dezvolte metode inovatoare de învățare și promovarea lor în cadrul
instituțiilor de învățământ medical, și nu numai, și pune la dispoziție platforma online draufhaber.tv, un
serviciu video unde studenții vor putea încărca propriile materiale video și unde pot viziona materiale
cu tehnici medicale învățate și prezentate de colegi din țările partenere.
Elevii și studenții realizează integral materialele video, cu susținerea profesorilor și a
reprezentanților proiectului. Aceștia vor învăța să planifice realizarea unui material video, să dezvolte
un scenariu adecvat temei alese și să găsească cele mai bune metode de prezentare a unui subiect
medical. Toate materialele video vor fi subtitrate în limba engleză, iar apoi în limbile naționale ale
participanților la proiect, dar și în franceză, poloneză și rusă pentru a da acces cât mai multor tineri la
aceste resurse. Se urmărește, astfel, dezvoltarea competențelor lingvistice ale tinerilor implicați în
acest experiment de cooperare, dar și prezentarea diverselor metode și tehnici medicale pe care tinerii
le învață în diferite tări europene.
Pentru a stimula interacțiunea dintre studenți, pe plaforma draufhaber.tv elevii și studenții vor
putea comenta și interacționa cu privire la temele prezentate, încurajându-se, astfel, răspândirea
conținuturilor profesionale produse de tineri la nivel european.
Plaforma este dedicată schimbului de informații și resurse profesionale pentru tineri, indiferent
de domeniul ales, permițând astfel accesul la resurse din cele mai diverse domenii.
Proiectul ReSolVe este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Life Long
Learning – Leonardo da Vinci (2013 --- 2015).
Partenerul pentru România în cadrul proiectului este Asociația Observator pentru Dezvoltarea
Învățării Permanente (ODIP). ODIP desfășoară activități de cercetare, evaluare, formare în domeniul
politicilor de promovare și dezvoltare a învățării pe tot parcursul vieții.
Persoană de contact: Magdalena Balica, Asociația Observator pentru Dezvoltarea Învățării
Permanente; magda.balica@ise.ro, 0722 317 475
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