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Подобряване на професионалните езикови компетенции на
парамедиците -2013-1-PL1-LEO05-37769
Въведение
Проектът MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма
Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот.
Дейностите по него се реализират в България, Полша, Португалия, Германия
и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 и ще продължи 24
месеца. Конкретната причина за реализирането на този проект е липсата на нужните
професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфордския
речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна
първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”).
Цели на проекта:


да увеличи възможностите за намиране на работа и професионалната мобилност
на парамедиците чрез подобряване на техните професионални чуждоезикови
компетенции



да разработи иновативна мултимедийна обучителна платформа



да предостави атрактивно обучение по ПОО

Основните резултати от проекта ще бъдат тествана мултимедийна платформа, която ще
може да бъде използвана безплатно от голям брой хора и мултимедийни обучителни
материали (включително т.нар. „podcasts” по професионално-ориентирано езиково
обучение).

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.

Aвторските права за този материал се предават от партньорите по проекта на трети страни със споразумението, че
проекта е споменат по подходящия начин и всички произтичащи от него материали съдържат същото съобщение
за авторски права. Разрешителното за това се определя от условията на следния адрес:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.

Партньори по проект MEDILINGUA
Партньорството включва 6 организации от 5 различни европейски държави:
-

Danmar Computers Sp.z.o.o (Полша)

-

Uniwersytet Rzeszowski (Полша)

-

Iberika Group (Германия)

-

Europe Evaluation Company (Великобритания)

-

Център РУНИ (България)

-

Gesaude - Organizacao e Gestao de Saude nos Locais de Trabalho, Lda (Португалия)
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за авторски права. Разрешителното за това се определя от условията на следния адрес:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.

Първа партньорска среща в Коимбра
Първата транснационална среща по проекта се състоя на 20-ти и 21-ви януари 2014
в Коимбра, Португалия. Всеки партньор представи накратко дейностите и профила на
своята организация за да може участниците да се запознаят един с друг. Общите цели
и същността на проекта бяха обсъдени. Бяха ясно определени задачите и отговорностите
на всички партньори в рамките на различните работни пакети. Планът за
Разпространение на резултатите, който съдържа методологията и средствата как да се
достигне до възможно най-голям брой хора от целевата група, които да получат
информация за резултатите от проекта, беше представен от Център Руни. EEC запозна
партньорите с плана за Оценка и контрол, който ще бъде използван за да се следи
успешното реализиране на проектните резултати. Също така партньорите се запознаха
с представители на заинтересованите страни от местността като местните власти,
членове на персонала на пожарната и на центрове за спешна помощ. По време тези
срещи последните бяха запознати с очакваните резултати от проекта и разпитани
относно сегашния професионален статус на парамедиците в Португалия.

Какво следва?
Постигна се съгласие следващата партньорска среща по проекта да се проведе на 30-ти
юни и 1-ви юли 2014 в Берлин. Непосредствено след срещата в Коимбра започна фазата
на проучване. Тя цели да открие най-често срещаните застрашаващи здравето ситуации
в партньорските страни в следните тематични области: възрастни, деца, бебета,
бременни жени и хора в напреднала възраст. Проучването също ще определи най-често
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използваните от целевата група мобилни устройства. То ще се проведе в две частистатично проучване и количествено проучване. За целите на последното Университетът
в Жешов подготви въпросник, който беше преведен на всички партньорски езици.
Проучването трябва да приключи преди срещата в Берлин, а Университетът в Жешов
е отговорен за създаването на общ отчет обобщаващ резултатите му.
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