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Въведение
Проект Медилингуа бавно приближава към своя край и всички партньори работят усилено за да
финализират тестването на платформата. Подготовката за срещите за тестването вече тече. На тези
срещи участниците ще споделят впечатленията си от платформата и ще дадат своите предложения
за нейното по-нататъшно развитие. Университетът в Жешов работи усилено по организацията на
финалната конференция за разпространение на резултатите по проекта, на която се очаква да
присъстват около 200 представители на целевата група. Те ще бъдат запознати с LMS платформата
и с резултатите от тестването. Платформата е почти готова и потребителите вече могат да слушат и
използват
всички
аудио
файлове
от
шестте
урока.

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.

Фаза на тестване
Всички партньори организираха първоначална среща за тестване, по време на която платформата беше
представена на парамедиците. На тези срещи те получиха и потребителско име и парола за достъп до
платформата. Участниците попълниха езиков тест за определяне на нивото преди да започнат тестването. По
време на целия период на тестване участниците бяха в постоянна връзка с представители на партньорските
организации, в случай на възникнал проблем или нужда от помощ с тестването. Участниците бяха много
мотивирани да работят с платформата, като някои от тях дори инициираха включването на допълнителни
потебители. Партньорите вече започнаха подготовка на финалните срещи по тестването, които трява да се
проведат във всяка партньорска държава до края на Септември 2015. Специално за целите на проекта беше
изготвен въпросник за оценка на курса, който е наличен на всички партньорски езици. Попълвайки този въпросник,
парамедиците ще споделят своето мнение относно структурата, дизайна и обучителното съдържание на
платформата. Резултатите от него ще послужат на партньорите за база за създаване на национален доклад от
тетването. Парамедиците ще имат допълнителен стимул за пълноценно участие в тестовата фаза, изразяващ се във
възможността да получат Сертификат за ниво В1, при постигане на определен резултат по време на курса. Някои от
тях вече успешно преминаха теста и взеха своя сертификат онлайн. Повечето български участници изказаха своето
удовлетворение от платформата и заявиха, че курсът е бил изключително полезен и интересен за тях.
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Финална конференция
Финалната конференция за разпространение на резултати по проекта ще се проведе на 19 и 20 Ноември
в Жешов, Полша. Университетът в Жешов вече усилено се подготвя за нея. Конференцията "Европейски
трансфер на иновации в медицинския сектор" ще запознае около 200 представители на целевата група с
резултатите от проекта, платформата и резултатите от тестването. Събитието ще се фокусира и върху
нуждата от въвеждането на методологията на "подкастовете" в образованието и обучението. Членове
на всяка партньорска организация също ще присъстват на конференцията. Това ще е чудесна
възможност за целевата група и други заинтересовани страни да се запознаят в детайли с идеята на
проекта и цялостната му концепция, както и да получат информация за ролята на всеки партньор в
проекта.

Защо да използвате платформата?
Ако сте практикуващ парамедик и нямате необходимото време, за да посещавате традиционен езиков курс. Ако
предпочитате да изучавате чужд език онлайн използвайки модерни ICT инструменти, вместо да се налага да
подготвяте домашни и да пишете есета. Ако постоянно сте на път и искате да използвате смартфона си за
изчучаване на Английски език. Или ако сте обучител на парамедици, който не разполага с атрактивни методи, с
които да ангажира студентите в обучителния процес. Всяко от гореизброените е логична причина да използвате
платформата, за да изучавате или преподавате медицински английски по един иновативен метод.

Какво следва?
Най-важните бъдещи стъпки по проекта са свързани с организацията на финалните срещи по тестването във всяка
държава и изготвянето на общ доклад от тестването. Той ще бъде съставен до края на Октомври 2015 и ще
съдържа конкретни препоръки за по-нататъшното развитие на платформата. Освен това партньорите очакват с
нетърпение финалната конференция за разпространение на резултатите, която ще се проведе на 19 и 20 Ноември
в Жешов, Полша. Проекта вече се намира в най-важната си фаза и парамедиците очакват крайната версия на LMS,
която е бъде достъпна в началото на 2016. В някои държави обучителни центрове за парамедици вече заявиха, че
ще използват платформата при работата си със студенти и очакват да прлагат подксатите в обучителния процес.
Третите поред национални семинари за разпространение на резултати трябва да се проведат до края на Ноември
2015 и партньорството очаква да може да представи готова версия на платформата дотогава.
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Ако искате да научите повече за проекта и неговите дейности, моля,
посетете уебсайта и страниците на проекта в социалните медии по-горе!
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