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Bem-vindo!
O projeto MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) esta calmamente a chegar ao seu fim enquanto os
parceiros estão a trabalhar arduamente para finalizar a fase de teste. Eles já começaram a preparar as
reuniões de testes finais que são muito importantes porque os participantes irão partilhar as suas
impressões gerais sobre a plataforma e sugerir ideias para o seu desenvolvimento. A Universidade de
Rzeszow já iniciou a preparação para a conferência de divulgação final, que irá atrair cerca de 200
representantes do grupo alvo. Aos participantes da conferência serão apresentados os resultados da
plataforma LMS e os resultados dos testes. A plataforma LMS está quase pronta e seus utilizadores
agora podiem ouvir os arquivos de áudio em todas as seis unidades.
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Fase de Teste
Os paramédicos estiveram permanente em contato com os representantes das organizações parceiras, a fim de esclarecer
algumas questões e receber suporte técnico durante o teste. Os participantes do teste mostraram uma grande motivação
para trabalhar com a plataforma e em alguns dos países houve até pedidos para a inscrição de novos utilizadores para a
plataforma. Os parceiros já começaram a preparar a reunião final de testes que deve ocorrer em todos os países parceiros
até o final de setembro de 2015. Foi elaborado pela Europe Evaluation Company e distribuído pelos utilizadores da
plataforma um questionário de avaliação do curso traduzido para as línguas nacionais. O preenchimento do questionário
pelos paramédicos vai permitir saber a sua opinião sobre o conteúdo de formação, estrutura e design plataforma. Os
resultados desses questionários serão utilizados por cada parceiro, a fim de preparar um relatório nacional de testes. Os
paramédicos foram adicionalmente estimulados a participar ativamente na fase de testes, devido à possibilidade de
receberem um certificado B1 Medilingua, se atingirem a pontuação necessária durante o curso. Alguns deles já passaram
com sucesso o teste e conseguiram o certificado online. A maioria dos utilizadores búlgaros declararam a sua elevada
satisfação com a plataforma e afirmaram que o curso tinha sido muito útil.
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Conferência Final de Disseminação
A conferência de divulgação final no âmbito do projecto será organizada no dia 19 de Novembro de 2015, em
Rzészow, Polónia. A Universidade de Rzézsow já iniciou a preparação agitada deste evento. A conferência
"Transferência Europeia de Inovação para o setor médico" vai introduzir cerca de 200 membros do grupo-alvo
para os resultados do projecto, a plataforma e os resultados dos testes. O evento também vai incidir sobre a
necessidade de incorporar a metodologia de podcasting na educação e formação. Também os membros de
cada organização parceira vão participar da conferência. Será uma oportunidade perfeita para o grupo-alvo e as
partes interessadas se familiarizarem com o conceito Medilingua e fazerem perguntas sobre detalhes do
projeto e do papel de cada parceiro no âmbito deste.
.

Porquê utilizar a plataforma Medilingua?
Você está sempre ocupado, atuando em situações de emergência e não têm o tempo necessário para participar num
tradicional curso de línguas. Você prefere estudar uma língua on-line e usar ferramentas de TIC modernas em vez de ter
que preparar trabalhos em casa ou escrever relatórios Você está sempre na estrada e gostaria de usar seu smartphone
para estudar Inglês. Ou talvez você seja formador que considera estas ferramentas atraentes para envolver os seus alunos
no processo de aprendizagem. Todos os itens acima são apenas algumas das razões lógicas para a utilização da plataforma
Medilingua a fim de estudar / ensinar Inglês médico de forma inovadora e por caminhos novos.

O que se segue?
Os passos futuros mais importantes deste projeto estão ligados à organização da reunião final de testes em cada país e à
elaboração do relatório comum de teste. Este último deve ser preparado pela Gesaude até ao final de Outubro de 2015 e
contém recomendações concretas para maior desenvolvimento da plataforma. Para além disto os parceiros estão
ansiosos para participar na reunião e divulgação transnacional na conferência final, que será realizada no 19 e 20 de
Novembro de 2015, em Rzészow, Polónia. O projeto entrou assim na sua fase principal e os técnicos de emergência
aguardam a versão final do LMS, que estará disponível no início de 2016. Os centros de formação de paramédicos em
alguns dos países já declararam que vão usar a plataforma na formação de profissionais de saúde e estão ansiosos para
aplicar a metodologia de video e audio (podcasting) no processo de aprendizagem. A terceira rodada de workshops de
divulgação nacionais deve ser realizada até o final de novembro 2015 e a parceria pretende ser capaz de introduzir ao
grupo-alvo uma versão revista da plataforma até lá.
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Se quiser saber mais sobre este projeto e as suas atividades, por favor, siga o
site do projeto e os canais de sociais acima indicados!
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