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Conferência Final de Disseminação e Reunião de Coordenação
A Conferência Final de Disseminação do projecto Medilingua realizou-se no dia 20 de Novembro de 2015, em
Rzeszow, Polónia.
O evento “Tecnologia e Transferência de Inovação para a Emergência Médica na Europa” foi organizada pela
Universidade de Rzeszov, um dos parceiros do projecto Medilíngua.
Mais de 200 participantes assistiram ao evento e os resultados do projecto foram apresentados, incluindo os
cursos, as tecnologias de podcasting, a Plataforma Medilingua e os resultados positivos da fase de teste
piloto do projecto.
Alguns dos tópicos abordados durante o evento foram “Uso do podcast no processo de aprendizagem”, “A
avaliação da incorporação da TIC e as línguas estrangeiras entre os profissionais da Emergência Médica na
Europa”, “Exemplos de ferramentas TIC usadas na aprendizagem de uma língua estrangeira no sector
médico” e “Serviços de Emergência Médica em Portugal e no Reino Unido”.
Como parte integrante da Conferência, foram organizados diversos workhops práticos de modo a envolver os
participantes nos diferentes aspectos do projecto Medilingua e do curso.
Todos os parceiros do projecto participaram na Conferência.
Préviamente ao evento, realizou-se uma Reunião de Coordenação, onde foram discutidos e analisados o
progresso do projecto, os resultados finais e os passos futuros.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação/comunicação vincula exclusivamente o autor, não
sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
“Copyright for this material is waived by the project consortium to third parties with the provision that the project is credited appropriately and any
developments are accredited with the same copyright waiver. This licence is governed by the terms defined at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.”

O projecto Medilingua demosntrou ter criado impacto
Durante o outono de 2015 o terceiro round de workshops de Disseminação teve lugar na Polónia, Alemanha, Portugal e
Bulgária. Todos os participantes avaliaram o projecto de forma muito positiva e consideraram-no realmente útil para a melhoria
do seu estatuto e das suas competências.
Mais de 100 profissionais de emergência médica que participaram no curso foram convidados a avaliar a forma como
concordavam com as seguintes declarações ( desde “1- discordo totalmente” até “5 – concordo plenamente”).

 Medilingua tornou-me mais positivo face ao uso de podcasts na formação.
 Medilingua ajudou-me a melhorar as minhas competências linguisticas para utilizaçao no
trabalho.
 Medilingua ajudou-me a trabalhar de melhor forma com outros tipos de TIC.
 Em termos de interacção com os pacientes, o Medilingua ajudou-me aser mais efectivo como
professional de emergência.
 Medilingua contribuiu para partilhar informação com outros colegas.
 Em termos de interacção com os pacientes, o Medilingua ajudou-me a desenvolver uma melhor
compreensão das minhas competências.
 Medilingua mostrou-me que existem outras formas de aprender uma competência para além
da educação formal.
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Os resultados mostram laramente que as pessoas que participaram no curso Medilingua estão extremamente satisfeitos em
todos os aspectos.
No entanto, as duas primeiras características do trabalho (aprendizagem da língua e uso das tecnologias de podcasting como
plataforma, através do telemóvel) demonstraram ser da maior importância para o futuro. De facto, as avaliações demonstram
que o impacto aumenta à medida que mais cursos são frequentados
The results show clearly that people who took the Medilingua courses were extremely positive on all aspects. However, the two
primary features of the work (language learning and using mobile based podcasting technologies as a platform) were
demonstrated to be of highest significance for the future. Indeed, the impact evaluations were shown to increase as more
courses were taken.
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Fase de teste Final
Todos os parceiros organizaram e realizaram a reunião final da fase de teste em Setembro, Outubro e Novembro de 2015. Um
questionário de avaliação foi preparado pelo parceiro - Europe Evaluation Company (UK) e mais tarde traduzido para todas as
línguas da parceria.
Através do preenchimento do questionário todos os profissionais de emergência médica que testaram a plataforma,
partilharam a sua opinião acerca da estrutura, design e conteúdos de formação. Cada um dos módulos do curso foi avaliado em
que medida eram “detalhados”, “interessantes” e “úteis”. As classificações obtidas foram muito positivas, pelas avaliações de
todos os participantes em todos os módulos do curso. Comentários detalhados do material de avaliação, juntamente com
alguns registos de comentários obtidos durante os workshops, forneceram um precioso conjunto de informação que irá ajudar
os designers do curso a adaptar e a melhorar o material do projecto Medilíngua.

Para além do Medilingua
Inevitavelmente, um projecto de sucesso e inovador como o Medilingua conduzirá a projecto e ideias para future trabalho.
Resumidamente o projecto demonstrou, com sucesso, que as linguas podem ser ensinadas a profissionais muito ocupados,
tirando partido das novas tecnologias de podcasting baseadas nos dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc). A forma
como isto pode ser desenvolvido é objecto de pensamento para o futuro. Apesar de os leitores de outras newsletter possam
ter ideias adicionais (que qualquer um dos nossos parceiros estaria interessado em discutir) mais duas indicações foram
considerados pelos membros do consórcio .
Em primeiro, a de alargar o curso de aprendizagem de línguas, a outros profissionais (com horários exigentes como estes) que
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necessitem de interagir com membros de um publico europeu mais alargado – fazendo ou não parte do sector da saúde.
Outros profissionais podem ser incluídos como os funcionários públicos, os taxistas, os motoristas, etc.

Em segundo lugar, o facto do projecto Medilingua facilitar aos utilizadores a melhoria das suas oportunidades profissionais e,
também, de mobilidade.
Por exemplo, o nosso parceiro do Reino Unido (EEC) esteve intensamente envolvido em negociações com o serviço local Ambulance Trust (entidade que emprega profissionais de emergência), South Central Ambulance Trust (SCAS), que está
presentemente a recrutar profissionais oriundos da Polónia. Em colaboração com os nossos parceiros polacos, o SCAS
demonstrou a necessidade de material como aquele que foi desenvolvido pelo projecto Medilingua para ajudar os profissionais
de emergência polacos a melhorar o seu conhecimento da língua inglesa e torna-los mais aptos na sua candidatura a esses
lugares no Reino Unido. Com o aumento constante da mobilidade em toda a Europa e com a diminuição de barreiras no que
toca ao emprego, é fácil prever como o projecto Medilingua se pode alargar e tornar benéfico num leque de cenários de
recrutamento.
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Se desejar saber mais sobre este projeto e as suas atividades, por favor, siga o
projeto na página web e nas redes sociais!
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