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Подобряване на професионалните езиковикомпетенциина парамедиците -2013-1-PL1-LEO0537769

Въведение
Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) продължава успешно. Партньорите започнаха работата
по създаването на обучителните материали и платформата, която ще бъде основният резултат от проекта. Първоначалното
тестване на първия урок от платформата беше извършено от парамедици от партньорските страни и неговите резултати бяха
много положителни. Наръчник за създаването на подкастс беше изработен и преведен на всички партньорски езици. Той
съдържа информация за концепцията на подкастинг методологията, оборудването и софтуера нужни за записването на подкастс
и полезни съвети и хитрости. Първият семинар за разпространението на резултатите беше проведен във всяка държава ( с
изключение на Обединеното кралство поради по-различната партньорска роля на EEC) и по време на него проекта,
неговите дейности и първият обучителен урок бяха представени на местни парамедици.

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.

Разработване на платформата иобучителните материали
На срещата в Берлинбеше решено, че партньорствотоще използва Moodle за да проведеезиковотообучение за парамедициповъзможнонайефективния начин. Всъответствиес резултатите от проучванетобеше решено, че темата на първия урок ще бъде: „Черепнитравмипридецата”.
Обучителните материалииупражненията за негобяха изработениот Iberika Group, коятоима богат опит в разработванетона езиковикурсове и
учебнипрограми. Все пак, тя разчиташена помощта на Danmar относнотехническоторазработване на курса имедицинскитепартньори
(Университета в Ж
ешов иGesaude) щосеотнася доспецифичната медицинска терминология. Първият пробенурок съдържа 15 упражнения, които
включват слушане с разбиране, граматика, лексика ит.н. Тойе базиранна реална ситуация описваща инцидент, прикойтодетее падналоот прозореца
ипарамедиците се опитват да госпасят. Понеже това е работна версия на платформата упражненията за слушане с разбиране съдържат сценарии, които
трябва да бъдат прочетениот обучаващите се предитеда отговарят на въпросите. По-къснона мястотона сценариите щебъдат качениаудиоивидео
подкастс итова щенаправиобучениетопо-полезноипо-интерактивноза парамедиците. Тестването, коетобеше проведеноповреме на първите
националнисеминариза разпространениена резултатите в различните държави, показа, че парамедиците одобряват структурата идизайна на първия
урок. Някоиот тях посочиха дребнитехническинеизправности, коитоще бъдат отстранениприизработванетона следващите уроци.

Наръчник за създаванетона подкастс
Наръчникът за създаванетона подкастс беше подготвенв рамкитена работенпакет WP3- Трансферна подкастинг методологията. Тойописва
основнитеправила иметодологията за създаванетона подкастс иуспешните примериза използванетона подкастинг в образованието. Тойсъщосъдържа
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общата представа за подкастинг методологията ипорадитова е подходящза по-широка група от хора- от другипрофесииисектори. Наръчникът ще бъде
многополезенза тези, коиторешат да записват подкастс ида гиизползват в учебния процес. Внегоможете да намерите информация за планиранетона
вашитеподкастс ивида оборудване (специалнимикрофони, камери, записващиустройства, филтриит.н), от коетосе нуждаете за да можете да
записватематериалите. Освентова Наръчникът посочва някоиаудиоивидеопрограмиизползваниза създаванетона подкастс: Audacity,
Acoustica Basic Edition, REAPER, Windows Movie Maker, Ezvid, EDIUS. Не на последномясто, четейкитози
документ можетеда извлечетеполезенопит от някоиот най-престижните западниуниверситети, коитовече активноизползват подкастинг методологията
в учебния процес. Наръчникът беше преведенна всичкипартньорскиезициище бъде разпечатанспоредбюджета на проекта.

Семинариза разпространение на резултатите
Първите семинариза разпространение на резултатитебяха организиранивъв всичкидържави(с изключение на Обединенотокралствопорадипоразличния партньорскистатус на EEC). Теса единот най-важните аспектина разпространениетона резултатите от MEDILINGUA, защото
директновъвличат целевата група в дейноститепопроекта. Участниците в семинарите в различните странибяха запознатис Програма „Учене през
целия живот”, проекта, неговите дейностиирезултати. Парамедицитеобсъдиха с членоветена партньорските организациирезултатитеот проучванетои
начините, покоитомогат да севключат в проекта. Участниците получиха информационниматериализа проекта (бюлетини, плакати, брошурки). Освен
това първият урок от работната версия на платформата беше представенна парамедицитеите имаха възможността да готестват. Тебяха многодоволни
от дидактическата структура иразнообразиетоот лексикалнииграматическиупражнения. Някоиот тях предложиха дребнипромени, коитотрябва да
бъдат направенив платформата: възможност за сваляне на сертификат следприключване на упражненията; създаванена съобщение, коетоинформира
потребителите за края на дадена задача ит.н.

Какво следва?
Заради натоварената програма на всички партньори през януари 2015, беше решено, че следващата партньорска среща се отлага за
10-ти и 11-ти февруари 2015. Тя ще се проведе в София, България. В момента партньорите работят върху изработването на
материали за следващите уроци от платформата. В София партньорите ще обсъждат записването на подкастс, които ще бъдат добавени в
платформата за да направят употребата ѝ по-полезна за целевата група. Освен това, Gesaude ще представи първата версия на
Плана за тестване, който ще съдържа методологията и интрументите на тестването. Тестването ще започне през май 2015 и ще цели
да открие и отстрани грешки в платформата способствайки за подобряването на качеството на крайната ѝ версия. М
еждинният отчет за
разпространението на резултатите ще бъде подготвен от Център Руни до 15-ти декември 2014.

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.

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.

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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