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Bem-Vindo!
O projecto MEDILINGUA projecto (nº2013-1-PL1-LEO05-37769) continua com sucesso.
Os parceiros iniciaram o trabalho na criação dos conteúdos de formação e da plataforma,
que constituirão o resultado principal do projecto. O teste inicial da primeira unidade
didactica foi realizado com os profissionais de emergência dos países parceiros e os seus
resultados foram francamente positivos. Igualmente, o Guia para a criação de Podcasts
foi elaborado e traduzido para cada lingua nacional. Contém informação acerca do
conceito de podcast, equipamento e software necessários para realizar podcasts, bem
como informações úteis e conselhos práticos.
A primeira ronda de workshops de disseminação foi realizada em cada país parceiro (com
excepção do Reino Unido dado o estatuto diferente de parceiro da organização EEC) e,
durante este periodo de desenvolvimento do projecto as suas actividades e a primeira
unidade didactica foi apresentada aos profissionais de emergência.
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Desenvolvimento da Plataforma e dos conteudos de formação.
Durante a reunião de Berlim foi acordado que a parceria irá usar a plataforma Moodlle, de modo a
tornar disponivel a formação em lingua estrangeira, para os profissionais de emergência, da forma
mais eficaz. Baseado nos resultados da pesquisa realizada, foi decidido que o tópico da primeira
unidade didactica será : “Acidentes com crianças”. Os materiais pedagógicos e respectivos exercicios
foram elaborados pelo parceiro Iberika, que possui uma grande experiência no desenvolvimento de
conteúdos de formação. Foi, no entanto, apoiado pelo parceiro Danmar, tendo em conta a produção
tecnica do curso e pelos parceiros da área da saúde (Universidade de Rzeszow e Gesaude)
relativamente ao vocabulário médico especifico.
A primeira unidade didactica piloto contém15 exercicios, que incluem compreensão , gramática
vocabulário, etc. Está baseada em situações reais descrevendo um acidente, no qual uma criança cai
de uma janela de um prédio e os profissionais de emergência tentam salvá-la.
Como se trata de uma versão de ensaio da plataforma os exercícios de audição contêm apenas a
versão texto, que deve ser lida pelos aprendentes antes de responderem às questões que são
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colocadas. Posteriormente irá haver podcasts de audio e video no lugar da versão texto o que irá
tornar o curso mais útil e interactivo para os aprendentes.
O teste inicial, que foi realizado durante o primeiro workshop de disseminação, nos países parceiros,
mostrou que os profissionais de emergência médica aprovaram a estrutura e o design da primeira
unidade. Alguns destes profissionais identificaram pequenos erros técnicos que foram elimindos
durante o desenvolvimento das unidades seguintes.

Guia para a criação de Podcasts
O Guia para a criação de Podcasts foi desenvolvido no âmbito do pacote de trabalho 3 –
Transferência da Metodologia de Podcasting. Esta descreve os princípios básicos da criação de
podcasts, acompanhados com uma abordagem metodológica detalhada e indicando histórias de
sucesso no uso de podcats na Educação. Fornece, igualmente, conhecimento geral sobre a
metodologia do podcasting sendo, por isso, adequado a uma maior audiência – outros profissionais e
sectores. Irá constituir uma ferramenta bastante útil para aqueles que decidirem graver um podcast e
usá-lo no seu processo de aprendizagem. Aqui podem encontrar informação em como planear o seu
podcast e que equipamento (microfones especiais, câmaras, gravadores, filtros, etc) irão necessitar
de modo a estarem aptos para gravar os materiais. O Guia indica, também,alguns programas de
audio e video mais usados para o podcasting :
Audacity, Acoustica Basic Edition, REAPER, Windows Movie Maker, Ezvid, EDIUS.
Por fim, ao ler este documento pode ter conhecimento sobre a experiência de algumas das mais
prestigiadas universidades ocidentais relativamente à aplicação da metodologia de podcasting no
processo de aprendizagem. Este Guia foi traduzido para todas as linguas da parceria e será impresso
de acordo com o orçamento do projecto.

Workshops de Disseminação
A primeira ronda de workshops nacionais de disseminação foi realizada em cada país parceiro ( à
excepção do Reino Unido, tendo em conta o seu papel especifico como parceiro) Isto constitui um
dos mais importantes aspectos da disseminação do projecto MEDILINGUA , dado que
envolve directamente os grupos alvo nas actividades do projecto. Os participantes nos
workshops nos países parceiros foram informados sobre o Programa de Aprendizagem ao
Longo da Vida, sobre o projecto Medilingua, as suas actividades e resultados previstos.
Os profissionais de emergência discutiram com os elementos da equipa do projecto os
resultados da pesquisa e a forma como são envolvidos nas actividades do projecto.
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Receberam, igualmente, os materiais de informação e disseminação do projecto (newsletters,
posters, brochuras). Nestas sessões foi apresentada a primeira versão (de teste) da
plataforma aos participantes que tiveram a oportunidade de testar as suas funcionalidades.
Estes profissionais ficaram muito satisfeitos com a estrutura didactica, o leque de vocabulário
e os temas de gramática nos exercicios. Alguns destes sugeriram algumas pequenas
mudanças necessárias na plataforma: a possibilidade de descarregar o certificado após a
conclusão dos exercícios, bem como a criação de uma notificaçãoem como o exercício
terminou.

Próximos passos
Tendo em conta a agenda sobrecarregada de todos os parceiros, no mês de Janeiro de 2015,
foi acordado que a próxima reunião transnacional seria adiada para os dias 10 e 11 de
Fevereiro de 2015.Será realizada em Sófia – Bulgária. Actualmente os parceiros estão a
trabalhar no desenvolvimento dos conteúdos de formação para as próximas unidades
didacticas a disponibilizar na plataforma. Na Bulgária, os membros do consórcio irão discutir o
registo dos podcastings, que serão carregados para plataforma. Para além disso, o parceiro
GESAÚDE irá apresentar a versão preliminar do Plano de Teste , que incluirá a metodologia
de teste e suas ferramentas. A fase de teste terá o seu inicio previsto em Maio de 2015 e o
seu objective é o de identificar e corrigir erros na plataforma, assegurando, desta forma, a
qualidade exigida da versão final. Um relatório intermédio de disseminação será preparado
pelo parceiro Center Runi, até 15 de Dezembro de 2014.
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Se pretender saber mais sobre o projecto e as suas actividades, por favor, siga
o site do projecto e os diferentes canais de media sociais, indicados acima!
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