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Въведение!
Измина почти половината от продължителността на проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769). Партньорите
продължават усилената си работа по създаването на LMS платформата и обучителните материали. В момента се подготвя вторият
обучителен урок, чиято тема е „Деца с дихателни проблеми”. Партньорите очакват третата международна среща, която ще се проведе през
февруари 2015 и на която ще се обсъдят следващите важни стъпки по проекта (записването на подкастс и тестването). М
еждинният отчет
за разпространението на резултатите беше подготвен от Център Руни. Той съдържа информация за ефективността на процеса на
разпространяване на проектните резултати и основните извършени дейности в тази област до този момент.

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.

Примериза използванетона подкастинг методологията в образованието
Университета в Бергамо, Италия (http://www.pluriversiradio.it/)
Подкастинг методологията е била приложена повреме на втория семестърна академичната 2005-2006 година за два бакалавърскикурса студентипомултимедийни
иинтерактивникомуникациивъв Факултета поизкуства ифилософия на Университета в Бергамо.
Най-напредподкастс са билиизползваниза записване на допълнителниучебниматериалис целразширяване иинтегриране на теоретичните уроцииучебниците.
Подкастите с продължителност от 5 до15 минути, са представлявалиобобщения на уроците илидискусиивърху конкретнитеми.
Освентова, студентите в университета са участвалиив създаванетона подкастс. Това ецелялода гизапознаес работата с аудиофайлове с целувеличаване на
комуникационните функциина уебстраниците.
Преподавателите,водещикурса, са помагалина студентитекатоса имоказвалиподпрепа с възложените задачиирешаванетона техническипроблеми. Същотака
преподавателите са насърчавалистудентите да развиват уменията сиза работа в екип. Студентите са общувалипомежду сичрез форумкаченна платформата за
електроннообучение на университета, къдетоса публикуваливъпросииотговорииса обменялиучебенопит. Форумът ебилредовнонаблюдаванот преподавателите, но
студентите са билипоощряванида отговарят самина въпросите публикуваниот техните колеги.
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ниверситета в М
анчестър, Великобритания
През изминалите няколкогодиниУниверситета в М
анчестъре изпробвалразличнимеханизмипозволяващизаписванетоне самона лекции, ноина другигруповиучебни
дейности. Университетът е прилагалподкастинг за да създаде учебниматериали, коитода бъдат използваниследприключванетона лекциите. Те същоса използвали
подкастинг методологията за да отговорят на разнообразните стилове на учене ида оказват подкрепа на студентите с различниобразователнинужди. Повреме на
тестването на методологията през 2011, анкетиранитестудентиса изказалимногоположителномнение относноизползванетона подкастс в учебния процес.
Университетът е разработилсилноавтоматизирана система, коятопозволява на преподавателибез опит в записванетона видеода правят записина технителекции.
Преподавателите не ползват видеокамери, а вместотова системата директнозаписва продукцията чрез проекториспециаленмикрофон. Тазиподкастинг система е
доказала , че е лесна за използванеипопулярна средучениците като91 % от тях считат, че биха постигналипо-добрирезултати на изпитите след употребата на
подкастс, 94 % биха желалиподкастс да бъдат по-широкодостъпни, а 88 % посочват, че използванетона системата е повишилоудовлетвореността имот учебния
процес.
Данните от предишнотестванена подкастинг методологията същопоказват връзката между употребата на подкастс иуспешнотопредставяне на изпитите.

Първа среща за разпространение на резултатите във Великобритания

Въпрекиспецифичната сипартньорска роля, Europe Evaluation Company проведе многоползотворна среща с ИънТиг, койтое помощник-директорна
Education for South Central Ambulance Service (SCAS) NHS Foundation Trust
(www.southcentralambulance.nhs.uk). SCAS са най-големият работодателна парамедицив Англия иУелс. Тазислужба обхваща британските
окръзи Оксфорд, Бъкингамшър, БъркшъриХемпшир.
Екипът, отговарящза образователноторазвитие итехнологиите в SCAS, използва многоот новитетехнологииза обучение, включителноподкастинг исимулация.
Специалиститев тозиекипса разработилимобиленобучителенсимулатор(нареченSimbulance), койтосеизползва за обучение на парамедицивъв всичкикраища
на Великобритания (https://www.youtube.com/watch?v=-9uCnqmI4D8).
Понеже езиковотообучение икомуникационните умения са основна тема на проект MEDILINGUA дискусията между персонала на EEC иИънТиг обхвана
учебните материали, коитоса включенив сценариите попроекта. Беше отбелязанфактът, чехарактерът на комуникацията може да е различенза хората от различните
държави. Това понякога е така не самозарадисамия използванезик, но
и заради ситуацията или различните методи за невербална комуникация, които се използват. Тази дискусия беше полезна, защото позволи на екипа,
който работи по проекта да разбере, че сценариите трябва да бъдат пригодени къмкултурните разлики в партньорските страни.
Г-н Тиг беше много заинтересован от проектните дейности и заяви желанието си да бъде информиран за развитието на MEDILINGUA. Той
потвърди, че би желал да установи връзки с парамедици от партньорските държави с цел да проучи възможностите за сътрудничество, да обмени
опит, добри практики и може би дори и персонал.
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Какво следва?
Следващите стъпки на работата по проекта са свързани с третата партньорска среща, която ще се състои на 10-ти и 11-ти февруари 2015 в
София, България. В момента партньорите работят върху подготовката на междинния отчет на проекта, който ще бъде готов в края на февруари
2015. В ход е и разработването на платформата и обучителните материали, които трябва да бъдат адаптирани къмнуждите на парамедиците.
Партньорите ще организират втория национален семинар в началото на март 2015 и по време на него целевата група ще получи подробна
информация за развитието на проекта и ще тества последната версия на платформата. Етапът на тестване, който е много важен за изпълнението на
проекта, ще стартира през май 2015. Преди това партньорите трябва да започнат записването на подкастс, които да бъдат добавени към
обучителните уроци.
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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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