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Witamy!
Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) jest finansowany w ramach
programu Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji - program Uczenie się przez całe
życie. Działania projektu są wdrażane w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Niemczech
i Wielkiej Brytanii. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku i potrwa 24 miesiące.
Powód realizacji projektu to fakt, że obecnie mamy do czynienia z brakiem
kompetencji zawodowych w obszarze języków obcych wśród ratowników medycznych
(według słownika Oxford: „osoby wyszkolone do pracy medycznej, w szczególności
w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy, ale nie są to wykwalifikowani lekarze”).
Cele projektu:




podniesienie możliwości zatrudnienia i mobilności zawodowej ratowników
medycznych poprzez zwiększanie ich kompetencji w zakresie języków obcych,
rozwój systemu szkoleń multimedialnych,
dostarczenie atrakcyjnego szkolenia zawodowego.

Główne rezultaty projektu to przetestowany system, gotowy do użycia przez odbiorców
i kurs e-learningowy wspierany przez tematyczne podcasty na VOLL.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
„Konsorcjum projektu uchyla prawa autorskie chroniące te materiały do wykorzystania przez osoby trzecie, przy
odpowiednim wskazaniu projektu i jego rezultatów. Pełen tekst licencji znajduje się pod adresem:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode”

Konsorcjum MEDILINGUA
Partnerstwo projektu składa się z 6 organizacji z 5 różnych krajów:


Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)



Iberika Group (Niemcy)



Europe Evaluation Company (Wielka Brytania)



Center RUNI (Bułgaria)



Gesaude - Organizacao e Gestao de Saude nos Locais de Trabalho, Lda
(Portugalia)



Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
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Pierwsze spotkanie w Coimbrze
Pierwsze spotkanie konsorcjum w ramach projektu odbyło się w dniach 20 i 21
stycznia 2014 roku w Coimbrze, w Portugalii. Każdy z partnerów krótko zaprezentował
swoją organizację, tak aby partnerzy mogli się lepiej poznać. Przedyskutowano ogólne
cele projektu. Zdefiniowano i podzielono zadania między partnerów. Partner Center
Runi zaprezentował Plan Upowszechniania, który zawiera metodologię i narzędzia
w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. Partner EEC zaprezentował Plan
Ewaluacji i Monitoringu, który będzie używany do oceny postępu projektu. Partnerom
przedstawiono także lokalne władze, jednostki ratownicze i centra ratownictwa.
Podczas spotkania zostali oni poinformowani o oczekiwanych rezultatach projektu
i odpowiadali na pytania dotyczące obecnej sytuacji ratowników medycznych
w Portugalii.

Co dalej?
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca 2014 roku
w Berlinie. Spotkanie w Coimbrze rozpoczęło fazę badań, która pozwoli na wyłonienie
najpowszechniejszych sytuacji zagrażających zdrowiu w obszarze osób dorosłych,
dzieci, kobiet w ciąży i seniorów. Pozwoli również na zidentyfikowanie najczęściej
używanych urządzeń mobilnych wśród grupy docelowej. Badania podzielone zostały
na dwie części - badanie typu desk research i badanie ilościowe. Do tego celu został
stworzony kwestionariusz badawczy przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego,
który został przetłumaczony na języki partnerów. Badania zakończą się przed
spotkaniem w Berlinie, a Uniwersytet Rzeszowski będzie odpowiedzialny za
opracowanie raportu.
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