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Подобряване на професионалните езикови компетенции на
парамедиците -2013-1-PL1-LEO05-37769
Въведение
Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) продължава успешно. Етапът на проучване
беше приключен с усилията на всички партньори и неговата основна цел беше
постигната. Проучването откри кои са петте най-често срещани застрашаващи здравето
ситуации в партньорските страни при възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в
напреднала възраст. Работата свързана с проучването беше от голямо значение за
успешното започване на дейностите по предстоящите работни пакети- WP3 Трансфер на
„podcasting” методологията и WP4 Разработване на материали и обучителна платформа.
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Проучване
Проучването се проведе в Полша, Португалия, Германия и България. Университета в
Жешов подготви План на проучването, който съдържаше неговите цели, методология и
програма. Всеки партньор го осъществи в своята страна в съответствие с този
стратегически документ. Въпреки разнообразната длъжностна характеристика на
парамедиците в страните от партньорството, партньорите успяха да придобият нужната
за разработването на обучителната платформа информация.
Първият етап на проучването беше статично проучване. По време на него всеки партньор
изследваше длъжностната характеристика, броя и възможностите за обучение на
парамедиците както и националното законодателство в тази област в съответната
страна. Този етап помогна на партньорите да създадат полезни контакти с институции
работещи в тази сфера, които бяха използвани в следващата фаза на проучването.
Втората част от проучването беше количествено проучване. Главното средство
използвано в тази част от проучвателната фаза беше въпросникът, който беше преведен
на всички партньорски езици. По време на подбора на участници за количественото
проучване партньорите проведоха срещи с представители на целевата група, на които
парамедиците бяха запознати с проекта, неговите цели и проучването. През целия
период на проучване беше поддържана постоянна връзка между партньорските
организации и парамедиците, които участваха в него. Последните бяха поощрявани да
се свързват с партньорите всеки път когато открият някакви трудности с попълването на
анкетите или просто имат някакви въпроси. Участниците в проучването във всички
държави изпълниха задачите си навреме и в съответствие с инструкциите, които им бяха
предоставени от партньорите. След като партньорите събраха попълнените въпросници
те подготвиха национални отчети от проучването на основата на отговорите в тях. Тези
отчети бяха изпратени на Университета в Жешов, който създаде Общ отчет от
проучването.
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Втора партньорска среща в Берлин
Втората партньорска среща по проекта се състоя на 30-ти юни и 1-ви юли 2014 в Берлин,
Германия. По време на нея партньорите представиха резултатите от проучването в
техните страни, а Университета в Жешов ги запозна с Общия отчет от проучването.
Проведоха се подробни обсъждания на следващите стъпки на Консорциума свързани
със създаването на обучителните материали и избора на платформа за курса. Danmar
представи на партньорите същността и целите на „podcasting” методологията и обсъди с
тях защо тя трябва да се използва в ПОО. Освен това беше обсъден първият
съдържателен отчет по проекта и партньорите бяха поощрявани да задават на
Координатора въпроси свързани с него. EEC информира представителите на
партньорските организации за резултатите от процеса на Оценка и контрол до момента
и даде препоръки за подобряване на работата по проекта. Накрая Център Руни
представи извършените дейности за разпространение на резултатите и уведоми
партньорите за предстоящите дейности по WP6.

Какво следва?
Постигна се съгласие следващата партньорска среща да се проведе на 15-ти и 16-ти
януари 2015 в София, България. Веднага след срещата в Берлин започна създаването на
материалите за обучителната платформа. Те ще бъдат разработени от Iberika Group,
която ще бъде подпомагана от медицинските партньори- Gesaude и Университета в
Жешов. Те ще предоставят специализираните медицински термини и сценариите с
реални ситуации от работата на парамедиците. Освен това до края на август 2014 ще
бъде изработен Наръчник за създаване на т.нар. „podcasts”. Той ще съдържа основните
правила за създаването на „podcasts” и успешни примери за използването на
“podcasting” методологията в образованието. Наръчникът ще бъде преведен на всички
партньорски езици. Добър начин за парамедиците да се включат активно в проекта ще
бъде Първият семинар за разпространение на резултатите, който ще се състои във всяка
партньорска страна до края на септември 2014. На него ще присъстват най-малко 20
души във всяка страна, които ще бъдат запознати с проекта и неговите дейности.

„Podcasting” методология
Причините за избора на „podcasting” методологията за целите на проект MEDILINGUA
произтичат от съвременни изследвания и примери за успешната употреба на този
подход в учебния процес. Модерните методи на преподаване (които включват
„podcasting” методологията) бяха въведени в няколко страни-членки на ЕС с цел
разработване на нови учебни системи. От друга страна, никоя от тези страни не
поддържа статистика за използването на „podcasting” методологията в официалния
учебне процес- степента на употреба на методологията не е достатъчно ясно
документирана. Въпреки това, броя на примерите с успешното прилагане на тази
методология ясно показва, че обучаващите се са много положително настроени към
нейната идея и изглеждат очаровани от достъпа до допълнителните учебни ресурси,
които предоставя тя.
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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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