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Melhoria de Compotências Profissionais em Línguas Estrangeiras
para paramédicos 2013-1-PL1-LEO05-37769

Bem-vindo/a!
O projeto MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) continua com sucesso. A fase de
pesquisa foi concluída com o esforço de todos os parceiros e o seu principal objectivo
foi atingido. Foram identificadas as cinco situações de saúde mais frequentes nos
paises parceiros em adultos, crianças, bebês, mulheres grávidas e idosos. O trabalho
relacionado com a fase de pesquisa foi imprescíndivel para o início das actividades no
âmbito dos próximos pacotes de trabalhos WP3 Transferência da metodologia de
“Podcasting” (dispositivos multimédia) e WP4 Desenvolvimento de conteúdo e sistema
de entrega.
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Fase de Pesquisa
Esta fase foi desenvolvida pela Polónia, Portugal Alemanha e Bulgária. A
Universidade de Rzeszow foi responsável pela preparação do Plano de Pesquisa que
contém os objetivos, a metodologia e o agendamento. Cada parceiro desenvolveu o
plano de pesquisa no seu país por forma a cumprir este documento estratégico.
Apesar das diferenças no perfil do técnico de emergência não médico entre os países
parceiros, conseguiu-se organizar a informação necessária para elaborar o sistema de
entrega. A primeira fase da pesquisa foi a pesquisa documental. Para esta fase cada
parceiro explorou o perfil da profissão, o número de técnicos, as possibilidades de
formação, bem como a legislação em vigor. Isto ajudou a estabelecer contatos úteis
com instituições de paramédicos” que foram utilizados na próxima fase da pesquisa. A
segunda parte da pesquisa foi a pesquisa de campo. A principal ferramenta utilizada
nesta parte da pesquisa foi a aplicação de questionário traduzido para todas as
línguas da parceria. Durante o preenchimento dos questionários, foram realizadas
reuniões presenciais com os representantes dos grupos-alvo em que foi apresentado
o projeto, os seus objetivos e a sua fase de pesquisa. Houve um contato permanente
entre as organizações parceiras e os paramédicos, em toda esta fase. Os
entrevistados foram incentivados a chamar os parceiros cada vez que encontrassem
dificuldades no preenchimento dos inquéritos ou na existência de alguma dúvida. Em
todos os países parceiros os participantes terminaram as suas tarefas no prazo
estabelecido e em conformidade com as instruções dadas pelos membros da
parceria. Depois de reunidos os dados dos questionários preenchidos, os parceiros
prepararam relatórios nacionais de pesquisa com base nas respostas. Com estes
relatórios a Universidade de Rzeszow criou o relatório comum de pesquisa.
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Sengundo Encontro dos Pareceiros em Berlim
A segunda reunião de gestão, no âmbito do projecto, foi realizada nos dias 30 de
junho e 1 de julho de 2014 em Berlim, Alemanha. Durante esta, os parceiros
apresentaram os resultados de pesquisas dos seus países e a Universidade de
Rzeszow introduziu aos parceiros o relatório comum de pesquisa. Houve discussões
detalhadas sobre os próximos passos do Consórcio para a criação dos materiais de
formação e a escolha do sistema de entrega para o curso. A Danmar deu a conhecer
aos parceiros a essência e os objetivos da metodologia Podcasting e por que ele deve
ser usado no VET. Para além disso, foi discutido o primeiro relatório de progresso e
os parceiros foram incentivados a fazer perguntas ao Coordenador sobre o assunto. O
EEC informou os representantes das organizações parceiras sobre os resultados do
processo de acompanhamento e de avaliação até agora, e deu recomendações para
a melhoria do trabalho do projeto. Por fim, o Centro Runi apresentou aos parceiros as
actividades de divulgação realizadas e informou sobre sobre as atividades futuras
dentro WP6-Divulgação e Exploração.

O que se segue?
Foi acordado que a próxima reunião dos parceiros será realizada nos dias 15 e 16 de
janeiro de 2015, em Sofia, Bulgária. Logo após a reunião em Berlim, iniciou-se a
criação do conteúdo para o sistema de entrega. Este será criado por Iberika Group, e
será bastante apoiado pela equipa clínica da Gesaúde e da Universidade de
Rzeszow. Estes vão fornecer o vocabulário médico especializado e os cenários de
situações da vida real no dia-a-dia dos paramédicos. Não obstante, até o final de
agosto de 2014 vai ser elaborado um Guia de Criação de Podcasts. Ele irá conter
princípios básicos de criação destas ferramentas e histórias de sucesso sobre a
utilização das mesmas na educação. O Guia será traduzido para todas as línguas da
parceria. Para os paramédicos se envolverem no projecto serão criadas oficinas de
divulgação nacionais do projecto e as primeiras terão lugar em cada país parceiro até
o final de setembro de 2014. As oficinas contarão com a presença de pelo menos 20
pessoas em cada país e terão como objectivo informar os paramédicos sobre o
projeto e suas atividades.

Metodologia de Video e Audio (Podcastings)
A escolha da metodologia de podcasting no projeto MEDILINGUA é baseada nas
recentes pesquisas e usos bem sucedidos desta abordagem no processo de
aprendizagem. As formas modernas de ensino (que incluem utilização de dispositivos
multimédia, audio e video) tem sido utilizadas para fins de desenvolvimento de
sistemas de aprendizagem, em vários países da UE. Por outro lado, nenhum destes
países mantem estatísticas sobre a utilização destes métodos no processo oficial de
aprendizagem – pelo que os resultados deste método não estão bem documentados.
No entanto, existe um número de histórias de sucesso que mostram claramente que
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os alunos têm uma atitude muito positiva quando à ideia da utilização de podcastings
e parecem estar fascinados com ideia de puderem disponibilizar de recursos de
aprendizagem adicionais através dos dispositivos multimédia.
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