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Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на
парамедиците -2013-1-PL1-LEO05-37769

Въведение!
След успешното приключване на третата партньорска среща по проект MEDILINGUA (2013-1-PL1LEO05-37769) партньорите продължават усилената си работа върху създаването на LMS
платформата и обучителните уроци. Два от уроците са вече достъпни и бяха тествани от
парамедици от някои от партньорските страни по време на Втория семинар за разпространение на
резултатите, който се проведе в различните държави. Следващата важна фаза на проекта е
тестването, което ще започне през май 2015 и ще има за цел да открие технически и структурни
неизправности в платформата, които трябва да бъдат отстранени за да се превърне тя в пополезна за парамедиците. В момента португалският партньор работи по подготовката на Плана за
тестване, който ще бъде готов в края на май 2015.

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.

Трета партньорска среща
Tретата международна среща се проведе на 10-11.02. 2015 в София, България. Представители на всички
партньорски организации участваха в нея. Те прекараха голяма част от работното време на срещата, обсъждайки
ефективността на първия урок, който преди това беше тестван от парамедици в партньорските страни както и
разработването на следващите уроци от платформата. Записването на видео материали, които ще бъдат добавени
към упражненията в платформата, съще беше обсъдено. Партньорите се съгласиха, че ще си сътрудничат с Иън Тиг,
който е заместник-директор на Education for South Central Ambulance Service (SCAS) във Великобритания, в
заснемането на тези видео материали. По време на срещата всички работиха заедно върху разработените
сценарии, защото някои от тях имаха нужда от малки корекции. Медицинските партньори (Gesaude и
Университета в Жешов) представиха предложенията си за промени в сценариите с цел да ги направят попригодени към работата на парамедиците. Британският партньор, EEC, следеше за качеството на граматическите
упражнения и упражненията за непознати думи и за това дали те могат да бъдат променени за да се увеличи
ефективността на обучението. Партньорите обсъдиха и междукултурното измерение на сценариите за да ги
направят по-полезни за парамедиците от различните държави.
Gesaude представи работната версия на Плана за тестване. Разпространението на резултатите от проекта беше
също обсъдено като партньорите обърнаха внимание на Първия национален семинар.

Семинари за разпространение на резултатите
Вторият национален семинар за разпространение на резултатите се проведе в България, Полша и
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Германия. Националните семинари са много важна част от проект MEDILINGUA, защото предоставят
възможност за парамедиците да се включат пряко в проекта. Квалифицирани и опитни парамедици и
други медицински служители се включиха в семинарите. Проектът, неговите дейности и резултати бяха
представени на участниците и те получиха информационни материали (плакати, брошурки, химикалки,
тефтери и т.н.). Парамедиците тестваха първите два обучителни урока и предоставиха обратна връзка,
която ще бъде използвана по време на окончателното разработване на платформата. Повечето от
участниците одобриха дидактиката на упражненията и графичния дизайн на платформата. Някои от
техните препоръки включваха: прибавяне на повече непознати думи в уроците, улесняване на
преминаването от едно упражнение към друго и т.н.

Тестване
Етапът на тестване от страна на парамедиците ще продължи от юни до септември 2015. 25 парамедици от
България, Германия и Португалия и 50 парамедици от Полша ще тестват платформата. Според работната версия на
Плана за тестване, всеки тестващ ще трябва да попълни най-малко два въпросника за да предостави на
партньорството обратна връзка относно платформата. Партньорските организации ще обобщават резултатите от
тестването и ще оказват пълна подкрепа на парамедиците, ако последните срещнат някакви пречки в тази фаза.
Освен парамедици, в тестването могат да участват медицински сестри, служители в пожарната, обучителни
институции за парамедици и др. Всички участници ще получат сертификат за участие в етапа на тестване. Като
партньор отговарящ за тази част от проекта, Gesaude ще контролира изпълнението ѝ във всички партньорски
държави. Португалският партньор отговаря и за създаването на Общ отчет от тестването, който ще бъде подготвен
след неговия край. Тестващите парамедици ще допринесат за разработването на продукт, който ще бъде много
полезен за самите тях и в същото време ще подобрят знанията си по английски език.

Какво следва?
Следващите дейности по проекта са разработването на останалите уроци и записването на подкастс. До края на
май ще бъде създаден и Наръчник за използване на платформата, който ще бъде преведен на всички партньорски
езици. Той ще описва работата с нея от гледна точка на потребителите. Влизането в платформата , промяната на
парола, записването за даден урок ще бъдат разяснени в него. Последната партньорска среща и крайната
конференция за разпространение на резултатите ще се състоят на 19-20.11.2015 в Жешов, Полша. 200 парамедици
и други заинтересовани страни ще посетят крайната конференция. По време на нея участниците ще бъдат
запознати с платформата, резултатите от тестването и идеята за използването на подкастинг методологията в
образованието.
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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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