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Profissionais de Emergência Médica
Projeto Nº-2013-1-PL1-LEO05-37769

Bem-vindo!
Após o fim bem sucedido do terceiro encontro dos parceiros do projeto MEDILINGUA (2013-1PL1-LEO05-37769) a parceria continua a trabalhar arduamente na criação da plataforma LMS
(Learning Management System) e nas unidades de formação. Duas das unidades já se
encontram disponíveis e foram testadas pelos técnicos de emergência de alguns países
parceiros, durante o Segundo Workshop de disseminação. O próximo passo importante do
projeto é a fase de teste que irá iniciar em Maio de 2015 e o seu objetivo será identificar erros
estruturais ou técnicos na plataforma, que precisam de ser eliminados para torná-la mais útil
para os técnicos de emergência.
Neste momento, o parceiro português está a trabalhar na criação do Plano de Teste que estará
pronto para consulta e leitura no final do mês de Maio de 2015.
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Terceiro Encontro de Parceiros
O terceiro encontro transnacional do projeto teve lugar a 10 e 11 de Fevereiro de 2015 em Sofia, Bulgária.
Participaram neste encontro membros de todas as organizações desta parceria. Os parceiros passaram
muito do seu tempo a discutir a eficiência da primeira unidade formativa que já tinha sido testada por alguns
dos técnicos de emergência de diferentes países e ainda sobre o desenvolvimento das próximas unidades
de formação. Também foi discutida a gravação de vídeos como material de aprendizagem que serão
adicionados aos exercícios da plataforma. Os Parceiros concordaram em cooperar com o Diretor Adjunto
da Educação do Serviço de Ambulâncias da Central Sul do Reino Unido, Ian Teague na elaboração das
filmagens dos vídeos. Durante a reunião de todos os parceiros trabalharam em conjunto na elaboração dos
cenários desenvolvidos, porque alguns deles precisavam de ser corrigidos. Os representantes dos parceiros
clínicos (Gesaúde e a Universidade de Rzeszow) deram algumas sugestões sobre as alterações nos
cenários para torná-los mais realísticos e relevantes no contexto do dia-a-dia dos técnicos de emergência. O
Parceiro Britânico, EEC, colaborou na correção gramatical e de vocabulário por forma a que o produto final
se apresente num eficiente curso de linguas. Houve ainda preocupação com as diferenças multiculturais
para que os cenários elaborados fossem úteis para os técnicos de emergência de cada país parceiro.
A Gesaúde, responsável pelo WP5 (Pacote de Trabalho 5) apresentou um versão preliminar do Plano de
Teste. Foram abordados os resultados do projeto acerca da disseminação realizada e sobre o primeiro
workshop de disseminação realizado.
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Workshops de Disseminação
O 2º Workshop de Disseminação foi organizado na Bulgária, Polónia e Alemanha. Os workshops
de disseminação são o aspeto mais importante para distribuição dos resultados do Projeto
MEDILINGUA porque promovem a possibilidade dos técnicos de emergência se envolverem
diretamente no projeto. Técnicos de emergência e outro pessoal médico qualificado participaram
neste workshop nos diferentes países. O projeto, as suas atividades e os resultados foram
apresentados aos técnicos e distribuidos materias de disseminação (posters, folhetos, canetas,
blocos de notas, etc). Houve ainda oportunidade para os técnicos dos diferentes países testarem
a funcionalidade da duas primeiras unidades de formação e disponibilizarem feedback que será
utilizado para o desenvolvimento final da plataforma. A maioria dos participantes dos workshops
aprovaram a didática dos exercícios e projeto gráfico da plataforma. Algumas das suas
recomendações para o futuro desenvolvimento da plataforma incluiram: adição de mais
vocabulário nas unidades de formação; a passagem de um exercício para o próximo ser mais fácil,
etc.

Fase de Teste
A fase de teste irá desenvolver-se entre Junho e Setembro de 2015. Pelo menos 25 técnicos de
emergência da Bulgária, Alemanha e Portugal e ainda 50 técnicos de emergência da Polónia irão testar a
plataforma formativa. O Plano de Teste preliminar prevê que cada utilizador deve preencher pelo menos
2 questionários por forma a fornecer aos parceiros o seu feedback sobre a funcionalidade da plataforma. Os
membros da parceria irão reunir os resultados da fase de teste e apoiar os técnicos de emergência se eles
encontrarem dificuldades nesta fase. Os utilizadores que irão testar a plataforma serão, para além de
técnicos de emergência, enfermeiros, bombeiros, etc. Todos os participantes na fase de teste irão receber
um certificado. A Gesaúde, como lider desta fase do projeto, irá supervisionar a implementação em todos os
países. O parceiro português é ainda responsável por criar um relatório comum da Fase de Teste que será
preparado antes do fim da fase de teste. Com a participação na fase de teste, os técnicos de emergência
irão ajudar a desenvolver o produto que será muito útil para os próprios e ao mesmo tempo permitirá
desenvolver os seus conhecimento em língua Inglesa.

Próximo Passo
Os próximos passos da parceria são o desenvolvimento do conteúdo das unidades de formação
e a gravação de videos. O manual de utilização irá ser traduzido previsivelmente até ao fim do mês de Maio
de 2015 para todas as linguas da parceria. Este irá descrever a plataforma e o modo de utilização do ponto
de vista do utilizador. Procedimentos como registo, mudança de password, frequência do curso,
carregamento de videos ou outros serão explicados neste manual. Os parceiros concordaram que o último
encontro da parceria e a Conferência final de disseminação se irá realizar a 19 e 20 de Novembro de 2015
na Universidade de Rzeszow, na Pólania. Esta última será um grande evento de divulgação que terá
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a participação de 200 paramédicos e outras partes interessadas. Durante este evento os participantes serão
introduzidos à plataforma, os resultados da fase de teste e o conceito de metodologia podcasting na
educação serão apresentados.

Se desejar saber mais sobre este projeto e as suas atividades, por favor, siga
o projeto na página web e nas redes sociais!
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