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

Въведение
Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) навлезе в своята ключова фаза, която включва
етапа на тестване. Резултатите от него ще помогнат на партньорите да открият и отстранят
технически и структурни неизправности в платформата за да я адаптират към нуждите на
парамедиците в различните държави. По-голямата част от съдържанието на платформата
е създадено и качено в системата. Всичките шест обучителни урока са достъпни и могат да бъдат
тествани от парамедици. Партньорите създадоха и допълнителен урок, съдържащ главно
непознати думи, медицински съкращения и термини и граматика. Набирането на участници за
тестването и организацията на начални срещи с тях, по време на които те ще бъдат запознати
с платформата, започнаха в партньорските държави.

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.

LMS платформа
LMS платформата е основният резултат от проекта. Нейната крайна версия ще бъде готова в началото на
2016 г. Тя ще бъде безплатна за парамедици и обучителни центрове, които желаят да я използват в учебния
процес. Тя се състои от 6 обучителни урока и допълнителни материали. Темите на уроците се основават на
резултатите на проучването и описват следните ситуации от работата на парамедиците:


Урок 1- Деца: черепна травма



Урок 2- Деца: дихателно заболяване



Урок 3- Бременност и преждевременно раждане



Урок 4- Възрастни: сърдечно заболяване



Урок 5- Хора в напреднала възраст: удар



Урок 6- Бебета: Черепни травми и наранявания на крайниците

Всички уроци описват реален инцидент, с който парамедиците се сблъскват често в тяхната ежедневна
работа. Целта на курса е да позволи на парамедиците да упражняват езика, който използват когато общуват
със своите пациенти.
Платформата съдържа отделен раздел, където парамедиците могат да качват техните собствени подкастс.
Участниците в курса се насърчават да записват кратки видеа когато са на работа и да ги споделят с всички
потребители в платформата.
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Начало на тестването
Планът на тестване беше подготвен от Gesaude и съгласуван с всички партньори, които дадоха
предложенията си за неговото разработване. Според него, всеки тестващ партньор трябва да
организира начална и крайна среща на тестването. Партньорите вече започнаха подготовката за
началната среща, която ще се състои във всички партньорски страни през юли 2015 г. По време на
нея парамедиците и другите специалисти работещи в областта на спешната медицинска помощ
ще бъдат запознати с платформата, ще получат инструкции за нейното тестване и данни за достъп
до системата. Освен това тестващите ще се запознаят с техните наставници, които ще им помагат
по време на тестването. Парамедиците ще попълнят кратък тест, който трябва да измери знанията
им по английски език преди началото на процеса на тестване. По време на крайната среща на
тестването, която ще се проведе в края на септември 2015 г., парамедиците ще попълнят същия
тест за да сверят учебните си резултати. Ако те отговорят вярно на 80 % от въпросите в теста, ще
получат сертификат MEDILINGUA B1.

Потребителски наръчник за използване на платформата
Потребителският наръчник за използване на платформата беше създаден от координатора на проекта,
Danmar Computers, и преведен на всички партньорски езици през юни 2015 г. Той ще бъде разпространен
между участниците във фазата на тестване и други парамедици, които желаят да използват платформата.
Той съдържа информация за LMS платформата, технически изисквания за нейното използване и подробни
инструкции за навигацията в системата. Той също показва на парамедиците как да качват техните собствени
подкастс в платформата и да ги разпределят в различни галерии. Четейки наръчника, вашата работа
с платформата определено ще стане много по-лесна и вие ще сте в състояние да се представите по-добре
по време на тестването.
Потребителският наръчник за използване на платформата ще бъде разпространен сред целевата група по
време на срещи/ семинари или чрез онлайн кореспонденция. Освен това, той ще бъде качен в уебсайта на
проекта с цел достигане до максимално голям брой хора от целевата група.

Какво следва?
Следващите дейности по проекта са свързани с осъществяването на тестването, което ще продължи от юни
до септември 2015 г. То ще приключи със създаването на Общ отчет, който ще включва резултатите от
тестването и препоръки за бъдещото разработване на платформата. Отчетът ще бъде подготвен от Gesaude,
който отговаря за координирането на тестването. Партньорите ще участват в последната международна
среща и финалната конференция по проекта, които ще се състоят на 19-ти и 20-ти ноември 2015. Третият
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национален семинар по проекта ще се проведе през ноември 2015. По време на него парамедиците ще
бъдат запознати с проекта, платформата и резултатите от тестването.

Ако искате да научите повече за проекта и неговите дейности, моля, посетете
уебсайта и страниците на проекта в социалните медии по-горе!

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.

