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Rozwój umiejętności zawodowych ratowników medycznych
w zakresie znajomości języków obcych -2013-1-PL1-LEO05-37769

Witamy!
Prace w projekcie MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) wkroczyły w ważny etap, jakim
jest faza testowania. Rezultaty tej fazy pozwolą partnerstwu zidentyfikować i poprawić
techniczne i inne błędy platformy oraz jeszcze bardziej dostosować ją do potrzeb ratowników
medycznych. Zawartość merytoryczna platformy jest już stworzona i umieszczona na
platformie. Wszystkie moduły szkolenia przygotowane są do testowania. Poza sześcioma
wcześniej zaplanowanymi modulami, partnerzy przygotowali dodatkowo część zawierającą
słownictwo, użyteczne skróty i zwroty medyczne oraz elementy gramatyki. Partnerzy już zaczęli
rekrutację uczestników testowania i zajmują się organizacją pierwszych spotkań, w ramach
których testujący zostaną zapoznani z działaniem platform i metodologią testowania.
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Platforma LMS
Głównym rezultatem projektu MEDILINGUA jest platforma LMS. Jej ostateczna wersja będzie gotowa na
początku 2016r. Będzie dostępna za darmo dla ratowników medycznych i trenerów ratownictwa, którzy
będą mogli z niej korzystać w procesie szkolenia. Kurs składa się z 6 jednostek szkoleniowych oraz
z materiałów dodatkowych. Tematy jednostek oparto na wynikach badań i dotyczą poniższych sytuacji:
Temat 1 - Dzieci: Urazy głowy;
Temat 2 - Dzieci: Choroby układu oddechowego;
Temat 3 - Ciąża i przedwczesny poród;
Temat 4 - Dorośli: Choroby serca;
Temat 5 - Osoby starsze: Udar mózgu;
Temat 6 - Niemowlęta: Urazy głowy i kończyn.
Wszystkie jednostki oparto na rzeczywistych sytuacjach najczęściej spotykanych w codziennej pracy
ratowników. Celem kursu jest umożliwienie ratownikom ćwiczenia języka w sytuacjach komunikacji
z pacjentami.
Platforma zawiera również osobną sekcję, gdzie ratownicy z krajów partnerów projektu mogą wysłać
własne podcasty. Uczestnicy kursu są zachęcani do nagrywania krótkich materiałów wideo
przedstawiających ich pracę i dzielenia się z wszystkimi użytkownikami platformy.
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Początek fazy testów
Plan testów został zaprojektowany przez Gesaude i zaakceptowany przez pozostałych
partnerów, którzy przedstawili swoje uwagi i poprawki do planu. Według ustaleń, każdy
z partnerów powinien zorganizować spotkanie inaugurujące i zamykające proces testów.
Partnerzy rozpoczęli już przygotowania do rozpoczęcia testów, co nastąpi w lipcu 2015r., we
wszystkich krajach partnerskich. Podczas tej fazy, ratownicy i inni specjaliści ratownictwa
medycznego poznają platformę, otrzymają instrukcje do testów, dane logowania do platformy
oraz poznają opiekunów grupy testującej. Przed rozpoczęciem testów, testerzy wypełnią
również krótki quiz, który oceni ich znajomość języka angielskiego. Na spotkaniu kończącym
testy, które odbędzie się we wrześniu 2015r., ratownicy przystąpią do tego samego quizu, który
sprawdzi efekty procesu kształcenia. Jeśli uzyskają przynajmniej 80% punktów otrzymają
certyfikat MEDILINGUA B1.

System dostarczania treści - podręcznik użytkownika
System dostarczania treści - podręcznik użytkownika został stworzony przez koordynatora projektu Danmar Computers - i przetłumaczony na wszystkie języki projektu w czerwcu 2015r. Będzie
rozpowszechniany wśród uczestników etapu testowania oraz wśród pozostałych ratowników
medycznych, którzy zechcą korzystać z platformy. Podręcznik zawiera informacje na temat platformy,
wymagania techniczne oraz szczegółowo opisany system poruszania się po platformie. Pokazuje
również jak paramedycy mogą załadować na platformę własne podcasty i sortować je w osobne galerie.
Po przeczytaniu przewodnika praca z platformą na pewno będzie dużo łatwiejsza i proces testowania
będzie mógł przebiegać dużo sprawniej.
Podręcznik użytkownika zostanie rozdany grupie docelowej podczas spotkań „na żywo” z grupą
docelową oraz drogą elektroniczną. Zostanie również umieszczony na stronie projektu, gdzie każdy
będzie mógł go pobrać.

Co dalej?
Najważniejsze działania w najbliższej przyszłości to udane przeprowadzenie etapu testów, który potrwa
od czerwca do września 2015r. Ten etap zakończymy raportem z testów, w którym zawarte zostaną
wyniki testów i rekomendacje przyszłego rozwoju platformy LMS. Raport zostanie utworzony przez
Gesaude, partnera odpowiedzialnego za koordynacje procesu testowania. Partnerzy wezmą udział
w ostatnim spotkaniu ponadnarodowym i w konferencji zamykającej projekt, która odbędzie się 19 i 20
listopada 2015r. Trzecia runda warsztatów upowszechniających również odbędzie się w listopadzie
2015r. Uczestniczący w tych wydarzeniach ratownicy medyczni będą mogli się zapoznać z projektem,
platformą i wynikami testów.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie i wydarzeniach z nim związanych,
śledź wiadomości na stronie projektu i na naszych kontach w mediach
społecznościowych!
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