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Bem-vindos!
O projecto MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) chegou a sua fase crucial que inclui
a fase de teste piloto. Os seus resultados irão ajudar a parceria a identificar e eliminar os erros
técnicos e estruturais na plataforma, de modo a adaptá-la às necessidade dos profissionais de
emergência nos diversos países. Muito do conteúdo da plataforma está já criado e foi
carregado no sistema. Todas as seis unidades estão disponíveis e prontas a serem testadas
pelos profissionais.
Para além disso, a parceria criou uma unidade adicional que contém, principalmente,
vocabulário, abreviaturas e termos médicos úteis e alguma gramática. Os parceiros
começaram já a envolver os participantes para fase de teste piloto e a organizar as reuniões
iniciais, durante as quais a plataforma foi apresentada assim como a metodologia de teste.
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A Plataforma
A Plataforma (LMS – Learning Management System – sistema de gestão da aprendizagem)
é o resultado principal do projecto Medilingua,. Que irá estar disponível no inicio de 2016. Será gratuita
para os profissionais de emergência médica bem como para os formadores destes profissionais que irão
estar aptos a usá-la no processo de formação. Este consiste em 6 unidades e material adicional. Os
tópicos das unidades são baseados na nos resultados da pesquisa e descrevem as seguintes situações
de emergência:


Unidade 1- Crianças: Head injury



Unidade 2- Crianças: Respiratory disease



Unidade 3- Grávidas e nascimentos prematuros



Unidade 4- Adultos: Heart disease



Unidade 5- Idosos: Stroke



Unidade 6- Jovens: Head and limb injuries

Todas as unidades descrevem situações reais do dia-a-dia que os profissionais de emergência médica
encontram no seu trabalho.O objectivo do curso é o de habilitar estes profissionais a praticar a língua
inglesa quando falam com os seus pacientes
A plataforma também contém uma secção separada onde os profissionais dos diversos países da
parceria podem carregar os seus próprios podcasts.. Os participantes são motivados a a gravar vídeos
curtos de modo a poderem partilhá-los com os outros utilizadores na plataforma.
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Inicio do Teste Piloto
O plano de teste foi desenvolvido pela GESAUDE e acordado por todos os parceiros, que
deram o seu feedback para a sua optimização. De acordo com isto, cada parceiro deverá
organizar uma reunião inicial e outra final, nesta fase de teste.Os parceiros já iniciaram
a preparação desta reunião inicial, que terá lugar em Julho de 2015 em todos os países
parceiros. Nesta reunião, aos profissionais de emergência e os outros especialistas que
trabalham na emergência, será apresentada a plataforma, receberão as credenciais e as
instruções para a sua utilização nesta fase de teste e irão encontra-se com os seus tutores de
formação. Estes profissionais irão completer um pequeno questionário que irá avliar os seus
conhecimentos de lingua Inglesa antes do inicio da fase de teste. No final, da reunião final
desta fase, que se realizará em finais de Setembro deste ano, os profissionais irão responder
ao mesmo questionário, de modo a testar os resultados da sua aprendizagem. Se conseguirem
um resultado superior a 80% de respostas, irão receber o seu certificado B??Medilingua.

Guia do Utilizador da Plataforma
O Guia do Utilizador

foi concebido pelo coordenador do projecto – DANMAR Computers

e traduzido para todas as linguas da parceria em Junho de 2015. Irá ser distribuido pelos
participantes na fase de teste piloto que utilizam a plataforma. Este Guia contém informação
acerca da plataforma, requisitos técnicos para a sua utilização e instruções detalhadas acerca
da navegação no sistema. Mostra, também, como fazer o upload de podcasts, pelos
utilizadores e como organizá-los por diferentes galerias. A sua leitura torna a utilização da
plataforma bastante mais simples e irá torná-lo apto a uma melhore performance durante
o processo de teste piloto.
Este Guia do Utilizador será disseminado pelo grupo alvo do projecto durante as reuniões
presenciais ou por meis electrónico. Será igualemnte carregadop para o site do projecto,
assegurando, desta forma, que chega a uma ampla audiência..

Próximos Passos?
As actividade futuras do projecto mais importantes estão relacionadas com a implementação
da fase de teste piloto, que irá prosseguir, de Junho a Setembro de 2015. Esta irá terminar com
a elaboração de um Relatório Comum, desta fase de teste e irá conter os resultados
e recomendações

para

o

futuro

desenvolvimento

da

plataforma

de

aprendizagem.

A elaboração deste Relatório será da responsabilidade da GESAUDE que é o parceiro
responsavel pela fase de teste piloto.
Os parceiros irão participar na última Reunião de Coordenação e Conferência Final, que irá
decorrer nos dias 19 e 20 de Novembro de 2015, na Polónia.O terceiro workshop de
disseminação irá realizar-se durante o mês de Novembro. Os profissionais de emergência irão
conhecer o projecto, a plataforma e os resultados do teste piloto.
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Se pretender saber mais acerca do projecto e das suas actividades, siga, por
favor, o site do projecto e os diferntes media sociais, acima indicados!
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