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Streszczenie projektu
Cel:
Projekt TEACH jest odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie ochrony zdrowia,
u podłoża których leży postępujące zjawisko starzejącego się społeczeństwa i związany z nim
problem długotrwałych ograniczeń funkcjonalnych (fizycznych, mentalnych i społecznych)
dotykających coraz większą liczbę osób, zwłaszcza osób starszych.
W tym kontekście, celem projektu TEACH jest transfer najnowszej wiedzy i innowacji w dziedzinie
nauk o zdrowiu, w tym w szczególności dotyczących ewaluacji funkcjonalnej (FE) do programów
nauczania w uczelniach medycznych w Europie. FE jest dyscypliną kliniczną, która rozwija się
w dziedzinie medycyny fizycznej oraz rehabilitacji i specjalizuje się w metodach oceny poziomu
zdolności osoby do rozwijania funkcji motorycznych, kognitywnych i społecznych.
Opis działań:
W ramach projektu będą realizowane dwie równoległe ścieżki działań ukierunkowane na
osiągniecie założonego celu TEACH. Są to działania merytoryczne związane z opracowaniem

zasobów intelektualnych projektu oraz działania wspierające, w tym prace umożliwiające
uzyskanie wysokiego wpływu projektu na szeroko rozumiane otoczenie społeczne i gospodarcze.
W szczególności w ramach projektu TEACH będą realizowane następujące działania główne:
- Opracowanie specyfikacji i zdefiniowanie nowego programu nauczania dla szkół medycznych
zawierającego zagadnienia, w tym najnowsze osiągnięcia w dziedzinie FE. Program ten będzie
dokumentem elektronicznym dostępnym online.
- Opracowanie, przeprowadzenie i weryfikacja wersji testowej kursu online wg dedykowanego
programu nauczania zintegrowanego z platformą e-learningową (wersja pilotażowa)
skierowanego do nauczycieli akademickich szkół medycznych, decydentów i specjalistów
odpowiedzialnych za kształcenie i kształtowanie programów nauczania w szkolnictwie wyższym
w obszarze medycyny. Wyniki te będą zawierać zestaw zróżnicowanych materiałów
dydaktycznych, w tym multimedialnych, które będą dostępne online, w tym na stronie
internetowej programu Erasmus +.
- Zorganizowanie otwartego kursu w przestrzeni europejskiego szkolnictwa wyższego dostępnego
w czterech językach: angielskim, polskim, hiszpańskim i niemieckim, który po zakończeniu
projektu będzie dostępny w ramach szerokiej oferty edukacyjnej.
Oczekiwane rezultaty:
W wyniku projektu TEACH opracowany zostanie specyficzny, dedykowany współczesnym
potrzebom zdrowotnym innowacyjny program szkoleniowy dla medycznych szkół wyższych
uwzględniający szerokie spektrum wymagań nauczycieli zajmujących się naukami o zdrowiu z
całej Europy i odniesiony do polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w zakresie ewaluacji
funkcjonalnej. W tym kontekście strategicznym rezultatem jest wypracowanie mechanizmów
poprawy wskaźników zdrowotnych społeczeństwa europejskiego, których początkiem powinno
być odpowiednie nauczanie studentów zawodów medycznych, uzupełnione o nowe kompetencje
umożliwiające przeciwdziałanie postępującemu zjawisku dysfunkcjonalności społeczeństwa.

