NEMZETKÖZI EU PROJEKT
IMED-KOMM EU – Interkulturális orvosi
kommunikáció Európa számára
A program célja a Konzorcium országaiban dolgozó és az EU
más tagállamaiban (is) munkát vállaló külföldi orvosok és
egészségügyi szakemberek interkulturális szakmai nyelvi
kompetenciáit fejlesztő modern, innovatív nyelvoktatási
anyagok, tesztelési és nyelvtudásmérési technikák (ECL)
kidolgozása, rendszerezése, modernizálása, kipróbálása,
valorizálása és elterjesztése.
.
Az oktatási tananyagcsomag öt kompletten felépített
Blended-Learning-módszerű kurzusból áll, azaz olyan
célcsoportorientált, országspecifikus, könnyen kezelhető,
moduláris felépítésű, feladatközpontú és interaktív tanulási
egységekből épül fel, amelyek az internetes online
alkalmazásokkal kombinálva hatékonyan segítik az önálló
tanulást.
A program legfontosabb fejlesztendő terméke az öt korszerű,
egymással összekapcsolt német, bolgár, magyar, szlovák és
cseh nyelvű honlap létrehozása és tanári kézikönyvek
összeállítása a moduláris tartalmaknak megfelelő, komplex
online- és offline orvosi kommunikációs gyakorlatokkal.
INTERNATIONALES EU-PROJEKT – IMED-KOMM EU
Interkulturelle medizinische Kommunikation für Europa
Ziele des Projekts sind in erster Linie: die Schaffung,
Erprobung und nachhaltige Verbreitung moderner,
innovativer
Sprachlernmaterialien,
Testund
Zertifizierungstechniken (ECL) für die interkulturelle
berufssprachliche Kommunikation ausländischer Ärzte und
medizinischer Fachkräfte in den Ländern des Konsortiums
sowie in anderen europäischen Mitgliedsstaaten. Die
Zielgruppen sollen befähigt werden, die gegebenen
Möglichkeiten der europäischen Kommunikation sowie des
grenzüberschreitenden Arbeitens in den EU-Mitgliedsländern
besser als bisher zu nutzen bzw. zu bewältigen.
EU-Förderung
Das vorliegende Projekt wurde von der Europäischen
Gemeinschaft finanziell unterstützt. Die im Rahmen des
Projekts erarbeiteten Produkte (Webseite, Veröffentlichungen) binden jedoch nur das Projektkonsortium als Ur-

A PTE Idegen Nyelvi Titkársága működteti az ECL nyelvvizsga rendszer nemzetközi központját. Az általános nyelvi
nyelvvizsga mellett a titkárság munkatársai kidolgozták az
orvosi szaknyelvi ECL nyelvvizsga specifikációját. A
projektben a projektpartnerek nyelvéből készült szaknyelvi
tesztek a Közös európai referenciakeret instrukciói szerint a
négy nyelvi készséget orvosi szaknyelvi kontextusban mérik.
Tervezett projekteredmények:
A projekt keretében az előzetesen elvégzett kérdőíves
felmérések, tanulmányok és szükségletelemzések alapján két
típusú kurzust dolgozunk ki:
 orvosoknak mind az öt nyelven
 az egészségügyi személyzet számára (német és cseh
nyelven)
 A projekt témájához és tananyagához kapcsolódó
nyelvészeti és idegen nyelvi módszertani szakirodalom
tanulmányozása, a kutatási eredmények beépítése a
kidolgozandó tananyagba
 Az öt nyelvre (német, bolgár, magyar, szlovák és cseh)
kidolgozandó kurzus egységes módszertani-didaktikai
koncepciójának kifejlesztése, az önálló tanulási és a
kontaktórák gyakorlataihoz kapcsolódó témák meghaheber. Die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und
Kultur sowie die Europäische Kommission haften nicht für
die weitere Nutzung der in den Produkten/Mitteilungen/Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.
Im Fremdsprachenzentrum der Universität Pécs ist der Sitz
des internationalen ECL Prüfungssystems, dessen Mitarbeiter
neben der allgemeinsprachlichen Spezifikation auch die der
medizinischen ECL Prüfung ausgearbeitet haben. Im Projekt
werden mit Hilfe der in der Sprache der Projektpartner
erstellten Prüfungsaufgaben die 4 sprachlichen Fertigkeiten
im medizinischen fachsprachlichen Kontext getestet.
Vorgesehene Projektergebnisse:
 Projektrelevante Recherchen zu den Schwerpunkten des
Projekts (vorrangig zu den Produkten/Materialien) in den
Partnerländern und deren Publikation
 Entwicklung eines einheitlichen methodisch-didaktischen
Konzepts der 5 Kurse; Festlegung der Themen für die
programmierten und Präsenzübungen

tározása
 Tanári kézikönyv és a didaktikai segédlet összeállítása
az öt Blended-Learning-kurzushoz
 A fenti 5 nyelven interaktív, tanári segítséget felkínáló
Blended-Learning-honlap kidolgozása (kézikönyv,
önálló tanulási és kontaktórás gyakorlatok fejlesztése,
video- és hangfelvételek, leírások, szószedet, ECLtesztek, hangoskönyv, nyomtatványok, statisztikák,
blogok, képgalériák az orvosi kommunikációból,
podcast/videocast, kvíz kérdések összeállítása,
szerkesztése)
 A belső kommunikációt támogató (intranet) projekthonlap kifejlesztése
 Orvosi szaknyelvi ECL nyelvvizsga specifikációjának
kidolgozása, tesztanyagok összeállítása és vizsgák
szervezése az öt partnernyelvből
 Valorizációs és a program fenntarthatóságát biztosító
intézkedések
meghatározása,
workshopok
és
konferenciák tartása
A projekt magyar nyelvű honlapja:
http://inyt.pte.hu/imedkomm/

 Erarbeitung eines Dozenten-/Tutorenhandbuches mit
Lehrszenarien für die Arbeit mit den fünf BL-Kursen
 Erarbeitung von 5 miteinander verlinkten interaktiven,
tutoriellen Blended-Learning-Webseiten mit Handbüchern, programmierten und Präsenz-Übungen,
Videos, Audioaufnahmen, Anleitungen, Glossar,
ECL-Tests, Podcasts/Videocasts, Wikis, Links, Quiz,
Online-Umfragen, Formularen, Statistiken, Blogs,
Fotogalerien zur medizinischen Kommunikation
 Erarbeitung einer differenzierten internen Projektseite
(Intranet) zur internen Kommunikation
 Neue ECL-Test-Materialien in den 5 Partnersprachen:
Curricula, Probetests, Standardtest
 Sicherung der Valorisierung/Nachhaltigkeit durch
einen Valorisierungsbeirat und Valorisierungsworkshops sowie -konferenzen
Webseiten des Projekts:
http://www.imed-komm.eu/

