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Blended learning szaknyelvi tananyag  
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Az Európai Unióban elindult munkaerő-vándorlás különösen érzékenyen érinti az 
egészségügy területét. Orvosok, ápolók és további egészségügyi szakdolgozók ezrei 
vállalnak munkát az EU egyes tagországaiban. Az egészségügyi munka köztudottan 
nyelvigényes terület; az orvosoknak nemcsak a beteggel kell tudniuk kommunikál-
ni, de a hozzátartozókkal, orvos kollégáikkal és az egészségügyi személyzettel is. 
Nyelvtudásukon a betegek élete, gyógyulása múlik. Tanulmányok és esettanulmá-
nyok sora hívja fel a figyelmet arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek 
annak, ha az orvosok nem megfelelő szinten beszélik a munkahelyükül választott 
ország nyelvét.1 
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A projekt célja 

A fenti tényt és a sürgető igényt felismerve az EU anyagi támogatást nyújt 
egy öt országot (Bulgária, Csehország, Magyarország, Németország és Szlovákia) 
tömörítő konzorciumnak, amely céljául tűzte ki az IMED-KOMM EU internetes 
tananyag kidolgozását. 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 nyelvokta-
tási anyagok, tesztelési és nyelvtudásmérési technikák kidolgozása, rendszerezése, 
kipróbálása és elterjesztése. 

A projekt tematikájának kialakításának alapját az előzetesen elvégzett kérdő-
íves felmérések és szükségletelemzések adták. A fenti öt ország nyelvéből készülő 
tematikusan egységes tananyag blended learning módszerű kurzusból áll. Ezzel a 
módszerrel célcsoport-orientált, országspecifikus, könnyen kezelhető, motiváló, 
feladatközpontú interaktív tanulási egységek jönnek létre, amelyek az internetes 
online alkalmazásokkal kombinálva hatékonyan segítik majd az önálló tanulást. A 
projekt eredményeként már létrejött az öt egymással összekapcsolt honlap, amelyre 
folyamatosan feltöltik a tematikus egységeknek megfelelő orvosi kommunikációs 
gyakorlatokat. 

A magyar tananyag célcsoportjai a Magyarországon praktizáló külföldi orvosok 
és orvostanhallgatók. Az orvosi szaknyelvi feladatok a KER B2+ / C1 nyelvi szintre 
készülnek, és nemcsak a négy nyelvi alapkompetenciára terjednek ki, hanem a ma-
gyar nyelv sajátosságait tekintve olyan részkompetenciák és készségek fejlesztésére 
is, így például a helyesírás, a kiejtés vagy a speciális orvos–beteg kommunikációban 
használatos fordulatokra. A projektben kiemelten fontos a helyi szociokulturális 
háttérsajátosságokhoz igazodó interkulturális tényező is. 

A magyar projektpartner

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán az IMED-KOMM EU 
projektben hat feladatfejlesztő és három programozó munkatárs vesz részt. Az orvosi 
hátteret a PTE Általános Orvostudományi Kar Családorvostani Intézete biztosítja. 
Ebben az intézetben folyik az orvosi kommunikáció oktatása a magyar orvostan-
hallgatók számára. Az intézet munkatársának, Nagy Lajos professzornak és nyolc 
orvosból (családorvosok, gyermekorvosok, aneszteziológus, palliatív szakorvos) álló 
csapatának máris állandó szakmai kontrollja alatt áll a készülő tananyag.
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IMED-KOMM honlap

A munkálatok jelenlegi fázisában – a projekt félidejében – a magyar honlapon 
megtalálhatók a 12 tematikus egységhez készített feladatok (mintegy 150 feladat). 
A feladatokat két nagy csoportra bonthatjuk. Az első csoportot az ún. programozott 
feladatok alkotják, amelyek számítógépes program (HotPotatoes) segítségével ké-
szülnek el. Az olvasott és hallott szövegértési készséget fejlesztő programozott fel-
adatok megoldásával a nyelvtanuló azonnali visszajelzést kap válaszai helyességéről. 
A feladatírók kihasználják a program kínálta lehetőségeket, és a programozható fel-
adatok teljes tárházát felvonultatják: vannak feleletválasztós, párosítós, sorrendező, 
kérdésre adott rövid választ igénylő, cloze típusú, lyukas szöveg készletből történő 
kiegészítésén alapuló feladatok egyaránt. 

A feladatok másik egységét a nem programozott feladatok alkotják. Ezen 
feladatok megoldásához és ellenőrzéséhez kontakt órákra, tanári segítségre van 
szükség. A tananyag 9. fejezetét a Mellékletek alkotják. Ez a Magyarországon el-
helyezkedni kívánó orvosoknak ad hasznos információkat: pl. eligazít abban, ho-
gyan kell önéletrajzot írni, képet ad a magyar egészségügy rendszeréről, ismerteti a 
Magyarországon dolgozó orvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, 
a diplomák elismertetésének eljárásrendjét, megadja a szakmai szervezetek 
gyűjteményét. A 10. fejezet az emberi test és a gyógyászati eszközök felso-
rolását tartalmazza képek segítségével. A 11. fejezet az orvosi munka során 
használt nyomtatványokat gyűjti majd össze. 

A honlap további elemei: 
(1) Orvosi ECL-nyelvvizsga: a szaknyelvi ECL-nyelvvizsga specifikációját 

és témaköreit olvashatjuk itt, valamint két mintatesztsort találhatunk tesz-
tenként két-két feladattal a négy készséghez (hallott szövegértés, olvasott 
szövegértés, írásbeli és szóbeli kommunikáció);

(2) Videók, hanganyagok, sajtószemle: általános orvosi témákkal kapcsolatos 
hanganyagokat, rövid videókat és újságcikkeket találhatunk közöttük. 

(3) Vélemények: az oldalra látogatók az oldallal, illetve a feladatokkal kapcso-
latos kérdőívet tölthetnek ki, és lehetőségük van arra is, hogy véleményüket 
kifejtsék.

(4) Látogatottsági adatok: az oldal látogatottságát grafikonok szemléltetik.
A honlap elérhetősége: http://inyt.pte.hu/imedkomm

Az IMED-KOMM EU projekt hátralévő, 2014-ig tartó időszakát a blended 
learning kurzusok tananyagának további fejlesztése és kipróbálása határozza meg. 
Emellett a PTE Idegen Nyelvi Titkársága mint az ECL-nyelvvizsgarendszer nemzet-
közi központja meghatározó szerepet vállal az orvosi szaknyelvi ECL-nyelvvizsga 
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specifikációjának kidolgozásában és validálásában, a tesztanyagok összeállításában 
és a vizsgák szervezésében.

Huszti Judit

Huszti, Judit
IMED-KOMM – A blended learning course for LSp in Hungarian

The review presents a new project in the field of LSP. The international IMED-KOMM Consortium is 
working out a blended learning course for medical doctors, and other health professionals answering 
the linguistic need of health workforce migration. The languages involved in this projects are Bulgarian, 
Czech, German, Hungarian and Slovak. The Foreign Language Centre of the University of Pécs is 
responsible for the course materials in Hungarian. The team co-operates in the development of the 
tasks with the Institute of Family Medicine of the UP.


