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Streszczenie projektu
Cel:
Celem projektu IMETS jest opracowanie komputerowego systemu certyfikacji znajomości języka
angielskiego w kontekście medycznym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego (ESOKJ). Kontynuując dotychczasowe międzynarodowe inicjatywy dotyczące
ujednolicania sposobu poświadczania znajomości języka obcego dla potrzeb zawodowych w
branży medycznej konsorcjum projektowe podejmie się wypracowania rozwiązań pozwalających
na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na
etapie opracowywania specjalistycznych egzaminów językowych, ich przeprowadzania i
oceniania.
Uczelnie medyczne wchodzące w skład konsorcjum projektowego posiadają bogate doświadczenie
w opracowywaniu i walidowaniu materiałów egzaminacyjnych testujących znajomość języka
specjalistycznego, natomiast pozostałe instytucje wykorzystają swoje dotychczasowe
doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych materiałów edukacyjnych z zastosowaniem TIK
oraz w promowaniu uznawalności nabytych kwalifikacji na poziomie europejskim i

upowszechnianiu rezultatów projektu.
Głównym założeniem projektu jest wypracowanie takich rozwiązań w oparciu o nowoczesne
technologie internetowe, aby studenci mogli zdawać wszystkie części egzaminu komputerowo w
odpowiednio wyposażonych salach egzaminacyjnych. Natomiast cały proces organizowania
systemu egzaminacyjnego, w tym opracowywanie materiałów egzaminacyjnych i ich walidacja,
ocena egzaminów, jak również przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych będzie
przebiegał zdalnie z wykorzystaniem platformy typu LMS.
Opis działań:
Główne etapy realizacji projektu obejmują:
- przeprowadzenie analizy potrzeb językowych w sektorze usług medycznych i określenie
wymaganych kompetencji językowych w odniesieniu do aktualnych wytycznych ESKOJ,
- opracowanie standardów wymagań egzaminacyjnych,
- wybór zadań egzaminacyjnych odpowiednich do formatu egzaminów zdawanych komputerowo,
- opracowanie materiałów egzaminacyjnych
- walidacja materiałów egzaminacyjnych pod kątem merytorycznym oraz technicznym,
- opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących tworzenia i walidacji materiałów
egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów,
- przygotowanie wytycznych dla instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem egzaminów w
swoich jednostkach;
Oczekiwane rezultaty:
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz wzorce dobrych praktyk wypracowane w
ramach dotychczasowej współpracy międzynarodowej w trakcie realizacji projektu zostaną
opracowane m.in.:
- wytyczne dotyczące poszczególnych etapów organizacji systemu egzaminacyjnego,
- moduły szkoleniowe dla osób opracowujących materiały egzaminacyjne IMETS oraz dla
egzaminatorów,
- 15 przykładowych zestawów egzaminacyjnych testujących znajomość języka angielskiego w
kontekście medycznym (po 5 zestawów na poziomie B1, B2 i C1); każdy z zestawów
egzaminacyjnych będzie się składał z 4 części sprawdzających umiejętność: czytania, pisania,
rozumienia ze słuchu oraz komunikacji ustnej.

