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Név:
Bakó Alexandra Vivien

Születési év:
1986

Beosztás:
nyelvtanár

Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2004-2010 angol és latin nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, ELTE-BTK
2008-2010 intézményi kommunikátor, Atalanta
2012- Neveléstudományi Doktori Iskola, Nyelvpedagógia Doktori Program, ELTE-PPK

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2010- SE-ETK, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, Szaknyelvi és
Kommunikációs Csoport – nyelvtanár

2008-2009 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola - latin nyelvtanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Angol egészségügyi
terminológia

Az egy féléves választható tantárgy célja az első két félév során kötelezően elvégzendő Egészségügyi
terminológia tantárgy kiegészítése az angol nyelvű alakok elsajátításával. Ez segíti a hallgatót a
magabiztos szakmai nyelvhasználatban (mind szóban és írásban), és hozzájárul az idegen szaknyelvi
órákon való fejlesztés hatékonyságához.

Angol egészségügyi
terminológia -
gyógytornászoknak

Az egy féléves választható tantárgy célja a gyógytornászok angol szakmai szókincsének fejlesztése. A
biztos szaknyelvi háttér képessé teszi a hallgatókat az angol nyelvű szakirodalom értő olvasására,
külföldi szakmai tapasztalat szerzésére, és nemzetközi szakmai továbbképzéseken való részvételre.

Angol egészségügyi
terminológia -
szülésznőknek

Az egy féléves választható tantárgy célja a szülésznők angol szakmai szókincsének fejlesztése. A biztos
szaknyelvi háttér képessé teszi a hallgatókat az angol nyelvű szakirodalom értő olvasására, külföldi
szakmai tapasztalat szerzésére, és nemzetközi szakmai továbbképzéseken való részvételre.

Orvosi latin,
Egészségügyi
terminológia

A tantárgy célja, hogy a Kar hallgatói az iskola profiljának megfelelően sajátítsák el az adott szakma
gyakorlásához szükséges orvosi latin nyelv alapjait. Az orvosi latin adhatja azt a háttértudást, mellyel a
szaktárgyi nómenklatúra elemeinek jelentés-értelmezésen és etimológián alapuló magabiztos
elsajátítása válik lehetővé. A tárgy oktatásának további célja, hogy a hallgató megismerje az anatómiai
és élettani szókincs alapjait és a mindennapi egészségügyi gyakorlatban előforduló, alapvető nyelvtani
jelenségeket, ezáltal felkészítve őket a szaknyelv megértésére és alkalmazására.
Az egészségügyi terminológiában továbbra is szükség van az őszi félévben elsajátított latin nyelvi
alapokra. Ezek birtokában ismerkedünk meg a diagnózisokban használatos görög és latin kifejezésekkel.
Ez magában foglalja a görög szóelemek segítségével történő szóalkotást, illetve az így kapott szavakkal
történő latin melléknév egyeztetést. Ezen felül további tünetek és betegségnevek latin megfelelőit
tanuljuk meg, illetve az alapvető gyógyszerészeti kifejezéseket, hatóanyagok neveit.

Idegen nyelvi alapozás
(angol) 1-4.

Az adott modul nyelvi szintjének megfelelő általános szókinccsel és alap nyelvtani ismerettel rendelkező
hallgatóknak a tantárgy megtanítja az egészségügyben jellemzően használatos szavakat, kifejezéseket
és nyelvi fordulatokat. A tananyag magában foglalja az egyetem és a magyar egészségügyi rendszer
bemutatását, az emberi test szerveinek, szervrendszereinek valamint a leggyakrabban előforduló
betegségeknek a leírását. Mind a tankönyv mindpedig a multimédiás tananyag fontos része a nyelvtani
ismeretek elmélyítésére és begyakorlására szolgáló gyakorlatsor, amely különös hangsúlyt fektet az
egészségügyi szaknyelvben jellemzően használatos nyelvtani jelenségekre.

Idegen szaknyelv (angol)
1-2.

Nyelvvizsga előtt: Az Idegen nyelvi alapozás 1-4 moduljában elsajátított általános illetve egészségügyi
szókinccsel és nyelvtani ismerettel rendelkező hallgatókat a tantárgy felkészíti az egészségügyi
szaknyelv középszintű használatára. A tananyag magában foglalja a legelterjedtebb civilizációs
betegségek és azok kezelésének leírását, csakúgy mint a környezeti ártalmak hatását az egészséges és
beteg emberre. Szövegeket tartalmaz a kórházi ellátásról és a rehabilitációról, valamint a prevencióról
és az egészséges életmódról. Megtanítjuk a hallgatókat szakmai szövegek (absztraktok, cikkek,
tankönyvrészletek kezelésére, megértésére, esetenként fordítására, a szakember-társaikkal, valamint a
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betegekkel való kommunikációra. Segítséget nyújtunk a PROFEX egészségügyi szaknyelvi B2 komplex
vizsgára való felkészülésben.
B2 szintű nyelvvizsgával: Az adott kurzustól függően önálló beszédkészség fejlesztése szaknyelvi
környezetben és azon nyelvi eszközök tudatosítása, melyek az egészségügyi szaknyelvben előforduló
legfontosabb nyelvi funkciók (pl meggyőzés, véleménynyilvánítás, információ kérése-adása,
tájékoztatás, utasítás- elutasítás, valószínűség, a közlés valóságtartalmának árnyalatai stb.)
megvalósítását szolgálják.
A hallgatók a kurzus folyamán elsajátítják a szakterületükhöz kapcsolódó egészségügyi dokumentáció
idegen nyelven történő használatát, elmélyítik írásbeli kommunikációs készségeiket és fejlesztik
szaknyelvi szókincsüket.
A modul a hallgatók receptív és produktív készségeit egyaránt fejleszti a szakirodalom és egészségügyi
dokumentáció feldolgozásában.

Egészségtudományi
terminológia 1-4.

A szakfordítói és tolmácsi működés megköveteli a magas szintű szakmai nyelvhasználatot, amely
alapvetően a szakszavak ismeretére épül. A közvetítés általi kommunikáció akkor lehet hatékony, ha a
közvetítő képes a lehető legpontosabban átültetni a terminusokat a célnyelvbe. 
A tantárgy célja az egészségtudományi terminológia alapos megismertetése a hallgatókkal, különös
tekintettel a magyar és az angol terminusok különbözőségére, az egyes angolszász kultúrákra jellemző
sajátosságokra, a helyesírási és kiejtésbeli eltérésekre. A hallgató képessé válik az adott nyelvhasználati
környezetnek megfelelő nyelvi norma kiválasztására.

Medical Latin, Healthcare
Terminology

The material primarily implies anatomical and physiological vocabulary. Students learn the correct
pronunciation and orthography of medical terms, and they get acquainted with the elemental
phenomena of Latin grammar which occur in medical language. In addition to this, students get
knowledge of the meaning of Latin and Greek roots, prefixes and suffixes, which enables them to
analyze medical terms into component parts. This is a great aid in learning to understand the vocabulary
of medicine.

Műfajok az
egészségtudományban
2.

A kurzus feladata, hogy az egészségügyre jellemző szóbeli műfajok tükrében ismertesse a
diskurzusanalízis területeit. Az egyes műfajokat átfogó elemzési módszerek segítséget nyújtanak a
nyelvpár-specifikus műfaj-kompetencia és a taktikai kompetencia fejlesztésében. A tantárgy
összekapcsolja a diskurzuselemzés és a műfajelemzés tudományterületeit. A tananyag bemutatja a
diskurzuselemzés alapvető elméleti keretéhez tartozó fogalmakat és iskolákat, osztályozza és a
diskurzusanalízis szempontrendszere alapján elemzi is az egészségügyre jellemző szóbeli
szövegtípusokat, továbbá ismerteti a diskurzuselemzés azon kutatási eredményeit, amelyek
meghatározzák a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának módszertani irányvonalait. 
A tananyagot önálló elemzésekkel, szerepjátékokkal és prezentációkkal egészítjük ki, hogy elmélyítsük a
forrás- és a célnyelv műfaji és szövegtipológiai sajátosságainak beépülését, fejlesszük a forrásnyelvi
műfaj és szövegtipológiai célnyelvi megfeleltetésének képességét, valamint előmozdítsuk a fordító azon
diplomáciai képességét, amely lehetővé teszi, hogy a forrásnyelvi szöveget oly módon ültesse át a
célnyelvbe, hogy az minden érintett fél érdekét tükrözze és védje.

Presentation techniques The aim of this elective course is to help students improve their English presentation skills. Techniques
will be centered around two main contexts: prevention education topics and highly formal academic
presentations on conferences. Students learn about the structure of academic and prevention education
presentations. They improve their ability in expressing their ideas in the most appropriate way relative
to the context. Furthermore, they learn to use visuals while presenting empirical data or enhancing their
message.

Az anatómia nyelvezete
angolul 1-2.

A választható tantárgy célja az anatómia angol nyelvezetének megismertetése az elsőéves hallgatókkal.
A tárgy két féléven át követi az Anatómia előadások anyagát, és a felmerülő témákat dolgozza fel angol
nyelven. A hallgatók így képessé válnak frissen szerzett anatómiai tudásuk angol nyelven történő
megfogalmazására. Ezen felül, az Egészségügyi terminológia órán elsajátított lexikai és nyelvtani tudás
angol nyelven történő megjelenését is feltérképezzük.

Interkulturális szóbeli és
írásbeli kommunikáció

A tantárgy célja a hallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztése idegen nyelvi közegben. Azáltal,
hogy az interkulturális kontextus jellemzőit és azok nyelvi megnyilvánulásokra tett hatásait feltérképezik
az óra keretei között, tudatosabb használóivá válnak az idegen nyelvnek, és így képessé válnak a
hatékonyabb idegen nyelvű kommunikációra.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-
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 In Zs. Bocz (Ed.), Porta
Lingua 2014. Szaknyelvi
regiszterek és használati
színterek, Budapest:
SZOKOE.

213-227.

Bakó Alexandra Vivien Methodological considerations in constructing a
theoretical framework of terminological awareness in
healthcare communication.

WoPaLP - Working Papers
in Language Pedagogy,
8, (2014)
http://langped.elte.hu/Wo
PaLParticles/W8Bako.pdf

23-40.

Bakó Alexandra Vivien Capacity to Handle Complexity - The Importance of Economica (1585-6216) . 131-141.
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