
 

E-learningről és nyelvtanulásról 
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Szilassi Andrea 

A Kézdi-Vásárhelyi Általános Iskola pedagógus-

könyvtárosa, Dudaskó Zoltánné Edit a fenti 

témában kért előadást a szomori felső tagozatos 

diákok számára, akik közül sokan német 

nyelvtagozaton tanulnak. 2016. május 13-án 

került sor e programra, amelyen pedagógusok is 

részt vettek.  

Habár nem vagyok poliglott ember, sem 

idegennyelv-tanár, de ismerem és szívesen 

ajánlom a digitális világ adta számos, extra 

tanulási módot. Nem utolsó sorban pedig saját, 

megszívlelendő tapasztalataim is vannak e téren.  

 

Fotó: Dudaskó Zoltánné 

Bevezetés gyanánt az idegennyelv-tanulás 

gondjairól, különösképpen a valódi nyelvtudás 

hiányáról beszélgettünk. Ezek a gyerekek 

életkorukból adódóan még nem tudhatják, hogy a 

nyelvtudás milyen gyorsan elillan, ha nem 

használják nap, mint nap. Példaként hoztam fel 

erre az évtizedekkel ezelőtti (magyar) generációk 

esetét. Sok éven át tanulták az orosz nyelvet, majd 

középiskolában egy másik idegen nyelvet is 

hozzá, de a többség mégsem tett szert használható 

nyelvtudásra. Aztán később különféle 

tanfolyamokon vagy autodidakta módon sokan 

tovább próbálkoztak. Az eredmény általában nem 

lett tartós. Nekik üzenem, hogy ez az elfeledett 

nyelvtudás, a passzív szókincs könnyen felszínre 

hozható! Érdemes azonban változtatni a tanulási 

technikákon; élni kell a korszerű, új eszközökkel, 

az internet nyújtotta bőséges kommunikációs 

lehetőségekkel. A gyerekeknél pedig tudatosítani 

kell a megszerzett nyelvtudás folyamatos 

használatának, frissítésének szükségességét. 

Életem során magam is sokszor tanultam újra meg 

újra különféle idegennyelveket. Örömmel tettem, 

nem kínlódással. Habár akkor eredményesnek 

tűnt a belefektetett energia, később mégis 

feledésbe merült több nyelvismeretem is. Az 

angol az egyetlen, amely mindmáig megmaradt 

(bár ez sem teljes értékűen), mivel ezen a nyelven 

gyakran olvasok és időnként írok. A többiek 

karbantartására nem jutott időm.  

Hogy jó példákról is beszéljünk, érintettem az e 

téren sikeres nemzetek, például a 

többnemzetiségű, multikulturális államok, 

valamint az egykori gyarmatállamok példáját. 

Szóba került az is, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia idején még nem volt baj a magyarok 

többnyelvűségével, mivel az akkori 

soknemzetiségű államszövetségben a családok 

etnikai keveredése erős volt. Ezt segítette még a 

monarchián belül az utazás, a szülőföldtől távoli 

munkavállalás és a rangos külföldi 

tanintézetekben való tanulás. Szerencsére az 

uniós tagság ismét segít és ösztönöz az 

idegennyelv-tanulásra. E bevezető után két 

kérdést tettem fel a résztvevőknek, a válaszokat 

pedig azonnal lejegyeztem. 

Miért érdemes nyelvet tanulni? 

− Hogy értsük a filmet, amit megnézünk; 

− Utazások során hasznát vesszük; 

− Munkavállalás lehetősége külföldön; 

− Eredetiben olvashatjuk kedvenc íróinkat. 



Milyen idegen nyelvet érdemes tanulni és 

miért? (A felsorolás az elhangzás sorrendjét 

tükrözi.) 

 Angolt, mert érteni szeretné a játékban 

előforduló kifejezéseket; 

 Világnyelveket, mert ezeket több országban 

is hasznosíthatjuk; 

 Németet, mert azt is sok országban beszélik, 

és munkalehetőség szempontjából hasznos 

nekünk, magyaroknak; 

 Spanyolt, mert sok országban beszélik  

 Franciát, mert szeretne eljutni 

Franciaországba;  

 Kínait, mert a világ népességének jelentős 

része Kínában él; 

 Latint, mert sok tudományos szöveg van 

latinul; 

 Oroszt, mert szívesen élne Oroszországban. 

Sok szép műkincs található ott, építészete 

különleges; 

 Cigány (lovári, beás) nyelveket, mert kicsi a 

szókincse, ezért ezzel a nyelvvel könnyebb 

megszerezni a nyelvvizsgát. 

Ezek után rátértünk arra a fontos témakörre, hogy 

milyen lehetőségeket kínál az internet és az 

informatika a nyelvtanuláshoz, továbbá más 

jellegű tanácsok is elhangoztak. 

HONLAPOK 

Weblapok százai kínálnak nyelvtanulási 

lehetőséget különböző nyelvekhez. Hogy milyen 

színvonalú és mélységű tudás szerezhető itt, ez 

azonban változó, és nem derül ki hamar. Az 

előadás során ajánlottam a 50languages, a 

Duolingo, a Tabello és a Goethe Intézet online 

tanulási lehetőségeit. Azoknak a külföldi 

ismerőseinknek, akik magyart szeretnének 

tanulni, érdemes ajánlani a 

www.magyarora.com című webhelyet. De a 

nyelvtanulást nemcsak ilyen, didaktikusan 

felépített tartalmakon keresztül lehet fejleszteni. 

Érdemes rendszeresen online újságokat 

böngészni idegen nyelven. Az előadáson erre a 

www.allyoucanread.com portált ajánlottam, 

amely 5 földrész 200 országából nyújt elérést 

napi- és hetilapokhoz, folyóiratokhoz. 

Válogathatunk földrajzi, vagy akár téma szerinti 

kategóriák alapján. Ugyancsak jó szolgálatot tesz 

a ted.com a különféle témakörökben közreadott 

előadásaival, amelyekhez beállítható különböző 

nyelvű feliratozás, és szöveges átiratban is 

elolvashatjuk a mondanivalót, szintén különféle 

nyelveken.   

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK  

A verbix.com 1995. óta szolgálja a nyelvi 

sokszínűség fenntartását azzal, hogy többszáz 

nyelv (élők is kihaltak egyaránt) szókincsét, azok 

igeragozását és különböző nyelvtani formuláit 

lekérdezhetővé teszi adatbázisából. Van egy 

letölthető offline változat is, de ez kevesebb szót 

tartalmaz, mint a webhely. Népszerűbb nyelvek 

nagyobb szókinccsel szerepelnek az 

adatbázisban. 

A typeit.org webhely virtuális billentyűzetet 

kínál különleges karaktereket használó 24 

nyelvhez, benne a magyarhoz is. 

A Windows 8.1 és 10-es rendszerű 

számítógépeken használhatjuk idegen nyelvű 

szöveg felolvastatásához a Narrátor funkciót. 

Alapvetően az amerikai angol nyelv áll ehhez 

rendelkezésre, de mindenféle nyelvi csomagot 

letölthetünk a gépünkre. A Narrátor 

felolvasásánál szabályozható a beszéd tempója! 

Okostelefonnál, tabletnél megpróbálhatjuk a 

digitális asszisztenssel való társalgást. 

Alapvetően a hangos kereséssel tudjuk elindítani. 

A Skype Translator spanyol-angol 

vonatkozásban beszéd tolmácsolására is képes 

(gépi fordítás minőségben), leírt üzenetváltást 

pedig 50 nyelven képes szolgáltatni. Az egyéb 

lehetőségek között elhangzott még a 

kommunikáció, levelezés, mint ami nagyon 

motiváló lehet. A filmek, videók feliratozva 

olvasva, és eredetiben hallgatva szintén 

eredményesek. Az ún. könnyített olvasmányok 

nagyon ösztönzőek és hasznosak az idegen 

kultúrák megismerése tekintetében is. Kitűnően 

fejlesztik a szókincset, helyesírást.  

Minden fontos dologra nincs lehetőség e cikkben 

kitérni. Az idegennyelv-tudás azonban lehetővé 

teszi azt is ezeknek a Szomoron élő diákoknak, 

hogy egyszer majd neves külföldi egyetemeken 

tanulhassanak alig több, mint ezer fős településen 

élve, az otthonukból − számítógép vagy tablet és 

internet birtokában (MOOCS).  

http://www.magyarora.com/
http://www.allyoucanread.com/

