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Kedves KLIKKelők!  

A XLIV. Könyvtári hét (2015. október 5-11.) alkalmából a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Népház Úti 
Fiókkönyvtárban 2015. október 10-én megrendezett Fókuszban az ismeretszerzés és a tanulás lehetőségei 
számítógép és mobil eszközök bevonásával elnevezésű konferencián tartott Idegennyelv-tanulás hatékonyan és 
könnyedén technikai támogatással című előadásom (mely itt található meg: 
https://prezi.com/nrfaduo_ihkf/vitez-veronika/ ) kapcsán most összeválogatok néhány hasznos linket a 
nyelvtanulóknak: kezdőknek és újra kezdőknek, haladóknak, motiváltaknak és motiválatlanoknak, játszani 
szeretőknek, egyszóval mindenkinek, aki valamilyen formában foglalkozik, vagy szívesen foglalkozna a 
nyelvtanulással.          Vitéz Veronika rovatvezető 
                                                                                                                

Hasznos linkek nyelvtanulóknak  

Vitéz Veronika  

 

https://tabello.hu 

A Tabello egy magyar fejlesztésű, ingyenes 
online nyelvoktató szoftver, amely teszteli a 
kiejtést, és anyanyelvi szintű segítséget nyújt a 
tanuláshoz. A Tabello magyar, angol, vietnami, 
francia, német, orosz, spanyol nyelveken érhető 
el jelenleg. A Tabello hanggal, képpel, 
videókkal, az írás és a kiejtés ellenőrzésével, 
intonációelemzéssel, szintfelmérőkkel és 
vizsgafeladatokkal, a pillanatnyi tudásszinthez 
alkalmazkodva tanít. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tabello 

 

https://www.duolingo.com/ 

A Duolingo ingyenes, nyelvtanulásra szolgáló 
weboldal, egyben crowdsourcing-elvű szöveg-
fordítási felület. Az elérhető nyelvtanfolyamok 
alapvetően három csoportba oszthatók (az adatok 
a 2015. szeptemberi állapotot tükrözik). A 

legtöbb kurzus az angolt segít elsajátítani más 
anyanyelvűeknek. Sok tanfolyam az angolul 
tudóknak tanít más nyelveket. Továbbá egyéb 
kombinációk is elérhető, amelyek az angol 
közvetítése nélkül oktatnak az angoltól eltérő 
nyelveket. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duolingo 

 

http://www.5percangol.hu/ 

Az ingyenes angol napi leckéket, az 5 Perc 
Angol folyóiratot 2003-ban keltették életre, azzal 
a céllal, hogy napi, ingyenes, és nem 
utolsósorban rövid és szórakoztató „mini 
leckékkel” segítsék a nyelvtanulókat és a 
nyelvgyakorlókat. 

 

www.50languages.com 



50 nyelvről elérhetőek különböző nyelvű 
nyelvleckék. Tanuljon idegen nyelveket 
mindössze 100 hangfájllal (MP3), egészen 
egyszerű módon! 100 leckét tartalmaz, amely 
még kezdők részére is tökéletesen megfelelő. 

 

http://www.inter-lingua-nyelviskola.hu/ 

Sok embernek problémát okoz, hogy nem 
tudnak nyelviskolába, nyelvtanfolyamra járni 
anyagilag vagy idő hiányában nem engedhetnek 
meg maguknak fizetős nyelvképzést, viszont, 
szívesen tanulnának, vagy az eddig megszerzett 
tudásukat szinten tartanak vagy frissítenék fel. 
De iskolai, egyetemi hallgatóknak is van 
szüksége az egyéni tanulásra, hiszen az anyagok 
elsajátítását a tanulóra bízzák. Inter-Lingua 
nyelviskola  ezt a problémát szeretne megoldani 
és kedvezni azoknak, akik nem akarnak 
felhagyni a tudás megszerzésével. Az online 
tanuláselőnye, hogy mindenki a számítógépe 
előtt kényelmesen tanulhat, hallgathatja kiejtést 
élőben, nincs szükség utazásra. Az oktatás 
interaktivitását úgy oldottuk meg, hogy a diákok 
is kérdezhessenek szóban, vagy írásban, 
amennyiben esetleg, elakadtak valahol. 

 

http://www.angolnyelvtanitas.hu/ 

Érdekes cikkek és tanácsok nyelvtanulóknak. 
Praktikák Szalai Gabriellától, egy profi 
angoltanártól, aki az „elfoglalt felnőttek 
angoltanárá”-nak nevezi magát. Nyelvtanuló 
kártyáit sokan dicsérik. 

 

http://chance-angol-nemet-nyelviskola.blogspot.hu/ 

Különféle online segédanyagokat, online 
nyelvoktató magazint és tréningeket, 
kiadványokat szerkesztünk, és teszünk közzé 
folyamatosan, hogy színes, érdekes anyagokkal 
találkozz, 2011 óta. 
Első lépésként az ingyenes 
tananyagokat ajánljuk figyelmedbe. Ezeket 
részben e-mailben kaphatod meg, részben pedig 
a blogoldalunkon tesszük közzé. Ha 
komolyabban veszed a tanulást, és rendszeresen, 
komplettebb anyagokkal szeretnél haladni, akkor 
az online Nyelvoktató Magazint, vagy egy, a 
szintednek megfelelő Online Tréninget válassz! 
Ezeket a saját fejlesztésű online 
Tanulórendszerünkben tudod megrendelni és 
később elérni, visszanézni, időkorlát nélkül. 
Ha külföldi munkára készülsz, és a nyelvtudás 
hiánya a gondod, akkor a 
kezdőknek szóló Külföldi Munka Program a jó 
választás neked. A fenti programok, tréningek 
mellett van lehetőség limitált létszámban online 
egyéni nyelvórákra is, melyről e-mailben tudsz 
érdeklődni. Amikor van hely, akkor e-mailben 
meg is hirdetjük azt a feliratkozóknak. 

Emellett különböző kiadványokon, könyveken, 
e-book tartalmakon is dolgozunk, melyeknek egy 
része elérhető az oldalunkon. 

 

www.xeropan.com 

A Xeropan egy KÖZÖSSÉGI interaktív angol 
nyelvoktató mobil applikáció, ami izgalmas 
videókkal, angol nyelvű hanganyagokkal, angol 
nyelvtani magyarázatokkal és tesztekkel segíti az 
nyelvtanulásodat. A Xeropan az első magyar 
fejlesztésű nyelvtanító applikáció, melynek 
tartalmát a felhasználók inspirálják, bárki 
küldhet nekünk téma javaslatot, mi pedig leckét 
készítünk belőle. 


