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Egyszerû netes tippek nyelvtanároknak II.

FreeRice: freerice.com
Figyelmeztetéssel kell kezdenünk: az ezen a honlapon található nyelvi játékok és kvízek hasz-
nálata függőséget okozhat. Pedig ennél egyszerűbb már nem is lehetne a játék: kapunk egy 
szót, és négy lehetőségből kell kiválasztanunk a szinonimáját. Két összetevő teszi ellenállha-
tatlanná: egyrészt néhány helyes válasz után egyre nehezebb feladatokat kapunk (hibás vála-
szok után pedig könnyebbeket), és eredményeink alapján kijelzi aktuális szókincsszintünket, 
valamint az általunk valaha elért legmagasabb szintet. Így folyamatosan versenyben vagyunk 
önmagunkkal – ráadásul minden egyes helyes válasszal tíz rizsszemet adományozunk az 
ENSZ Világélelmezési Programján keresztül az éhezőknek. Ezek után elég nehéz abbahagyni 
a játékot… Az angolon kívül más tantárgyakat is választhatunk (ezek száma folyamatosan 
nő), valamint játszhatjuk német, spanyol, francia, olasz és latin szavakkal is; igaz, itt ezeket 
angolra kell fordítanunk, tehát ennek a nyelvnek az ismerete elengedhetetlen – de ez ma már 
szinte mindenhol így van a világban.

Videók tanároknak: teachertube.com
A YouTube-ot mindenki ismeri, de van egy tanároknak szóló kistestvére is (nem is annyira 
kicsi már!), a TeacherTube. Elsősorban a tartalomalapú nyelvoktatás számára kínál szinte 
végtelen lehetőségeket, és leginkább angoltanároknak, de a World Languages kategória alatt 
több más nyelven is elérhetők videók. Tantárgyanként csoportosítva találhatjuk meg a leg-
különbözőbb stílusú anyagokat, és nemcsak videókat, hanem letölthető óravázlatokat és 
prezentációkat is. Vannak itt kísérletek, előadások, rövid dokumentumfi lmek és órarészletek 
is. Ezeket természetesen nyelvtanításra is könnyen fel lehet használni, akár szövegértési 
feladatként, de bármi más módon is – valójában csak a tanár fantáziája szab határt a lehető-
ségeknek.

Nyelvcsere: mylanguageexchange.com, lingofriends.com, nyelvcsere.hu
Itt most nem a nyelvészeti értelemben szerepel a nyelvcsere. A neten egyre népszerűbb nyelv-
tanulási mód, hogy két, különböző nyelven beszélő ember egymást tanítja saját nyelvére. 
Számos oldal segíti a tanulni vágyók egymásra találását, ezek közül talán a legnagyobb a 
mylanguageexchange.com címen található, de ajánlható még a lingofriends.com is, magyar 
nyelven pedig a nyelvcsere.hu elérhető. Itt természetesen nem formális tanulásról van szó, bár 
minden a tanulópárok megállapodásán múlik. Ideális lehetőség ez a beszédkészség és a be-
szédértés fejlesztésére, de a módszer járulékos előnye, hogy a tanuló közvetlen közelről ismer-
het meg egy másik nyelvtanulási stratégiát a partnerén keresztül, továbbá növeli anyanyelvi 
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tudatosságát is. Nem utolsósorban pedig a tanuló a tanár szerepébe kerülve új oldalról szerez-
het tapasztalatot a nyelvtanulásról.

TED: ted.com
A TED-videók az elmúlt években hihetetlen sebességgel terjedtek és lettek népszerűek – jo-
gosan, mert kiváló előadókat kérnek fel, akik érdekes, a tudomány, a technológia, a szórakoz-
tatás és a dizájn világából választott témákról beszélnek. Legalább középfokú angoltudás 
szükséges a videók megértéséhez, bár feliratozva számos idegen nyelven, köztük magyarul is 
elérhetők (ha nem is mindegyik, de egyre több). Minden diák megtalálhatja az őt érdeklő 
felvételt, de szinte bármelyiket használhatjuk a megfelelő nyelvi szinten lévő tanulókkal, mert 
tényleg nagyon érdekesen és közérthetően mutatják be a bonyolultabb témákat is. Mivel any-
nyira kínálja magát a honlap a nyelvtanítási célú felhasználásra, a neten rengeteg helyen ta-
lálhatunk ezekre épülő feladatokat és tippeket; ezek közül itt most csak kettőt ajánlunk. Az 
első a TedEd (ed.ted.com), amely a TED saját fejlesztése. Itt készen kapott, animált leckékre 
épülő interaktív feladatok között kereshetünk – sőt, a feladatokat a saját igényeink szerint 
módosíthatjuk, adhatunk hozzájuk kérdéseket vagy törölhetünk meglévőket, de írhatunk 
hozzá saját szöveget is. Az esltedtalks.blogspot.hu címen pedig a videókra épülő óravázlatokat 
tölthetünk le, amelyek főleg a szövegértésre koncentrálnak.

Euroexam Nyelvi Fitnesz Tréning: facebook.com/euroexam
Az Euroexam nyelvvizsgaközpont Facebook-oldalán heti rendszerességgel kapunk angol és 
német gyakorlófeladatokat. Ezek nem direkt nyelvvizsga-felkészítő feladatok, tehát azok is 
haszonnal foglalkozhatnak velük, akik nem erre a nyelvvizsgára készülnek. A szint általában 
B1-B2 között van, és mindig valamilyen érdekes vagy meglepő témát dolgoznak fel. Leggyak-
rabban hallás- és olvasásértést fejlesztő feladatok szerepelnek, gyakran videóval, de megje-
lennek más típusok is. Az archívumban mindig elérhetőek a korábbi hetek feladatai, így akik 
most kezdik el a tréningezést, szép nagy gyűjteményből válogathatnak. Statisztikát is kapunk 
eredményeinkről, így követhetjük fejlődésünket. A Nyelvi Fitnesz Tréningen kívül az Euroexam 
naponta oszt meg nyelvtanulók számára érdekes linkeket Facebook-oldalán, ezeket is érdemes 
fi gyelemmel kísérni.

British Council LearnEnglish: learnenglish.britishcouncil.org
A British Councilt nem kell bemutatni az angoltanároknak – régóta tudjuk, hogy a név a 
megbízható minőséget jelenti. LearnEnglish oldalukon olyan mennyiségben találhatók reme-
kül használható anyagok, hogy jelen terjedelmünkben felsorolhatatlan lenne, ezért most csak 
kettőt emelünk ki közülük. Nem csak focikedvelőknek szól a Premier Skills English 
(premierskills.britishcouncil.org) – itt egyrészt a tanulók találhatnak sokféle feladatot, másrészt 
tanárok számára letölthető óravázlatok és egyéb hasznos tippek érhetők el. Másik javaslatunk 
a TeachingEnglish (teachingenglish.org.uk) honlap, ahol tanárok válogathatnak óravázlatok, 
cikkek és rengeteg egyéb anyag közül.

Máthé Elek
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