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 Az E-Talking Channel

TM 

a világon egyedülálló informatikai nyelvelsajátítási rendszer. Sem 
Magyarországon, sem másutt a világon nem rendelkezik sem jogi, sem természetes személy a 
nyelv ilyen komplex kezelésére alkalmas megoldással. 
 
Az E-Talking Channel

TM 

egy egyedi informatikai nyelvelsajátítási rendszer, mely egyedülálló 
módon ötvözi az anyanyelv elsajátítási modell előnyeit korunk technológiai, internethez köthető 
újításaival.  A legfontosabb előnye, hogy képes az egyén saját életvitelének megőrzésével 
munkahelyi elvárásainak betartásával, életének természetes részévé válni. Az online modell 
lehetővé teszi, hogy egyénre szabottan, akár annak saját komfortzónájában maradva, a 
hagyományos nyelvoktatási modell beépülési idejének egyharmada alatt, folyamatos és 
megtartható tudás birtokába juttatja a tanulót, amely tudás versenyképesebbé teszi az egyént 
és munkáltatóját is a piaci környezetben. 
 
A gyermeki elsajátításnál fontos tény, amit rendszerint elfelejtenek, hogy az egyed szocializációja, 
beszéde, önbizalma az otthoni környezetben indul el. Ez a mi komfortzónánk. A rendszer egyik 
zsenialitása, hogy az E-Talking Channel

TM 

segítségével, az alanyok otthonukból tudnak 
párbeszédet kezdeményezni földrajzilag távol lévő partnerekkel lekövethető, meghatározott 
keretek között. 
 
Az E-Talking Channel

TM 

informatikai megoldásában teljes mondatok vannak logikailag  
összeállítva egy olyan rendszerré, amelyben nagy hangsúlyt kap a felismerés. A beszélő 
magától jön rá arra a nyelvi logikára, ami az adott nyelvben tetten érhető. Az E-Talking 
Channel

TM 

nem magyaráz el szabályokat, hanem rávezet azokra, így az egyéni megértés a 
haladás záloga. 
 
A hagyományos nyelvoktatási modellek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek 
is köszönhető, hogy a magyar lakosság kevesebb, mint hét százaléka beszél akár egy idegen 
nyelvet is. Hagyományos módszer alatt az összes olyan módszert értjük, ami nem az anyanyelv 
elsajátításra épít. Ide sorolandók az autodidakta módszerek, melyek az otthoni tanulásra és az 
egyéni motivációra építenek, a levelező tanfolyamok, ahol a hanganyagot elküldik 
munkafüzettel, vagy ahol relaxációs módszerrel kívánják közelebb hozni az idegen nyelvet a 
magyar füleknek, vagy olyan fotografikus memóriára építő rendszerek, amelyek a „gépi 
beültetés” után a beszéd örömét szolgáltatják, szolgáltatnák. 
 
Sokan elfelejtik, hogy a nyelv a kommunikáció lehetséges formája, melynek célja, hogy az 
ember megismerje a környezetét, a többi embert és ezáltal a társadalom szerves részévé váljon. 
Leszögezhetjük, hogy a nyelv elősegíti az emberek közötti kommunikációt, specifikáltan 
definiálja az emberi kultúrák fejlődéséből adódó újabb tárgyak, fogalmak, felfedezett vagy 
elfeledett élőlények rendszerét. 
 
Alapjaiban tisztázni kell a nyelv életünkben betöltött gyakorlati szerepét, azaz hogy alapjában 
véve mire is használjuk a nyelvet. Természetesen információcserére, azaz kommunikációra. De 
miként is cserél két ember információt? Hogyan is juthatunk a legegyszerűbben információhoz? 

Bevezető a nyelvelsajátítás világába
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Természetesen egy kérdés feltételével. Erre érkezik egy válasz. A nyelv természetes áramlásánál 
csak kérdésekről és válaszokról beszélhetünk. Milliónyi példát tudnánk hozni saját életünkből, 
amelyekben szembetűnő, hogy gyermekként rengeteget kérdezünk. A gyermeki kérdéseknek 
egy célja van: a megértés. A megértés elsődleges célja, hogy a már megszerzett információt 
rendszerezze.             
 
Rögtön feltűnik a modell sajátossága, hiszen az esetek túlnyomó részében két fél beszélget, 
azaz a természetes információáramlás párbeszédes keretek között zajlik.  A nyelv ember-ember 
közötti kommunikáció, sajnos ezt számtalan módszer elfelejti és rábízza az egyénre, hogy 
miképpen tanulja a nyelvet, de nem biztosít neki társat, társalkodót, társalgót.   
 
 

A Skype forradalmasította az ember-ember közti kommunikációt. Ezt felismerve cégünk egy 
saját alkalmazást fejlesztett, amely a hang és képi átvitel mellett egy monitoring rendszert is 
tartalmaz. Az E-Talking Channel

TM 

tökéletesen betölti szerepét. Célja, hogy a beszélgető 
partnerek a világháló segítségével élő kommunikációt folytassanak az E-Talking Channel

TM

által automatikusan vezérelt módszertan szerint. 
 
Az E-Talking Channel

TM 

irányított beszélgetésre épít, tartalmaz egy 6000 kérdést és 6000 
választ felölelő törzsanyagot, amelyet a monitoring rendszer követ le. A tanulókat tudásszintjük 
alapján az internet segítségével köti össze a rendszer. Beszélgetőpartner hiányában a rendszer 
automatikusan a tanári back office szolgáltatását, az E-Talking Centert

TM

-t veszi igénybe, ahol 
is megfelelően kvalifikált nyelvi trénerek fogadják a beérkező hívásokat a hét minden 
napján, reggel 6.00 és este 22.00 óra között (CET). 
  
Az 6000 kérdésből és 6000 válaszból álló anyag 300 darab egyenként 20 kérdésből és 
válaszból álló panelból áll. Köztudott, hogy egy új nyelv beépülési ideje nem hetekben 
mérhető. Általánosságban elfogadott tény, hogy ez körül-belül egy év. 300 nappal, napi egy 
teljesített panellel számolva kapjuk meg a 6000-es kérdés-válasz számot. 
 
Az E-Talking Channel

TM 

módszertana által felhasznált 6000 kérdést és a hozzá tartozó 
6000 választ Mp3 (hang) és Mp4 (kép) formátumban tudja az előfizető letölteni a rendszerbe 
történő regisztrációval egy időben. A  letöltött hang illetve képi anyagok alkalmazásának 
részletes bemutatása e-mailban mellékelt módszertani leírásban található meg. Ennek 
rövid, a teljesség igénye nélkül készült kivonatát részletezzük a következőkben. 
 
A bejelentkezéshez szükséges azonosítók e-mail formában jutnak el a tanulóhoz, aki a telepítő 
futtatását követően már be is tud lépni a saját felületére. 
 
A napi haladás vázát a megválaszolandó kérdések 20-as paneljei adják. Napi 1 panel teljesítése 
a módszertan szerinti haladás alapja, de nincs büntető mechanizmus, sem a gyorsabb, sem a 
lassabb haladás esetén. 

Az E-talking Channel, mint modell
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Minden 5. legalább 80%-os teljesítménnyel lezárt panel után lehetőség nyílik egy 100 
kérdésenként kötelezően teljesítendő ellenőrző (összefoglaló) vizsgára, amely vizsga mindössze 
20, véletlenszerűen kiválasztott kérdést tartalmaz a vizsga által lezárt 100 kérdésből. A napi 
szintű haladást a vizsga teljesítése nélkül a rendszer a következő 5 panel teljesítéséig engedi, 
aztán a napi haladást a vizsga teljesítéséig blokkolja. A blokkolás megakadályozza a tanulót, 
hogy az anyag elmélyítése nélkül tovább haladjon. Minden ötödikhez hasonlóan, minden 10. 
és 20. legalább 80%-os teljesítménnyel lezárt panel után, az ellenőrző vizsga kérdéseiből 
legalább 80%-os teljesítménnyel kell 20 véletlenszerűen kiválasztott kérdést megválaszolni.
 
Összegezve egy ideális, a módszertan szerinti napi 1 válaszpanel teljesítése esetén az alábbi 
módon halad a növendék az első hónapban: 
 
 

 Hétfő 
Kedd Szerda 

Csütörtök Péntek 

1. hét 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 

2. hét 1× válaszpanel 
1× 100-as záró vizsga 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 

3. hét 
1× válaszpanel 

1× 100-as záró vizsga 
1× 200-as záró vizsga 

1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 

4. hét 1× válaszpanel 
1× 100-as záró vizsga 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 

5. hét 
1× válaszpanel 

1× 100-as záró vizsga 
1× 200-as záró vizsga 
1× 400-as záró vizsga 

1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 1 válaszpanel 

 
 A tanuló adatait, azaz a teljesített napi paneljeit és vizsgáit, az E-Talking Channel

TM 

által 
rögzíti és természetesen a soron következő paneleket a rendszer automatikusan adja. 
 
Ha a tanuló nem éri el a 80%-os szintet akkor a rendszer nem teljesített panelként rögzíti 
a beszélgetést és a következő alkalommal ismét az előzőleg sikertelenül lezárt panelt adja be. 
A panelen belül a kérdések minden esetben véletlenszerűen következnek egymás után, 
a felolvasás megakadályozása okán. Helyes válasznak az minősül, amit a kérdező ért.
A nyelven belül egyetlen támpont van: az érthetőség. Ha a tanuló válasza érthető a kérdező 
számára, akkor a válasz helyes, ha nem, akkor helytelen. A z E-Talking Channel

TM 

minden
egyes párbeszédet rögzít az esetleges félreértések tisztázása végett. 
 
Az első 20 panel, azaz az első 400 kérdés legalább 80%-os megválaszolása után 
kerül bevezetésre a módszertan következő eleme, a kérdezés. Nagy hangsúlyt helyzünk a 
kérdezés szerepére, hiszen segíti a rendszerezést. A kérdés logikájával könnyebben érthető 
a válasz logikája és fordítva. Kérdés nélkül nincs válasz és válasz nélkül nincs kérdés. 
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 Összegezve egy ideális, a módszertan szerinti napi 1 válaszpanel és 1 kérdéspanel teljesítése 

esetén, az alábbi módon halad a tanuló a második hónapban: 
 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

5. hét 

1× válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1× 100-as záró vizsga 
1× 200-as záró vizsga 
1× 400-as záró vizsga 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

6. hét 
1× válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1× 100-as záró vizsga 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

7. hét 
1× válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1× 100-as záró vizsga 
1× 200-as záró vizsga 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

8. hét 
1× válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1× 100-as záró vizsga 
1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

1 válaszpanel 
1 kérdéspanel 

 
 

 
 
Jelenleg az E-Talking Channel

TM 

az egyedüli olyan nyelvelsajátítást támogató informatikai 
rendszer, ami képes különböző korosztályú, különböző motiváltságú és beosztású embereket, 
munkavállalókat egyszerre ellenőrizhető halmazként kezelni. Előnyeiként említhetőek az alábbiak 
is: 
 - Ingázás helyett otthonról 
 - Csoportos oktatás helyett egyéni haladás 
 - Fix tanórák helyett rugalmas időbeosztás 
 - Folyamatos gyakorlás és fejlődés 
 - Napi 15-20 perc aktív beszédidő 
 - Szintentartás lehetősége 
 - 1/3-ad tanulási idő a hagyományos modellekkel szemben. 
 
 

 
 

Az E-Talking Channel
TM 

azért készült, hogy az egyénileg elsajátítható nyelvtanulási 
rendszerektől eltérően egy olyan kommunikációs csatornát biztosítson a tanulóknak, melyben 
kétirányú kommunikáció során egy folyamatos monitorozó alrendszerrel segít elsajátítani a 
nyelvet, és biztosítja a haladás ellenőrizhetőségét is. A felhasználás során az E-Talking 
Channel

TM 

a számítógépben lévő eszközöket felismeri, és a legjobb minőség elérése érdekében 
ezeket be is állítja. A beszélgetés során az E-Talking Channel

TM 

a felhasználók gépeit P2P 
(peer-to-peer) hálózatban összeköti, és egyedi kódolási eljárások segítségével biztosítja a 
hangot és a képet a beszélgető felek között. A kép és a hang kódolása és dekódolása valós 

Az előnyök összegzése

Rövid IT fejlesztői leírás
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időben történik, kizárólag a beszélgetésben résztvevő felek számítógépei számítási 
kapacitásának az igénybevételével. Az E-Talking Channel

TM 

tervezésekor fontos szempont volt, 
hogy a hang és a kép továbbítása a lehető legkisebb sávszélességet vegye igénybe a lehető
legjobb minőség elérése mellett. A kommunikációs csatorna minden eleme titkosítva van, így 
biztosított, hogy a beszélgetés harmadik fél számára nem megszerezhető. Hogy az oktatás 
minősége biztosított és ellenőrizhető legyen, a beszélgetésekről biztonsági másolat készül, mely
szintén titkosított formában kerül tárolásra. A biztonságot tovább növeli, hogy a hang és a kép 
tömörítésére szolgáló alrendszerek zárt forráskódúak, és a továbbításért felelős protokoll 
is zárt. 
 
 
  

Az E-Talking Channel
TM 

futtatásához elengedhetetlen rendszerkövetelmények Windows 
operációs rendszeren az alábbiak. Kérem, győződjön meg róla, hogy a 
rendszerkövetelményeknek megfelel-e a számítógépe vagy laptopja, mielőtt az E-Talking 
Channel

TM 

legfrissebb verzióját telepíti! 
  
Windows (32 és 64 bites verziók támogatottak):   

Windows XP (Szervizcsomag 3.) 
      Windows Vista 
      Windows 7 
      Windows 8 
Processzor:     Legalább 1.6 GHz 
RAM:      Legalább 1 GB 
További szoftver:    DirectX 9.0 vagy frissebb 
Internet kapcsolat (GPRS nem támogatott): 
 Hanghíváshoz    Szélessávú kapcsolat min. 128kbps/128kbps 
 Hang-és videóhíváshoz  Szélessávú kapcsolat min. 256kbps/256kbps 
Eszközök:     Számítógép / laptop 
      Internet kapcsolat 
      Fejhallgató (hangszóró) és mikrofon 
      Webkamera a videó hívásokhoz  (nem kötelező)

Rendszerkövetelmények
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Regionális képviselet:

telefon: 1633 3841      
 e-mail: info@etalkingnetwork.com  
 web: etalkingnetwork.com
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