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E-Talking Club   összefoglaló  
 

 Az E-Talking ClubTM a világon egyedülálló nyelvelsajátítási rendszer. Sem Magyarországon 
sem másutt a világon nem rendelkezik sem jogi sem természetes személy a nyelv ilyen komplex 
kezelésére alkalmas megoldással. 
 
 Az ETCTM rövid bemutatása: az E-Talking ClubTM (továbbiakban ETCTM) egy egyedi 
nyelvelsajátítási rendszer, mely egyedülálló módon ötvözi az anyanyelv elsajátítási modell előnyeit 
korunk technológiai, Internethez köthető újításaival. A képzés legfontosabb előnye, hogy képes az 
egyén saját életvitelének megőrzésével munkahelyi elvárásainak betartásával, életének természetes 
részévé válni. A modell lehetővé teszi, hogy egyénre szabottan, akár annak saját komfortzónájában 
maradva, a hagyományos nyelvoktatási modell beépülési idejének egyharmada alatt, folyamatos és 
megtartható tudás birtokába juttassa a tanulót, mely versenyképesebbé teszi az egyént és 
munkáltatóját a piaci környezetben. 
 

 Az ETCTM modell nem csak az egyéni szinten, de közösségi szinten is megállja a helyét. Az 
ETCTM egy e-learning rendszer, mely egy adott nyelvet meghatározott kérdés - válasz rendszerben 
tanítja meg az alanyoknak. Az ETCTM által kifejlesztett Skype-szerű alkalmazás, az E-Talking 
ChannelTM

 lehetővé teszi, hogy egymástól távol élő beszélgetőpartnereket kapcsoljon össze az 
Internet segítségével. A modellt bárki elkezdheti, aki 7 év feletti. Felső korhatárt nem határoztunk meg 
(a jelenleg legidősebb aktív tanulónk 74 éves). A megszokott rendszerektől eltérően irreleváns a 
beszélgetések időpontja, a nap szinte bármely szakában elérhető az alkalmazás. A  rendszer
elérhetőségét hétfőtől-vasárnapig 6.00 - 22.00 óra között biztosítjuk (Central Europe Time). 

A modell kialakításánál figyelembe vettük társadalmunk ritmustalanságát, s első helyre került a 
flexibilitás a minőség megtartása mellett. Flexibilitás a kérdés - válasz rendszer gyakorlásánál, de 
szigorú következetesség a módszertanban. Figyelembe vesszük az egyéni haladási képességet, 
melyet az alanyok eltérő motivációja, munkaköre, munkarendje okozhat. A mi modellünkben nincs 
csoport, illetőleg tanóra, s nem konkrét egyéneket kötünk konkrét egyénekhez, hanem a 
számítógépes alkalmazásunk folyamatosan követi a beszélgetők tudásszintjét, s ennek megfelelően 
kapcsolja őket össze. A megszerzett tudás a kapcsolódási tényező, s egyetlen mérőfoka van ennek; 
a teljesítmény, amit a belső riport rendszerünk napi szinten lekövet. 
 
 Számos tanfolyam esetén nehézséget okoz a tudás felmérése, rengeteg kurzus indul 
álkezdőkkel, sok esetben egy adott pillanatban induló nyelviskolai csoport létszáma egy-két hónap 
elteltével a felére redukálódik, mert a tanár megpróbál egy közepes tempót diktálni, ám ez kinek 
lassú, kinek gyors. Az egyénre szabhatóság az egyik erőssége a rendszerünknek. A 6000 kérdést 
és választ felölelő törzsanyagot 300 párbeszéd panelre osztottuk, ami egy kellemes napi tempót (20 
kérdésre adott választ) diktál minden tanulónak, ám egyben lehetőséget is biztosít az anyag gyorsabb 
elsajátítására is. Szép számmal akadtak eddig is olyan tanulók, akik előszeretettel gyorsítottak a napi 
20 kérdést - választ felölelő panelnél, voltak olyanok, akik napi 2-3 panelt is végigbeszéltek. 
 

A speciális módszertanunknak köszönhetően a tanulási idő is az egyharmadára csökken más 
rendszerekhez viszonyítva. Nagy hangsúlyt kap nálunk a kérdés - válaszok napi szinten történő 
hallgatása, aminél fő kritérium, hogy a hanganyag hallgatása éjszaka történjen alvásidő alatt, továbbá 
napközben, ám egyik esetben sem szabad a hallottakra koncentrálni. A nyelv hanghullámok 
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összessége, melynek beépülése különböző fázisokon megy keresztül. Ez azért érdekes, mert más
modellekben munkaidő alatt, vagy esetenként a teljesítmény rovására megy a képzés.. Ebben a 
modellben nincs klasszikus értelemben vett tanulási idő, így a munkavállaló nem tud kiesni a 
munkából, hiszen csak irányított nyelvgyakorlás zajlik. Egy 20 kérdéses interakció ideje 10 perc. 
Mi az otthoni beszélgetést szorgalmazzuk, ám, ha a munkahely lehetőséget biztosít, akkor 
a munkahelyről is megtörténhet a beszélgetés. 
  
 Minden tanulónak végig kell válaszolnia a 6.000 kérdést, s mivel maga is kérdezővé válik, 
meghatározott sorrendben végig kell kérdeznie az anyagban megadott 6.000 kérdést. Teszi ezt napi 
szinten, s tudjuk, hogy minden teljesítmény kulcsa az intenzitás és az ellenőrzés. Különböző 
ellenőrzési pontokat iktattunk be a modellbe. MMMooonnniiitttooorrrooozzzzzzuuukkk aaa nnnaaapppiii ttteeellljjjeeesssííítttmmmééénnnyyyttt, a dialógusok 
rögzítésre kerülnek, így bármikor visszaellenőrizhetőek. Szorgalmazzuk, hogy a napi beszélgetés 
tanuló és tanuló között menjen végbe, ehhez minél több különböző tudásszintű tanulóra van 
szükség. Minél több akcentust hallgat valaki annál jobb lesz a hallás utáni megértése, s nem el-
hanyagolható az a szempont, hogy a csoporton belül létrejön egy pozitív kohézió, egy összetartó 
erő. A 100-as és 200-as ellenőrzőpontoknál minden egyes esetben szakirányú végzettséggel bíró 
tanárok a beszélgetőpartnerek, s heti szinten tudjuk detektálni, ha valamely tanulónk fejlődése 
nem a megfelelő ütemben vagy irányban halad. A 400-as ellenőrzőpontnál is számot kell adni 
tudásukról a tanulóknak, ekkor egy nem magyar anyanyelvű tanárral beszélgetnek. Ez szakértőink 
szerint is a végső gát feloldása, mely a hatékonyságát nagyban elősegíti a nyelvtanulásnak.
 
 Fő célkitűzése a rendszernek, hogy az ETCTM módszerét bátran használók a kurzus végén 
vagy vége felé ECL típusú vizsgát tegyenek, mely köztudottan kommunikáció - barát, s az életből vett 
szituációk gyakorlására ösztönzi az embert. A modell a nyelvvizsgák között egy erősebb szintet céloz 
meg, a középfokút. Ennek eléréséhez minden tanulónak napi szinten teljesítenie kell a módszertant, 
de teljes biztonsággal állítható, hogy a kurzust elkezdők 60 százaléka 15-16 hónapon belül képes 
egy ECL középfokú nyelvvizsga megszerzésére. 
 

- nem okoz kiesést a munkából; 
- közben folyamatosan mérhető a felhasználók teljesítménye;
- segítségével az aktív résztvevők 60%-a 15-16 hónapon belül sikeres középfokú ECL   

szintű nyelvvizsgát szerezhet. 
 
A rendszer tehát alkalmas: 
 

- földrajzilag egymástól távol lévő; 
- eltérő munkakörű; 
- eltérő munkarendben dolgozó; 
- eltérő korosztályú; 
- eltérő tudásszintről induló emberek oktatására. 
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Módszertani útmutató
 
 

Az ETC   termékcsomag immateriális tartalma
TM

Az ETCTM módszertan online elérhető tartalma (a haladási ütemmel összhangban): 

Minden felhasználó a saját felhasználói fiókjában az alábbiakat tudja elérni az általa választott  
célnyelvhez:

- Már az első bejelentkezésnél minden tanuló egyből az első kéthavi ETCTM nyelvi képzési 
hanganyagához fér hozzá Mp3 formátumban (40 panel, 800 kérdés-válasz), melyet egyből le 
is tud tölteni a számítógépjére, Mp3 lejátszójára, tabletjére vagy akár az okostelefonjára.

- Szintén már az első bejelentkezésnél minden tanuló egyből az első kéthavi ETCTM nyelvi 
képzési videóanyagjához  fér  hozzá  Mp4  formátumban  (40 panel, 800 kérdés-válasz),  
melyet egyből le is tud tölteni a számítógépjére, tabletjére vagy akár az okostelefonjára.

A képzési anyagok dinamikusan és automatikusan bővülnek az adott tanuló haladási sebességnek
függvényében, vagyis amennyi leckét előrehaladt a kikérdezésben a  tanuló (E-Talking 
ChannelTM-en ), annyival több képzési anyaghoz fér hozzá a felhasználói fiókjában.

Az E-Talking ClubTM kizárólagos tulajdonát képzi az E-Talking ChannelTM alkalmazás licencejoga.



 

 
 
A módszertani bemutató egészét és részeit tekintve konzekvensen követi az ETCTM módszertanát, 
mely az anyanyelv elsajátítás sorrendjére fekteti a hangsúlyt. 
 
A módszer fő alapelve a következő: 
 
1. fázis: hallgatás alvás közben 
2. fázis: háttérzajos hallgatás napközben 
3. fázis: folyamatos beszéd partnerekkel 
4. fázis: folyamatos beszéd alatt otthoni írásgyakorlás 
5. fázis: írás közben a nyelvtan beépítése 
 
 

A RENDSZER AZ EGY HÓNAPOS SZABÁLYT KÖVETI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- EGY HÓNAPIG ALVÁS KÖZBENI, VALAMINT A HÁTTÉRZAJOS HALLGATÁS  
- A MÁSODIK HÓNAPTÓL VÁLASZADÁS TÁRSUL AZ ELŐBBIEKHEZ 
- A HARMADIK HÓNAPTÓL MÁR KÉRDEZÜNK IS 
- A HATODIK HÓNAPTÓL ELKEZDŐDIK A MUNKAFÜZETEK HASZNÁLATA – ÍRÁS, 
NYELVTAN - 
 
A NYELVTAN A HELYES NYELVELSAJÁTÍTÁS RÉSZÉVÉ VÁLIK 
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 1. hónap: 
 
 Töltsük le az első hónap anyagát – 1-400 kérdés-választ – hanganyagát a felhasználói 
fiókunkból és használjuk. Este lefekvéskor az ágyunk mellett elhelyezett lejátszón kezdjük 
el hallgatni az anyagot (végtelenített állásban). A hanganyag éjjel alacsony hangerőn menjen. 
FONTOS, HOGY EBBEN A  SZAKASZBAN EGYÁLTALÁN NE FOGLALKOZZUNK A  
SZÖVEGGEL, ALUDJUNK, S KÖZBEN SZÓLJON A LETÖLTÖTT ANYAG!  

Valamint ugyanezt a hanganyagot – 1-400 kérdés-választ – kezdjük el napközben 
háttérzajként is hallgatni ebben az időszakban (lehetőleg minél többet, de minimum 2-4 órát 
naponta). Reggel fél órát ébredéskor, napközben bármikor, este lefekvés előtt fél órát, ám az 
anyag hallgatása közben a legfontosabb, hogy egyáltalán ne figyeljünk oda!  
A nappali háttérzajos hallgatásban - még mindig az első hónap anyagát - már lehet közepes 
hangerővel hallgatni. Elhagyva a lakásunkat ügyeljünk arra, hogy az anyag más lejátszón vagy 
esetleg hanghordozón is velünk legyen. Mi az MP3-as hanghordozókat javasoljuk, kezelésük, 
tárolásuk nagyon egyszerű, s egész nap mehet a hanganyag a fülünkben, de MINDIG MÁSHOVA 
FIGYELJÜNK, NE A HANGANYAGRA, HOGY MEGVALÓSULJON A HÁTTÉRZAJ EFFEKTUS. 
  
 EBBEN A SZAKASZBAN, AZ ÉJSZAKA HALLGATOTT ANYAGOT HALLGATJUK 
NAPKÖZBEN HÁTTÉRZAJKÉNT, KÖZBEN SZABADON A MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGÜNKET FOLY-
TATHATJUK, ÖLTÖZHETÜNK, ÉTKEZHETÜNK, UTAZHATUNK, DOLGOZHATUNK, OLVASHATUNK, 
SZINTE BÁRMIT MEGTEHETÜNK EGYET KIVÉVE: A SZÖVEGRE NE FIGYELJÜNK! MÁSHOVA    
FIGYELJÜNK! 
 
 TEHÁT AZ ELSŐ HÓNAPBAN 1-400 KÉRDÉS - VÁLSZIG JUSSUNK EL! HÉTKÖZNAP  
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG HALLGASSUK, HOGY A HÉTVÉGÉN AZ ELMÉNK CSENDBEN PIHENJEN. 
 
 

2. hónap: 
 
Az alvás során hallgatott anyagrésszel, valamint a háttérzajos hallgatással haladjunk előre, 401-800 
kérdés – válaszig (töltsük le a második hónap anyagát), s ebben a hónapban, azaz a második 
hónapban kezdjük el  használni  a  letöltött  első  hónap  videóanyagát. Az E-Talking ClubTM   

rendszerébe történő csatlakozás (az E-Talking ChannelTM használata) előtt javasoljuk használni 
az első hónap videóanyagáta a következőképpen: 
A képanyagot az alkalmazáson történő beszélgetés előtt javasolt kétszer lejátszani és az ott 
lévő feliratokat figyelni: 
 
Példa (az angol nyelvi képzés esetén):
 

1. Kérdező kérdez:  - Are you ok? 
2. Felirat látható s az angol szöveg ismétlődik:  - Are you ok? 
3. Magyar felirat látható, de magyarul nem hangzik el: - Jól vagy? 

 Mikor elismétlődött kétszer az angol szöveg akkor mondjuk ki hangosan az angol kérdést, s 
miközben kiejtjük az angol szöveget a magyar felirat látható lesz a képernyőn. Így rögzíteni fogjuk 
magyarul az angol szöveget, de nem fogunk fordítani. Ennek az egyszerű gyakorlatnak az a célja, 
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A 13 hónapos rendszer felépítése

 
 



 

hogy a szöveget értsük magyarul, stimuláljuk a beszédközpontot, minimálisra csökkentsük a 
reakció időt, és gyorsítsuk a hanghullámok áramlását. 
 
A második hónapban átlagos haladási tempó mellett: 
 
Az E-Talking ClubTM rendszerében a második hónapban válaszolók vagyunk. 
 
A módszertan lényege, hogy az alvás közbeni anyag hallgatása valamint a napközbeni háttérzajos 
hallgatás egy hónappal előzze meg az irányított beszélgetést. Az aktuális beszélgetést előzze 
meg a videóanyag megnézése, utánzása. Egy hónapig kizárólag válaszolunk, majd mi is 
kérdezővé válunk. 
 
A harmadik hónaptól a következőképpen működjön az irányított beszélgetés: 
 
Naponta válaszolunk egy senior diáknak vagy tanárnak, az általa véletlenszerüen feltett húsz 
kérdésre. 
 
 Minden kérdés után a kérdező egy ellenőrző panelen kipipálja, hogy értette-e a választ vagy 
sem. A rendszer akkor enged bennünket tovább, ha a teljesítményünk minimum 80%, azaz 20      
feltett kérdésre adunk 16 jó választ. Amennyiben a teljesítményünk 80% alatti, úgy a rendszer nem 
enged bennünket tovább, akár pár percen belül ismét ugyanannak a panelnek a kérdéseire kell 
válaszolnunk.
 A kérdéseket egy számítógépes program generálja véletlenszerűen. Minden kérdés és a rájuk 
adható válasz megtalálható a letöltött hang- illetve videóanyagokban. A kérdések csak a kérdezőnek 
jelennek meg, a válaszoló éppúgy, mint az életben, hallás után kell, hogy válaszoljon. 
 
Hetente egyszer válaszolunk egy, az adott nyelvszakos diplomás tanárnak, aki 100 kérdésből kérdez 
húszat, melyeket egy számítógépes program választja ki véletlenszerűen. 
 
 Heti válaszadásnál is az elvárt teljesítmény 80%. Minden esetben megismételhető, ha nem 
sikerült, akár azonnal! 
 
 
Kéthetente egyszer válaszolunk egy, az adott nyelvszakos diplomás tanárnak, aki 200 kérdésből 
kérdez húszat, melyeket egy számítógépes program választja ki véletlenszerűen. 
 
 Kétheti válaszadásnál is az elvárt teljesítmény 80%. Minden esetben megismételhető, ha nem 
sikerült, akár azonnal! 
 
Havonta egyszer válaszolunk egy nem magyar anyanyelvű tanárnak. A havi kérdezőnk 400 
kérdésből kérdez húszat, melyeket egy számítógépes program választja ki véletlenszerűen. 
 
 Havi válaszadásnál is az elvárt teljesítmény 80%. Minden esetben megismételhető, ha nem 
sikerült, akár azonnal! 
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3. hónap: 
 
A 3. hónaptól válunk Mi is senior diákká, azaz kérdezővé. Az E-Talking ChannelTM összekapcsol
egy tanárral, akinél az lesz a feladatunk, hogy kérdezzünk. Ennek az időszaknak az első két 
hónapjában mindig tanárt kérdezünk ki, és nem Mi értékeljük az Ő válaszát, hanem Ő értékeli a Mi 
kérdezésünket. Természetesen, amikor kérdezők vagyunk, akkor a képernyőnkön megjelenik a 
kérdezendő kérdés. Tehát annak az anyagnak a kérdéseit kell felolvasnunk, amin már válaszadóként
végigmentünk korábban. Így mi tovább tudunk haladni a válaszokkal az egyéni tempónkban, és 
ismételhetünk a kérdések segítségével. 
 

 
6. hónap: 
 
A 2. hónaptól a 6. hónapig a rendszer irányított beszélgetésre épít, mi csak a ötödik hónapot 
követően használjuk az e-exercise book (e-munkafüzetet). 
 
Az e-exercise book (e-munkafüzet) konzekvensen fejezetről fejezetre (unit-ról, unit-ra) követi a 
hang- illetve a videóanyagokat. 
 
Az  e-exercise  book-ban  (e-munkafüzet)  levő szavak és nyelvtan nagy részét ismerjük a  korábbi 
hang- illetve videóanyagokból. Az e-exercise book (e-munkafüzet) otthoni használatra alkalmas. 
Az írást elősegíti, hogy az aktuális videóanyagok feliratait naponta átlagosan két alkalommal 
megnéztük. Ez nagy segítséget jelent az írásnál, mert már van elsődleges vizuális élményünk az írott 
nyelvről. 
 

 
7. hónaptól - 13. hónapig: 
 
 Hallgatjuk az aktuális havi anyagot éjszaka és napközben háttérzajként, kétszer megnézzük a
soron következő lecke videóanyagját a beszélgetés előtt. Naponta válaszolunk, naponta 
kérdezünk és naponta három fejezetet töltünk ki az online munkafüzetben. Ezt konzekvensen 
végigvisszük a képzés folyamán.  
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 A számtalan modell hatékonysága, ami önmagát propagálja a piacon messze elmarad egy 
természetes modelltől, ami minden egyes egyednél működik: az anyanyelv elsajátítástól. Ez egy 
garantáltan tökéletesen működő modell. Mindenkinél, beleértve a fogyatékossággal bírók nagyobb 
csoportját is, legyen diszlexiás, diszgráfiás, vagy olyan autista személy, akinek a beszédközpontja ép. 
Minden nép a saját anyanyelvét képes elsajátítani különösebb erőfeszítés nélkül, ráadásul nem alap-, 
közép-, vagy felsőfokon. Érdekes adat, hogy a magyar nyelv egyes nyelvészeti csoportok be-
sorolása szerint a világ harmadik legnehezebb nyelve. A mi szakértőink szerint a legnehezebb nyelv a
magyar annak, akinek nem anyanyelve… Megint bezárult a kör. Kelet-Európában a második nyelv 
elsajátítása tekintetében a magyar átlag mégis elmarad a többi országétól. A lakosság 5.8%-a 
beszél második nyelvet folyékonyan, holott 90%-a kezdi el. Miért van az, hogy bárki képes a saját 
anyanyelvét erőlködés nélkül elsajátítani, s oly sokat küszködik egy második nyelvvel? Elképzelhető, 
hogy a mi beidegződéseinkkel, kondicionálásunkkal van baj? Mi ennek az oka? Egyértelműen a 
rossz módszertan. Ahhoz, hogy az ETCTM módszertana egyértelmű legyen, ki kell húznunk a témánk 
méregfogát: a „hagyományos” módszereket. 
 
 „Hagyományos” módszer alatt az összes olyan módszert értjük, ami nem anyanyelv 
elsajátítás. Ide sorolandók az autodidakta módszerek, melyek az otthoni tanulásra és az egyéni 
motivációra építenek, 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 melyek a „gépi beültetés” után a beszéd örömét 
szolgáltatják, pontosabban szolgáltatnák. A legérdekesebb a kínai módszerek egyike, ahol a tanár 
egy cölöpön állva ordítja a kifejezéseket a kínai osztálynak, ami a népességet tekintve egy nagy 
tömeg, ők elismétlik ezt, mert szerintük ennek a módszernek az a lényege, hogy kiszakad az 
egyénből a gátlás nagy tömegben. Szerintük.  
 
 A nyelv egy ennyire bonyolult rendszer lenne? A XX. századi filozófusok szerint, a filozófia 
mindent feltárt, de a nyelvet nem bírta megfejteni. Megint a kivételek. A kivétel erősíti a szabályt… A 
természetben nem. Ami természetes az megalapozott. A természetnél nagyobb műhely nincs. A 
természet alkotta a nyelvet is. Köztudomású, hogy az emberiség kultúrtörténetében az első fázis a 
„nem beszéd” állapota volt, majd azt követte a beszéd. A homo sapiens sapiens a hangképzésével 
tudta legyőzni neandervölgyi társait. Szofisztikált jelzésrendszere előnyösebben hatott a 
gondolkodására. Ma ezt NLP-nek nevezi a tudomány, az ősember után szabadon. Neuro-lingvisztikai 
programozás. Az európai ember jelen tudásunk szerint fél millió éves, s az írás mindössze tízezer 
éves. Szóval még mindig jobban jegyzünk meg beszéd során elhangzottakat, mert bizony a nyelv 
alapjában véve: hangképzés. Sokan állítják ezt, de tudjuk, hogy a gyermek verbalitása csak átlagosan 
két éves korban indul be, de mi előzi meg a beszédet? Képzeljük el hogyan tanultuk az első 
nyelvünket, az anyanyelvünket. Az anyai szeretet, a család biztonsága volt a táptalaj és a bennünk 
lévő kíváncsiság a belső hajtóerő. Gyermekként elfogadtuk a környezetünket feltétel nélkül, figyeltük 
és hallgattuk azt, aki körülöttünk beszélt. Figyeltünk, hallgattunk, majd valamikor egy-két éves korunk 
között már megszülettek az első szókezdemények, szavak, majd mondatok. Ahogy nőttünk, úgy nőtt 
a szókincsünk az önbizalmunk, úgy fogadtuk be a világot s a világ minket. Írni, csak az iskolapadban 
kezdtünk. A nyelvtan kibogozhatatlan rejtelmeit csak 8-9 évesen tanították nekünk. Sokan ennyi 
idősek voltunk mikor eljött egy második nyelv ideje, családi közösség helyett egy poroszutas oktatási 
modellben, ahol olyan nyelvtanárok is taníthatnak, akik életükben nem töltöttek egy napot sem a 
célnyelvet beszélő országokban és rendületlenül tanítják nekünk a nyelvtant…, meg a nyelvtant, meg 
a nyelvtant. Már az első pillanatban írnunk kell valami szótárfüzetbe, mivel csoportban vagyunk, nem 
ránk figyelnek, hanem a tananyagra, (mely minden diák képességét megmondja statisztikai alapon), s 
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mivel többen vagyunk, az írás - olvasás és nyelvtani (le)szabályozó rendszerek és a temérdek szó 
magolása mellett nem jut idő beszédre. Írunk és írunk, magolunk és magolunk, hogy megtanuljunk 
beszélni. Sokaknak nem megy. Beszélni nem azt jelenti, hogy el tudunk mondani egy mondókát az 
adott nyelven, vagy lassan szótagoltan bármit felolvasunk, vagy jól sikerül a szótesztünk. Beszélni 
annyit tesz: emberi társaságban csevegni / közösségben kommunikálni. 
 
A „hagyományos” módszerek kapcsán végzett kutatásaink során egyértelműen kiderült, hogy a 
legtöbb tanuló, vagy tanulni vágyó a következő sorrendet állítja fel az alábbi kérdésre: 
 
  

                 

Mi szükséges a nyelvtanuláshoz?

Hagyományos módszer Anyanyelv

 Tanár
 Csoport
 Szótár
 Könyvek

 Munkafüzet
 Ingázás
 Nyelvtan
 Szavak

 Ø

 Ø
 Ø
 Ø
 Ø
 Ø
 Ø
 Ø

 
 
 
 
Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit az első nyelvünk szemüvegén keresztül! 
 

1. Vannak szüleink, de ők nem klasszikus értelemben vett tanárok. 
2. Nem iskolai létszámú a csoport. 
3. Nem létezik az a szótár, amibe beleférne a magyar nyelv (2 millió szó, szógyök). 
4. Senki nem tanul könyvből anyanyelvet.  
5. Semmilyen írás nem játszik szerepet 7 éves korig. 
6. A legtöbb ismeretet otthoni családi környezetben sajátítjuk el!  
7. A legtöbb anyanyelvi nem tudná elmondani a nyelvtani szabályok 10%-át sem! 
8. Senki sem tanult szavakat önállóan, mondhatnánk a tematikus morfémák pragmatikai síkon 

csak a szemantika segítségével definiálhatóak. 
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Nagyon sokan elfelejtik, hogy a nyelv a kommunikáció lehetséges formája, melynek a célja, 
hogy az egyén megismerje a környezetét, a többi egyedet és ezáltal a populáció szerves tagjává 
váljon. Leszögezhetjük, 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 az életünkben betöltött gyakorlati szerepét, azaz: 
 
 

Mire használjuk a nyelvet?

 Kommunikáció

 Információ csere

 
 
 
 
Alapjában véve: a kommunikáció = információcsere. 
 
 
Miként cserél két egyed információt? 
 
A nyelv természetes áramlásánál csak a következőkről beszélhetünk: 
 
 
KÉRDÉSFELTEVÉSRŐL és VÁLASZADÁSRÓL. 
 
Milliónyi példát tudnánk hozni saját életünkből. Ami szembetűnő, hogy gyermekként rengeteget 
kérdezünk, s a kérdéseknek egy célja van: a megértés. A megértés elsődleges célja, hogy az addig 
megszerzett információt rendszerezze. 
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Példák a kérdés - válasz rendszerre: 
 
1., Helyszín: lakás előszobája 
 
Szereplők: Apa és Fia (3 év körüli) 
 
 
F: Hol voltál? 
 
A: A munkahelyemen. 
 
F: Az hol van? 
 
A: A belvárosban, a 4-es 6-os villamos megállójához közel, a Blaha Lujza téren. 
 
F: Ki az a Blabla Lujza? 
 
 
 
2., Helyszín: Pénztár 
 
Szereplők: Pénztáros, Utas 
 
 
U: Jó napot! Egy jegyet Szolnokra. 
 
B: Jó napot! Oda út lesz csak? 
 
U: Igen. Diák kedvezménnyel. 
 
B: Értem, egy diák, Szolnokra, 50%-os kedvezménnyel, és helyjeggyel, az összesen 2.650,-Ft. 
 
U: Köszönöm. Ugye nem én vagyok a nyolcadik utas? 
 
 
 
 
3. Helyszín: Autókereskedés 
 
Szereplők: Értékesítő, Ügyfél 
 
 
 
É: Jó napot! Tudok segíteni? 
 
Ü: Igen, egy kis fogyasztású, megbízható autót szeretnék, aminek olcsó a fenntartása. 
 
É: Uram, ez egy Bentley szalon…  
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Hogy jutunk információhoz?

Kérdés

Válasz

PÁRBESZÉD

 
 
 
 Rögtön feltűnik a modell, hiszen az esetek túlnyomó részében két fél beszélget, azaz a 
természetes információáramlás PÁRBESZÉD keretek között zajlik. Fontos tény, hogy az ember társas 
lény. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy az emberi értelem nem tud kibontakozni, ha az egyed sokáig 
egyedül van, nincs társa, akivel gondolatait, érzelmeit megoszthatná. Elhíresült egy eset, ahol a fiatal 
lányt farkasok nevelték és ő tökéletesen leutánozta, elsajátította a farkasok nyelvét. A nyelv ember - 
ember közötti kommunikáció. Sajnos ezt számtalan módszer elfelejti, rábízza az egyénre, hogy 
miképpen tanulja a nyelvet, de nem biztosít neki társat, társalkodót, társalgót. Az E-Talking Club
magyar fordításban „E Társalgók Klubja”.  
 
 
 Az ETCTM egy 6.000 kérdést és 6.000 választ felölelő törzsanyag. Példának vegyük az angol 
nyelvi anyagot, az anyag terjedelméről annyit, hogy egy átlagos amerikai beszélő 3-4 ezer szót 
használ, az ETCTM anyag majd közell 7.000 szót ágyaz be az emberi tudatba (tanulási módszertanról 
a későbbiekben esik szó), s teszi ezt teljes mondatokban. Teljes mondatokban anyanyelviektől. 
Köztudott, hogy anyanyelviektől lehet az adott nyelvet legszebben, legjobban elsajátítani. Már megint 
bezárult a kör. 
  
 A teljes anyagot leforgattuk anyanyelviekkel. A legtöbb angolul tanuló a megmondhatója, hogy 
az angol, korántsem egy olyan egységes nyelv, mint a magyar, beszélhetünk amerikai angolról, 
ausztrál angolról, brit angolról, azon belül ír angolról, skót vagy walesi angolról. A forgatott anyagban 
középosztálybeli brit angolt beszélő apa és fiával vettük fel a panelokat. 
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Egy dialógus így néz ki: 
 
 
 

 
 

  
 A legnagyobb hibája a hagyományos rendszereknek, hogy elfelejtenek egy fontos tételt. Az 
ember akkor kezd el egy másik nyelvet jól beszélni, ha az adott nyelven kezd el gondolkodik 
(tekintve, hogy ez egy írásos anyag, az érdekessége a 30 órás filmanyagunknak, hogy a kérdések - 
válaszok elhangzanak angolul, de magyarul nem!- csak a magyar felirat látható szinkronszöveg, 
alámondás nélkül). 
 
 
 Mi sohasem az adott nyelven gondolkodunk, hanem fordítunk. Például angolról magyarra, 
magyarról angolra, oda - vissza össze - vissza. Mi mindig magyarul gondolkodunk, összeállítjuk 
ennek megfelelően a mondatot, lefordítjuk angolra, majd elmélkedünk a nyelvtani szabályon, majd 
mondjuk. Ebből magyarról átfordított magyar akcentusú mondat lesz. Sajnos ebből alakult ki a 
Hunglish jelenség, az angolhoz nagyon hasonló, de magyarul bizton érthető spekulatív nyelv. Sajnos 
vicces, de legalább nem használható. A cél a használhatóság lenne, ugyebár. Használjuk a nyelvet, 
hogy betölthesse a szerepét. Egyedül nem megy…, ahogy a régi sláger szól, de milyen csatornán 
keresztül találjuk meg a beszélgetőtársakat? Első helyen említést érdemel a net, pontosabban az 
internet által nyújtott fantasztikus lehetőség. A virtuális tér átrajzolta az emberi kapcsolatok térképét, 
olyan közösségi és intim élményt nyújt egyszerre, mint semmi eddig az emberiség kultúrtörténetében. 
 
 

1. kép 2. kép 3. kép 

4. kép 5. kép 6. kép 
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EFL Alkalmazás

 Internet alapú nyelvi 
gyakorló központ
 E-Talking Channel

 Skype – jellegű
felület

 
 * az EFL, jelentése English as a Foreign Language, az Angol, mint Idegen Nyelv (legelterjedtebb szakkifejezés) 

 
 
 
 A Skype forradalmasította az ember-ember közti kommunikációt. Ezt felismerve az ETCTM egy 
saját alkalmazást fejlesztett (E-Talking ChannelTM), mely a hang és képi átvitel mellett egy monitoring 
rendszert is a magáénak tudhat. A pilot szót konzekvensen használjuk, hiszen a Skype-szerű 
rendszerek tökéletesen betöltik a szerepüket, a cél, hogy a beszélgetőpartnerek a világháló 
segítségével élő kommunikációt folytassanak az ETCTM metodika szerint. 
  
 
 Az internet segítségével tudás alapon szervezzük meg a beszélgetőpartnereket. A 6.000 
kérdésből és 6000 válaszból álló anyag 300 darab egyenként 20 kérdésből és válaszból álló blokkból 
áll. Köztudott, hogy egy új nyelv beépülési ideje nem hetekben mérhető, általánosságban elfogadott 
tény, hogy egy év. Ez volt a metodikai rendszer kifejlesztésének is az alapja. 300 munkanappal 
számolva kapjuk meg a 6.000-es kérdés - válasz számot. 
 A tanuló napi rendszerességgel hallgatja az MP3-as hanganyagot, mely ugyanazokat a 
kérdéseket és válaszokat tartalmazza, mint a DVD sorozat. A film több mint harminc órás anyagot 
ölel át, magyar és angol felirattal van ellátva. Ne feledjük, hogy a beszéd állapota a hallgatást követi, 
ám a könnyebb értelmezést figyelemben tartva a beszédtől indulunk jelen módszertani 
bemutatónkban. 
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Alanyunk követi az ETCTM metodikát s a második hónapban jár. Elkezdi használni az E-Talking 
ChannelTM alkalmazást napi kikérdezésre, beszélgetésre. Az ETCTM monitoring rendszere miatt az 
alany - mikor belép a rendszerbe- „hívását” várja egy senior diák. Senior diáknak azt hívjuk a 
modellben, aki kérdezőként egy hónapokkal a válaszoló előtt jár. (Ezt mutatja be a fenti ábra) A senior 
diák a számítógépe előtt ülve (lehet otthon, szabadban, net caféban …), azt a párbeszéd blokkot 
kérdezi végig, ahol az alany tart. Teszi ezt véletlenszerűen, hiszen a kérdéseket a software 
véletlenszerűen hozza fel a kérdező monitorjára. Cél az, hogy ne irányított beszélgetés legyen, ahol a 
válaszoló a saját emlékezőtehetségére apellálva próbálja előhívni az egymás után következő 
kérdéseket.  
Egy kritérium van: jó válasznak az minősül, amit a kérdező ért. A nyelven belül egyetlen támpont van: 
az érthetőség. Ha az alany érthető a kérdező számára, akkor a válasz helyes, ha nem, akkor nem 
helyes. Minden egyes párbeszédet rögzítünk az esetleges félreértések tisztázása végett. Minden 
egyes helyes választ a kérdező a saját gépén megjelenő paneleken kipipálhat. A cél a 80%-os 
megértés elérése. Amennyiben 80% vagy a feletti a teljesítmény az alany tovább mehet, 
amennyiben alatta teljesít tetszés szerinti időpontban megismételheti a blokkot. A rendszer minden 
alany mellé ad egy senior diákot. Öt munkanap elteltével az alanyunk már 100 kérdés és válasznál jár, 
ekkor adunk mellé az adott nyelvből nyelvtanári diplomával rendelkező beszélgetőpartnert, aki 100 
kérdésenként kérdezi ki az alanyt, de minden egyes interakció 20 kérdéses. Azaz a software ezen 
esetben 100 kérdésből sorsol ki véletlenszerűen 20 kérdést. Ezen ellenőrző szakaszon alanyunk 
átjutva folytatja a napi beszélgetéseket, majd elérkezik 200 kérdéshez. Ekkor lefolytatja a második 
100-as beszélgetést és találkozik a net segítségével egy harmadik beszélgetővel, akinek az a 
feladata, hogy 200 kérdésenként kérdezze az alanyt. Ő is, mint a többi interakció esetén, 200-ból 
véletlenszerűen kisorsolt 20 kérdést tesz fel. Alanyunk halad tovább, általában a negyedik hét végén 
jut el 400 kérdés válaszig. Ez azt jelenti, hogy túl van 20 napi, 4 heti (azaz 100-ból 20) és 2 kétheti 
(azaz 200-ból 20) beszélgetésen, s elérkezik a pillanat, amikor le kell folytatnia a válaszadást egy 
anyanyelvi tanárral. A havi beszélgetőpartnerének 400 kérdésből 20-at hoz fel véletlenszerűen a 
monitorára a rendszer, és erre is ad válaszokat az alanyunk. Itt válik elementáris tézissé a következő: 
a nyelv egy információáramlás, ami kérdés és válasz rendszerben áramlik. Egyáltalán nem 
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szómagolásra és nyelvtani szabályozó rendszerre épít. Ettől a pillanattól a diák tanárrá válik, azaz a 
nyelven belül a válaszolónk egy másik „kezdő” senior-ja lesz, s meghatározott sorrendben szigorúan 
a metodikát követve kérdezi a következő alanyt. Nagy hangsúlyt kell, hogy adjunk a kérdés 
szerepének, mivel segíti a rendszerezést, a kérdés logikájával könnyebben érthető a válasz logikája és 
fordítva. Kérdés nélkül nincs válasz, válasz nélkül nincs kérdés.  
  
 
           Már csak két kérdést kell tisztázni: Mi biztosítja azt, hogy mindig lesz válaszoló vagy kérdező 
az interakció pillanatában? A válasz erre az: 
 

EFL Alkalmazás

 
 

 
 Az ETCTM nem a beszélgetőpartnereket köti össze, tehát nem adott embert adott emberrel, 
hanem különböző tudásszintű embereket különböző tudásszintű emberekkel. Adott tudást adott 
tudással. Az ábrán látható alkalmazás jól mutatja az alany tudásszintjét, ezt jelöli a bekeretezett név. 
Az alany tudásszintje feletti csoport a keretes rész felett a tudásszintje alatti csoport a tudásszintje 
alatti rész jelöli. 
 Első körben az alany direkt módon, közvetlenül kijelölheti a beszélgetőpartnerét. Amennyiben 
az alany nem elérhető a halmazból a software felajánl egy diákkapcsolatot, ha nincs elérhető diák, 
akkor lehet a  hét  minden  napján  eggel  6.00  és este  22.00 óra (CET) között  fordulni  az ETCTM

-hez, mely ebben az esetben az E-Talking CenterTM -t jelöli. Szakirányú végzettségű tanárok egyfajta 
call center-i szerepet töltenek be, „talk center”- ként a folyamatos minőségi szolgáltatást biztosítva.  
 Az alany teljesítményét nyomon követi minden pillanatban a software. Ezen teljesítmény 
alapján elhelyezi őt a tudás mátrix-ban. Az az alany tekinthető „végzősnek”, aki egyszer végig 
válaszolja az 6.000 választ és egyszer végig kérdezi az 6.000 kérdést. Teszi ezt a metodika 
szigorú szabályai szerint meghatározott sorrendben, és opcionálisan kérdezhet egy bizonyos 
tudásszint felett. 
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Már csak egy kérdés maradt. Mivel telik a beszéd előtti szakasz? Erre a válasz: 
 
 

Anyanyelv elsajátításának 
sorrendje

1. Hallgatás

2. Beszéd

3. Írás

4. Nyelvtan

 
 

 
 Egy átlagos egyed bárhol a világon két éves korában kezd el beszélni, általános iskolába 
kerülve hat-hét éves korában kezd el írni, s az anyanyelvének a nyelvtani rendszerét ezt követően 
nyolc-kilenc éves korában kezdi el tanulni. A helyes sorrendet a fenti ábra jól mutatja. Ezzel a 
sorrenddel teljesen ellentétesen tanították, tanítják nekünk a második nyelvet. A nyelvtan válik 
hangsúlyossá. Képzeljük el, anyanyelvünkön mikor tanítanak minket a szüleink táblázatszerűen, 
mondjuk így: 
 

Én játszom 
Te játszol 
Ő játszik 
Mi játszunk 
Ti játszatok 
Ők játszanak 

 
Egyik szülőnk sem ír a beszéd alatt. Nem lehet írás alapján megtanulni egy olyan dolgot, ami 
elsősorban nem vizuális élményt ad. Igen, a nyelv elsősorban nem vizuális élmény, hanem a fülünkkel 
érzékelt hangfrekvencia. Ha innen indítjuk az anyanyelv elsajátítást, akkor innen egyenes út vezet a 
következő kérdéshez: 
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Hol tartózkodunk amikor, az anyanyelv frekvenciáját először érzékeljük? 
 
 
Az anyaméhben! 
 
 

Anyanyelv elsajátítás sorrendisége 
A módszer, ami mindenkinél működik

1. fázis

Hallgatás

mélytudati állapot

Anyaméh

-9 – 0 hónapos kor

 
 
 A magzati állapot egy külön fejezetet igényelne, ám bennünket a tanulás szempontjából négy 
tény érint: 
 

1. A magzat fényt érzékel, de nem lát 
2. Nem tudja értelmezni a hanghullámokat, hisz nincs a külvilágról vizuális élménye 
3. Nem él szociológiai stresszben 
4. Nincs benne megfelelési kényszer 

 
Az egyedüli ilyen állapot a felnőtt életében: az alvás. 
 
A magzati kommunikációból számunkra a legfontosabb kérdés, hogy milyen tudatállapotban van a 
magzat. A felnőtt emberek számára két tudati állapot egyszerűen elkülöníthető: az alvás és az éber lét 
állapota. Míg a magzat szinte az anyaméhen belül végig mélytudati vagy tudat alatti állapotban van, 
addig a felnőtt egyed mélytudati állapotban csak alvás során van. Az ETCTM módszertana az első 
hónapban ezért az alvás alatt érzékelt hanganyaggal indít (bővebben a módszertani bemutatóban 
olvashattunk erről). 
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Anyanyelv elsajátítás sorrendisége 
A módszer, ami mindenkinél működik

2. fázis

Hallgatás – háttérzajként

Otthon

0 – 1-2 éves kor

 
 
 
A második szakasz a születéstől a beszédig tart, ami általában egy-két éves korban indul el.  
 
Két axióma él az emberek tudatában a nyelvvel kapcsolatban: 
 

1. Gyermekfejjel könnyebb 
 
2. Anyanyelvi környezetben könnyebb 

 
 

A kérdés azonnal elemi erővel tör fel: Miért? 
 
Ezen a ponton a legésszerűbb, ha összehasonlítjuk egy gyermek elsajátítási rendszerét, azzal, ahogy 
intézményesített keretek között neki tanulnia kell. Az intézmények oktatási modellje a koncentrációra 
épít, minden diáknak fókuszálnia kell a tanítóra, tanárra, az információ átadójára. A probléma az 
információ rögzítésével van, mert köztudott, hogy a koncentráció során hallott anyag az idő előre 
haladtával szinte teljesen kikopik. Ráadásul a fent látható képből is kiderül, a gyermek fókuszában a 
saját világa van, főként játszik, ismerkedik a környezetével, s a hanghullámok háttérzajként jelennek 
meg a tudatában. Eközben megdönthetetlen tény, hogy az agyunk minden pillanatban analizál, 
szintetizál. Ez a folyamat a kontempláció. A mélytudatába bejutott információkat közelíti az éber 
állapot felé. Az ETCTM rendszerében ez azt jelenti, hogy a mélytudati állapotban végighallgatott 
anyagot napközben háttérzajként hallgatja, de sem az első fázisban, sem a második fázisban nem 
szabad odafigyelnie, mert abból a koncentrációs mezőbe kerül az információ és memorizálás lesz 
belőle. A nyelv nem memóriára építő információ halmaz, hisz folyamatos emlékképeink csak hat-
hét éves kortól vannak jelen, ám egy egészséges egyed addigra már beszél anyanyelvi szinten. 
A beszéd valójában a hanghullámok hallható tartományba kerülése, ami az ETCTM rendszerében 
a második hónaptól indul. 
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Anyanyelv elsajátítás sorrendisége 
A módszer, ami mindenkinél működik

3. fázis

Beszéd

Otthon

1-2 éves kortól

 
 
 A gyermeki elsajátításnál fontos tény, amit rendszerint elfelednek, hogy az egyed 
szocializációja, beszéde, önbizalma az otthoni környezetben indul el. Ez a mi komfortzónánk. A 
rendszer egyik zsenialitása, hogy az ETCTM segítségével, az alanyok otthonukból tudnak párbeszédet 
kezdeményezni földrajzilag távol lévő partnerekkel lekövethető, meghatározott keretek között. 
 Az átlagos magyar ember hét éves koráig természetesen használja a nyelvet, ám a következő 
években a tanulás mesterséges módszertana felülkerekedik a természetes elsajátításon, a 
memorizálás válik az egyetlen járható úttá számára. 
 Az ETCTM rendszerében teljes mondatok logikailag vannak összeállítva egy olyan rendszerré, 
amelyben nagy hangsúlyt kap, a felismerés. A beszélő rájön magától arra a nyelvi logikára, ami az 
angol nyelvben tetten érhető. Az ETCTM nem magyaráz el szabályokat, hanem rávezet. Az egyéni 
megértés a haladás záloga. 
 A beszéd modelljében nincs tanár - diák, anya - gyermek, csak kérdező és válaszoló. A 
válaszok az egyszerű mondatoktól indulnak el, s alakulnak idővel többszörösen összetett 
mondatokká. 
 A kifejlesztett modellünk az e-learning kategória előnyeit ötvözi a kialakított monitoring 
rendszerrel, de egy fontos fázist, az írást, nem hagyhattuk ki. A jelen kor embere az írással még 
hatékonyabban rögzít, mint a klaviatúrával. Ennek egyszerű magyarázata, hogy az írás majd tízezer 
éves kultúrája jóval hosszabb időt ölel fel, mint a számítógép elterjedése. 
 Az ETCTM rendszerében a második hónaptól használják az alanyok a DVD-t, ami az adott 
nyelvű (pl. angol) és magyar nyelvű felirattal van elkészítve. Ez az írásnál nyújt nagy segítséget, mert 
az alanyoknak van egy előzetes vizuális élményük a szavakról, mondatokról. Ennek a fontossága 
is kiemelendő, hiszen például az angol nyelvben a szavak jelentős részét nem úgy írjuk, ahogy ejtjük, 
s ez egy átlagos magyar ember számára nem könnyen befogadható tény. 
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Anyanyelv elsajátítás sorrendisége 
A módszer, ami mindenkinél működik

4. fázis

Írás

Iskola

7 éves kortól

 
 
 
Az írás a hatodik hónaptól indul. Egyszerre történik az írás gyakorlása és a nyelvtan megértése egy 
otthoni használatra kifejlesztett  e-exercise book (e-munkafüzetet) segítségével. A nyelvtani        
szabályokat nem ismerni kell, hanem helyesen kell alkalmazni. Érdekes, hogy egy anyanyelvi 
beszélő sem ismeri a saját nyelvtani rendszerét olyan behatóan, mint az ő nyelvét tanuló idegen… 
Talán ez sem véletlen. A nyelvtan az adott tér - időben alkalmazandó program, ami a közléssel éri 
el értelmét, s nem a nyelvtannal éri el a közlés az értelmét. 
 
 
 

 
 
 
 
  

Anyanyelv elsajátítás sorrendisége 
A módszer, ami mindenkinél működik

5. fázis

Nyelvtan

Iskola

10 éves kortól
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             Az E-Talking ClubTM az egyedüli olyan modell, ami képes különböző korosztályú, 
motiváltságú, beosztású emberek egy időben történő képzésére. Az előnyeit a következő chart jól 
érzékelteti: 
 

 

Előnyök
ETC™ - EFL

Ingázás Nincs

Tanóra Nincs

Időbeosztás Rugalmas

Egyénre szabott Igen

Biztosított fejlődés Napi szintű monitorozás

Beszéd 15-20 perc aktív

Szinten tartás Folyamatosan

Ajánlott 14 – 92 éves korig

Garancia ETC™

 
 
 
Az ETCTM rendszerében az idő hatékony felhasználása szembetűnő. Nem létezik a csoportos tanóra, 
ami oly sokunkban negatív élményként csapódott le. Mi határozhatjuk meg, mikor kivel akarunk 
beszélni. Köztudott, hogy minden ember más és más tempóban érik meg egy adott feladatra, ez alól 
elindulásunk a beszédben sem kivétel. Minden ember egy kognitív egység, mely saját 
világképalkotással bír. Ez az oka annak, hogy nyelvet nem lehet csoportban tanítani. Egyesek szerint 
nem is lehet tanítani, csak tanulni. Mi nagy részben osztjuk a véleményüket. A legerősebb érv, ami 
szintén az ETCTM mellett szól, hogy a módszertant követők nem tudják elfelejteni a nyelvet, hisz a 
nyelv a megfelelő tudati zónákba a megfelelő ütemben és sorrendben kerül beépítésre, s utána a 
beszéd már csak örömet okozhat. Bízunk benne, hogy örömforrást és sok sikert jelent majd Önnek 
is. 
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Regionális képviselet:

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

          E-talking NetworkTM 
You are not alone 


