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Akciós ár!

95,-€/hó nettó



Nyelvelsajátítás
havi díjért?
2013. november 1-től az  E-Talking Club™ először Magyarországon

bevezeti az ETC™ nyelvelsajátítási módszertanának havi szolgáltatás

formájában történő elérhetőségét a vállalati megrendelőknek. Jelenleg az 

angol és a német, illetve 2014. decemberétől az orosz középfok

tudásszintjéig tudja a termékkibocsátó a nyelvi képzést biztosítani 

100%-os nyelv elsajátítási garanciával (WWQG).

Az ETC™ OFFICE+ szolgáltatás akciós ára mindösszesen csak

49.99,-€/hó/fő (nettó).  
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Mit is jelent ez?

                        

  
Az E-Talking Club™ OFFICE+ nyelvelsajátítási rendszerében a HR vagy 

Cégvezetők számára a ETC™ WWWeeebbbOOOffffffiiiccceee felületén minden munkatárs

haladása napra pontosan követhető (24 h órás késleltetéssel).   Ugyanakkor

a rendszer heti- és havi jelentést is generálhat, amivel pontosan

kiszűrhető, ki az, aki nem hajlandó energiát beleadni a képzésébe,

Rendszerünkben minden dokumentálva van, olyan szinten, hogy még a 

leckék illetve az ellenőrző vizsgák hanganyagai is visszahallgathatóak,

Minden, a képzésbe bevont tanuló havi szinten kapja meg az adott 

hónap teljes ETC™ képzési anyagát (az előrehaladásával szinkronban) 

online formában,

Az adott tanuló az első pillanattól kezdve teljes jogú licence jogot 

kap az adott képzési hónapra az ETC™ kizárólagos tulajdonát képző 

E-Talking Channel™ alkalmazáshoz, 
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Az E-Talking Channel™ alkalmazáson keresztül a tanuló a hét

minden napján reggel 6.00 h és este 22.00 h között (CET) tetszőleges

időpontban online érheti el az adott nyelven történő irányított           

beszélgető, kikérdező partnereit (a diplomás nyelvtanárokat, illetve   

senior diákokat),

Napi korlátlan bejelentkezési lehetőség az alkalmazásunkon keresztül, a

kikérdezésekre, vizsgákra, nyelvgyakorlásra,

A módszertanunkkal kizárólag a tanuló egyéni kompetenciáján múlik a

nyelvelsajátítás sebessége, nem kell máshoz vagy másokhoz igazodnia,

mindenki a saját tempójában tud haladni,

A tanulók egyéni azonosításával automatikusan biztosított, hogy a

kikérdezők mindig az aktuális leckéjét kérdezzék ki az adott tanulótól, 

A rendszer automatikusan iktatja be a módszertannal összhangban

lévő heti, kétheti, illetve havi ellenőrző pontokat, vizsgákat (nem

naptári napokkal azonosak a megjelölt időszakok, hanem a                   

módszertanhoz kötött időszakokat jelölik),

A tapasztalataink azt mutatják, hogy átlagban egy teljesen kezdő

szintről induló tanuló 16-18 hónap alatt tud eljutni a   módszertanunkkal

az adott nyelv középfokú tudás szintjéig,

World Wide Quality Guarantee (WWQG): Amennyiben a módszertant

betartva halad a tanuló, akkor tudásszintje a képzési anyagunk                  

befejeztével az ECL szóbeli középfokú szintű tudást eléri, ha mégsem,

akkor nyelvi képzését azon nyelvi tudásszint eléréséig további befizetések 

nélkül biztosítjuk. Ezen garanciát a Termékkibocsátó az összes

szolgáltatást igénybevevő tanuló esetében magára nézve kötelezően

vállalja.

akkor nyelvi képzését azon nyelvi tudásszint eléréséig további befizetések 

nélkül biztosítjuk. Ezen garanciát a Termékkibocsátó az 

összes                 szolgáltatást 

igénybevevő tanuló esetében magára nézve kötelezően

vállalja,

Ha a tanuló bármely ok folytán a nyelvi képzésével leáll, akkor három              

hónapon belül ugyanonnan tudja folytatni a képzését, ahol 

azt                 megszakította. Vagyis három 

hónapon belül újabb szolgáltatás                  

megrendelése esetén a tanulónak nem kell elölről kezdenie az anyagot, 

hanem a rendszerünkkel automatikusan onnan folytathatja a képzését, 

ahol azt abbahagyta.
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Miért van szükségünk 
nyelvtudásra?

A nyelv nélkülözhetetlen mindennapi életünkben. Mi, az E-Talking 

Club™-nál a kommunikáció állandóságában és eredményességében 

hiszünk. Az emberek között a beszéd teszi lehetővé az információcserét, 

legyen az üzleti vagy magáncélú. A világon átlagosan 8,5 évet töltünk 

egy második nyelv tanulásával, és erre a célra átlagosan 3.400 dollárt 

(kb. 750.000 Ft) költünk el. Viszont az embereknek csak nagyon kis 

hányada, mindössze 13 százalék ér célba a hagyományos nyelvtanulási 

módszerekkel. A többieknél ez gyakorlatilag kidobott pénz. 

Az E-Talking Club™  forradalmian új módszere garantálja, hogy        

következetes alkalmazásával Ön sokkal rövidebb idő alatt, sokkal       

kedvezőbb feltételek mellett tudja elsajátítani az adott második nyelvet.

kommunikáció

információcsere párbeszéd

kérdés válasz+
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Mi a nyelvelsajátítás 
alapja?

Az E-Talking Club™ a természetes alapokon nyugvó, ezáltal stabilan 

megtartható, örömmel és sikerélményekkel teli nyelvelsajátítás élményét 

kínálja. A saját fejlesztésben kialakított módszerünk a jövő nyelvtanulásának 

alapmódszere lesz, megkönnyítve ezzel a különböző nemzetek generációi 

számára, hogy tényleg egy nyelvet beszéljenek. Az anyanyelv elsajátításának 

mintájára épülő, újszerű és eredményes módszer megkönnyíti a napjainkban 

létfontosságú nyelvismeret kialakulását, és lehetővé teszi az idegen nyelvek 

magabiztos használatát.

A módszer fő alapelvei a következők:

Szüleink nem nyelvtanárok.

Nem iskolai létszámú a csoport.

Nem létezik az a szótár, amibe beleférne a magyar nyelv.

Senki nem tanul könyvből anyanyelvet. 

Semmilyen írás nem játszik szerepet 7 éves korig.

A legtöbb ismeretet családi környezetben sajátítjuk el.

Az anyanyelvüket beszélők nem tudnák elmondani a nyelvtani 
szabályok 10%-át sem.

Senki sem tanult szavakat önállóan, csak mondatokban.

...és mindegyikünk el tudta sajátítani az anyanyelvet!
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Nyelvtanulás 
vagy -elsajátítás?

Ha Önnek fárasztó a sok szótárazás, a nyelvtan magolása, ha úgy érzi, 

hogy csoportjában nem tud megszólalni, ha nyűgnek érzi az ingázást a 

nyelviskola és az otthona között, akkor az E-Talking Club™ jelenti 

Önnek a megoldást. Az E-Talking Club™ könnyed, követhető és 

költségkímélő megoldást kínál az ellenőrizhető nyelvtudás megszerzésére. 

Mi a tényleges elsajátításra fektetjük a hangsúlyt. Egyéni igényeit figyelembe 

véve haladhat, saját idejével gazdálkodhat, és otthonából beszélgethet 

tanárával vagy diáktársaival. A módszer az általános kommunikációs 

képességtől az anyanyelvi szintű nyelvtudásig tudja gondozni és segíteni 

az Ön nyelvelsajátítását. Ne csak tanulja az adott nyelvet, - a nyelv legyen 

része az életének, sajátítsa el és beszéljen magabiztosan!
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Egy hagyományos módszerben minimum 

600 nyelvórát kell vásárolnunk a középfokú 

nyelvvizsga sikeres elvégzéséhez. 

Ez 2.500 forintos óradíjjal számolva minimum 

1.500.000 forintot jelent, - nem számolva 

az egyéb költségeket, mint például 

az utazást vagy a tankönyveket. 

Ha minden sikerül első nekifutásra...

E-talking Network
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Tanuljunk úgy, mint 
gyerekkorunkban!

A kisgyermekek őszinte érdeklődéssel tekintenek a világra, és úgy próbálják 

megérteni, hogy előbb hallgatják, figyelik a felnőttek kommunikációját, majd 

maguk is állandóan kérdéseket tesznek fel. Ezt gyermekként, majd szülőként 

magunk is átélhettük, átélhetjük. A kérdéseinkre kapott válaszokból épül 

fel a világképünk, ezáltal alakul ki bennünk az anyanyelvünk rendszere is, 

amelyet napról-napra biztosabban és választékosabban használunk. A 

nyelvelsajátítás anyanyelvi módszere tehát kérdések és válaszok sorozatára 

épül, a hallgatást, majd a beszédet helyezi előtérbe, ezt követi csak az írás 

és a nyelvtan megértése.

Hallgatás mélytudati 
állapotban
helyszín: anyaméh
kor: fogantatástól születésig
agyhullám: δ

Hallgatás háttérzajként 
= kontempláció
helyszín: bárhol (autó, 
munkahely, otthon)
kor: születéstől 1 - 2 éves 
korig
agyhullám: α

Beszéd
helyszín: otthon
kor: 3 éves kortól
agyhullám: β

1. 
fázis

2. 
fázis

3. 
fázis
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Kérdezz! Felelek

A nyelvtanulás forradalmian új módszere olyan tematika mentén zajlik, mely 

szigorúan követi  a nyelv elsajátításának folyamatát a hallgatás, beszéd, írás 

és nyelvtan megfelelő intenzitású és sorrendben történő alkalmazásával. 

A módszer fő alapelve egy kérdés–válasz - rendszeren alapuló, irányított 

kommunikációs struktúra, melynek során aktívan használjuk a nyelv 

elsajátítását támogató, speciálisan létrehozott hang- és videó-anyagokat. 

A rendszer nagyon fontos alappillére a kommunikációra és 

gyakorlásra kifejlesztett E-Talking Channel™ internetes, videónet                                        

kapcsolatot biztosító nyelvi alkalmazás, mely lehetőséget kínál a 

tanárokkal és társalgópartnerekkel a mindennapi ellenőrzött gyakorlásra és 

a fejlődésre.

A nyelvelsajátítás fázisai:

1 
hallgatás alvás 

közben

2 
háttérzajos hallgatás 

napközben

3 
folyamatos beszéd 

partnerekkel

4 
folyamatos beszéd 

alatt otthoni 
írásgyakorlás

5 
írás közben a nyelvtan 

beépítése
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Eredmények és nem 
ígéretek! 

Az E-Talking ClubTM oktatási módszere

Nem gondoljuk, hogy bármely cégvezető szeretne egy olyan 
oktatási programot indítani,  ami  a  képzés  befejeztével 
kidobott pénznek bizonyulna. 

Mert egy képzés vagy költség, vagy befektetés! 

Az E-Talking ClubTM lezárult projektjei bizonyítják, hogy ez a 
módszer akár egyéni, akár vállalati környezetben kiemelkedően              
eredményes.  

Miért van ez így? 

 

Az E-Talking ClubTM  oktatási módszere az anyanyelv       
elsajátítását követi: 

o Az  anyanyelvét mindenki  kiválóan  megtanulta: pedig  a magyar a       
világ egyik legnehezebb nyelve. Az E-Talking ClubTM az anyanyelv
elsajátítását követi, ezért könnyű és hatékony

o    Kommunikálni, beszélni tanít meg. 

A rendszer lényege a távoktatás és az élő beszélgetés, kikérdezés 

összekapcsolása. Bárhonnan és bárhol tanulható – munkaidőben, 
vagy azon kívül, 

1/3 időráfordítás a „hagyományos” módszerrel szemben. 
Hetente öt napon át - napi kevesebb, mint egy óra idő ráfordítással 
16-18 hónap alatt, a tanuló gond nélkül eljut teljesen kezdőként a 
középfokú nyelvvizsga szintjéig,
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Folyamatosan fenntartja az érdeklődést, önbizalmat és sikerélményt ad, 

A rendszer rugalmasságából adódóan akár hajnalban, késő este, vagy a 
hétvégén is lehet tanulni, sőt az ügyeletben lévő tanárokkal kikérdeztetni, 

gyakorolni. Így nem gond utolérni magunkat.





Egy példa: 

MÁV oktatási projekt
100 főt, jegykezelőket és pénztárosokat kellett megtanítani angolul. 

Kiindulási alap  

A résztvevőknek jellemzően középiskolai végzettségük van

Életkoruk 25 és 53 év közt van 

  emmilyen angol nyelvi előképzésük nincs 

Az ország különböző részében, szanaszét laknak és dolgoznak

Teljesen kiszámíthatatlanul, 8, 12, illetve 24 órás műszakbeosztásban

dolgoznak 

Viszonylag alacsony motívációval rendelkeznek











s
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Eredmények
27 fő azonnal kiszűrhető volt a harmadik hónap után (áltanulók), őket

a MÁV illetékesei nagyobb veszteségek nélkül más tanulókra                       
cserélhették 

A végzettek 86%-a elsőre letette a záróvizsgát, és ők 90%(!) 
feletti eredményt hoztak

Van aki nem állt meg, és 2013. májusában meglett az első közpfokú 
nyelvvizsga eredmény (teljesen kezdő szintről 16 hónap alatt!)
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Miért ez a legjobb 
módszer a 
munkatársaknak?

Magyar anyanyelvünket mindannyian elsajátítjuk, pedig a magyar a harmadik 

legnehezebb nyelv a világon. Az E-Talking Club™ által kifejlesztett 

módszerrel mindenkinek sikerülhet az idegen nyelvet is elsajátítani, csak 

pontosan kell követni a kiadott instrukciókat. 

Amennyiben a módszer minden elemét betartják és alkalmazzák,         

- meghatározott időn belül - kialakul az adott nyelvi készség, a nyelv újabb 

és újabb dimenzióit fedezhetik fel, ezáltal egyre magabiztosabbnak        

érezhetik magukat nyelvtudásukban. Az E-Talking Club™ világgaranciát vállal 

arra, hogy a módszer betartásával a diákok elsajátítják az angol nyelvet.

Érdeklődjön és rendelje meg a munkatársak képzését          

az Ön E-Talking Club™ - tanácsadójánál:

Regionális képviselet:

          E-talking NetworkTM 
You are not alone 

14 E-talking Network
You are not alone 

TM

telefon: 1 633 3841      
 e-mail: info@etalkingnetwork.com  
 web: etalkingnetwork.com



Az ETC OFFICE
nyelvi képzésének 
vállalati előnyei
• A vezetőknek teljes rálátás biztosított a képzésbe    

bevont munkatársak haladására,

• Mérhető, dokumentálható adatok a képzésbe bevont 

tanulókról

• Ingázás helyett a munkahelyen  vagy  otthon, 

stresszmentes környezetben gyakorolhatnak a tanulók,

• Csoportos oktatás helyett egyéni haladás,

• Rugalmas időbeosztás (6-22 elérhetőség, hétfőtől    

vasárnapig az E-Talking Channel™-en),
• Folyamatos gyakorlás és garantált fejlődés,

• Napi aktív 15 - 20 perc beszédidő,

• 1/3 időráfordítás a hagyományos módszerrel szemben, 
• Készség szinten elsajátított beszédkészség az adott 

nyelven.

          E-talking NetworkTM 
You are not alone 
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