
keep 
talking™

          E-talking NetworkTM 
You are not alone 



Minden HR vezető
rémálma, avagy 

hogyan tanítsuk meg angolul
és németül beszélni a     
dolgozókat gyorsan,
hatékonyan és garantált 
minőségben? 
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Miért van szükségünk 
nyelvtudásra?

Ma nagyon sok cég szembesül azzal, hogy muszáj a
dolgozók egy részének a munkája során angolul vagy németül
beszélni:

 Mert külföldi partnerekkel kell egyeztetni, szóban, 
telefonon 

 Mert a dokumentációk, kézikönyvek, szakirányú 
folyóiratok anyanyelvünkön nem érhetőek el 

 Mert külföldön kell tárgyalniuk – és ez ma már nem 
csak egy mérnökre, de egy szerelőre is igaz

Ilyenkor kapja a feladatot a HR vezető:   

„Meg kell tanítani angolul vagy németül  beszélni 
a kollégákat!” 
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Összeszedtük, hogy a nagyvállalatok esetén 
általában, mik merülnek fel fő problémaként.
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Kérem pipája ki mi az, ami Önöknél is elvárás ebből a listából! 

Egyszerre sok embert kell párhuzamosan taníttatni 

Nagyon különböző az iskolai végzettségük, koruk, kulturális szintjük

Különbözőek a beosztásaik (a vezérigazgató urat ne ültessük össze a 

szerelőkkel) 

Nagyban különbözik a nyelvi előképzettségük 

Nagyon sokan, akik tanultak már korábban idegen nyelvet, számtalan

kellemetlen élménnyel, görcsösséggel rendelkeznek 

Nagyon különböző a dolgozói motiváció: van, aki rohanna, van, akit hét 

ökörrel sem lehet majd rávenni, hogy egy szót is tanuljon  

Hogy a képzésre jelentkezők mindegyike valóban akar-e tanulni, az

előre nem tudható  

A kollégák gyakran különböző helyen és különböző időbeosztásban 

dolgoznak 

Elsősorban beszélni kell megtanítani őket. Még aki azt állítja, hogy tud az 

adott nyelven, annak is alapvetően a beszéd megy a legkevésbé

Hatékony legyen a képzés! A hagyományos iskolapados tanulással a

tanulók mindössze 5-7%-a képes végül használhatóan beszélni 

(kommunikálni) a tanult nyelven. 

Mindenkinek olyan szinten kell megtanulnia, ami a munkájához kell            

- se többet, se kevesebbet 

Mindez általában nagyon sürgősen kell

És természetesen mindezt egy elfogadható költségkereten belül

Nálunk még további egyedi elvárás: 

……………………………………………………………………



Eredmények és nem 
ígéretek! 
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Az E-Talking ClubTM oktatási módszere 
nagyvállalatoknál 

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 
a 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. Alapvető  cél a külföldiekkel való munka 
kommunikáció

A rendszerben mindenkinek beállítható, milyen szintig jusson el: csevegés, 
alapfok, vagy akár egy középfokú nyelvvizsgához szükséges szint

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 - 
13-14 hónap alatt, a tanuló gond nélkül eljut teljesen kezdőként a kö-
zépfokú nyelvvizsga szintjéig

Folyamatosan fenntartja az érdeklődést, önbizalmat és sikerélményt ad 

Az E-Talking ClubTM nyelvelsajátítási rendszerében a vezetők számára 

a WebOffice felületén minden munkatárs haladása követhető.           

Ugyanakkor a rendszer heti- és havi jelentést is generálhat, amivel    
pontosan kiszűrhető, ki az, aki nem hajlandó energiát beleadni             
– ilyenkor célszerű valaki mást beállítani az oktatásba helyette

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
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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



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

a MÁV illetékesei díjmentesen 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!).









Jelenleg az alábbi 
nyelvi képzéseink 
érhetők el

a  magyar anyanyelvűeknek az angol nyelvi képzés (középfokig)

a  magyar anyanyelvűeknek a német nyelvi képzés (középfokig)

a  szlovák anyanyelvűeknek az angol nyelvi képzés (középfokig)

a  szlovák anyanyelvűeknek a német nyelvi képzés (középfokig)
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Miért ez a legjobb 
módszer nekem?

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 adott    

nyelvet.

Érdeklődjön és jelentkezzen az Ön       

E-Talking Club™ - vállalati tanácsadójánál:

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

          E-talking NetworkTM 

Regionális képviselet:
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Az ETC nyelvi 
képzésének 
előnyei

• Ingázás helyett a munkahelyen vagy otthon,     
stresszmentes környezetben gyakorolhatunk

• 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


