SEGÍTSÉG
A NYELVTANULÁSHOZ
Az alábbi oldalak nyelvtanulásához adnak
segítséget. Az elterjedtebb nyelvek mellett akár
lengyel, japán, görög szavak tanulásában,
beszédfejlesztésben, nyelvi kérdésekben is
hasznosak lehetnek.

DUOLINGO
Talán az egyik legismertebb nyelvtanulási app. Az olvasási,
írásbeli, beszéd- és hallgatási készségeket fejleszti játékos
formában, mellette pedig követni tudjuk, milyen ütemben
fejlődik nyelvtudásunk. Magyarul jelenleg az angol feladatok
érhetőek el. Hátránya, hogy a többi lehetséges idegen nyelv
elsajátításához angol nyelvtudás szükséges.

MEMRISE
Szótanulásban tud segíteni, ahol megtervezhetjük a saját
szókincsfejlesztési menetrendet. A Memrise minden
platformon elérhető, basic verziója ingyenes.

DROPS
Kezdőknek, újrakezdőknek és a szavakkal hadilábon álló
nyelvtanulóknak lehet hasznos. Több mint 20 nyelven
gyakorolhatunk pörgős és változatos módon. IOS és Android
platformon is elérhető.

VERBLING
A regisztráció során be kell jelölni, hogy milyen nyelvet
beszélünk, milyen nyelvet szeretnénk gyakorolni. A rendszer
véletlenszerűen kerít valakit, aki az általunk tanult nyelven
beszél, és a mi anyanyelvünkön akar gyakorolni. 5-5 percet
beszélhetünk mindkét nyelven. Ezután eldönthetjük,
szeretnénk e folytatni a társalgást a személlyel vagy a rendszer
új partnert keressen nekünk.

LINGQ
A LingQ-val több mint húsz nyelvet tanulhatunk. Mindegyikhez
találunk hanganyagokat és a hozzájuk tartozó írott szövegeket.
Saját magunk építhetjük fel a szótárunkat, amelyet utána
tanulókártyák segítségével memorizálhatunk.

VERBIX
Számtalan nyelven használhatjuk, ha elakadnánk az
igeragozásban. Az igékhez köthető példamondatok, rokon
értelmű szavak is rendelkezésre állnak a weboldalon.

INTERNET POLYGLOT
Az oldal az elterjedt nyelvek mellett akár török vagy kínai nyelvtanuláshoz is hasznos lehet.
Témakörök szerint csoportosított szójegyzéket találunk, és meg is hallgathatjuk a helyes
kiejtést. Különböző feladatokkal memorizálhatjuk a témakörökhöz kapcsolódó idegen
szavakat.

SZÓTÁRAK
Szótárak, melyek nélkül elképzelhetetlen a nyelvtanulás, segítségükkel online módon
bármikor kereshetővé válnak az általunk ismeretlen szavak. Az alábbi online szótárak több
nyelvhez használhatók, illetve esetleges két idegennyelv közti fordítást is megkönnyítik.

DictZone

SZTAKI SZÓTÁR

LINKAJÁNLÓ A GYAKORI NYELVEKHEZ

ANGOL PLUSZ MAGAZIN

Nyelvtanulással foglalkozó magyar nyelvű oldal. Cikkek, tippek, trükkök, hogy minél
hatékonyabban menjen az angol nyelv elsajátítása.

5 PERC ANGOL

A közkedvelt nyomtatott újság mellett online tartalommal is vár az 5 perc angol csapata.
Minden témában találunk cikkeket, ami hasznos lehet a tanuláshoz, nyelvvizsgához, mindezt
szórakoztató formában. Ezek a napi aktualitásokhoz kapcsolódnak, így egyszerre tanulhatjuk
a nyelvet, és tájékozódhatunk a hírekről. Található még az oldalon dalszöveg, elemzés és,
tanulókártyák is.

ENGLISH SPEAK

100 párbeszédet hallgathatunk meg akár lassabb sebességgel is, melyet szöveges formában
követhetünk. Az oldal összegyűjtötte a leggyakoribb kifejezéseket és szavakat a tanulni
vágyóknak.

BRITISH COUNCIL

Tanulási segédletek, feladatlapok, videók, tesztek, kvízek között böngészhetünk a kezdőtől a
felsőfokú szintig. Külön aloldalakon találjuk a gyerekek, fiatalok és munkavállalók részére
hasznos tartalmakat.

BBC LEARNING ENGLISH

Nyelvi portál, mely hírekkel, naponta frissülő anyagokkal segíti a nyelvtanulókat. Hasznos
anyagok találhatóak rajta üzleti angol és kiejtés területén is. Az egyik legismertebb
menüpontja a 6 Minute English, ahol rövid, érdekes témákat dolgoznak fel összesen 6
percben.

ESL VIDEO

Szintek szerint válogatott videótár, s hozzájuk tartozó kvízek állnak rendelkezésre. Szöveg- és
hallásértés gyakorlására ajánljuk.

XEROPAN

Magyar fejlesztésű applikáció, angol nyelvtanuláshoz A1-től C1-es szintig. Elérhető IOS-en,
Androidon vagy böngészőben.

ANGOL NYELVTAN

Az alkalmazás magyar nyelven foglalja össze az angol nyelvtant. Csak androidra tölthető le.

TALK ENGLISH

Az oldal legnagyobb értékei az általuk fejlesztett applikációk. Közülük az alábbiak ingyenesek:
English Grammar Book: részletes angol nyelvtani leírások, sok példa és gyakorló
feladatok várnak ránk. Elérhető IOS-en és Androidon
English Listening: A beszédértés fejlesztésében segít leckékkel és hangfájlokkal hat
nehézségi szinten.
English Grammar Test
Az applikáció főleg a középszintű nyelvtanulóknak segít
begyakorolni és feleleveníteni az előzőleg megszerzett tudásat.
Csak Androidon érhető el.

Deutsch Interaktiv

Magyar oldal rengeteg leckével, példamondattal és interaktív gyakorló feladatokkal. Az alapok
elsajátítására és ismétlésre is tökéletes.

DEUTSCHE WELLE

Az ingyenes online kurzus elvezet az alap szinttől az alsó középhaladóig. Német újrakezdőknek
illetve azoknak ajánljuk, akik az angol mellett a német nyelvet választották második nyelvként.

GOETHE-INSTITUTE

A Goethe-Institut a Német Szövetségi Köztársaság világszerte tevékeny kulturális intézete.
Weboldalán több ingyenes nyelvgyakorlási lehetőséget biztosít. A gyakorlás mellett tanulási
tippeket, videókat, játékokat és kvízeket is találunk az oldalon. Saját fejlesztésű kalandjátékos
applikcióján keresztül német tudásunk fejlesztése mellett felgöngyölíthetünk egy bűnügyet.

DEUTSCH PERFEKT

A weboldalon válogatást találunk a Deutsch perfekt kiadványok szövegeiből, gyakorlataiból és
hanganyagaiból.

KERESZTREJTVÉNYEK
Keresztrejtvények által német szavak tanulásában, szókincsfejlesztésben különböző
témákban.

YOUTUBE-CSATORNÁK
A kisfilmek, interjúk, párbeszédek a német nyelv mellett az országot és a kultúrát is
megismertetik velük.
Easy German
Deutsch Direkt

INGYEN FRANCIA OKTATÁS KEZDŐKNEK

Az oldalon huszonkét, kezdőknek szóló rövid lecke érhető el, szószedetekkel, rövid nyelvtani
magyarázatokkal és a legfontosabb igék ragozásával.

TALKIN FRENCH

Tematikus cikkek, nyelvtani magyarázatok (angolul) mellett francia nyelvű podcast is elérhető
a weboldalon.

FRANCIA NYELV
A szokásos nyelvi anyagokon túl, a francia történelemről, kultúráról is olvashatunk, és
franciatanár-kereső funkció is helyet kapott az oldalon.

FRENCHSPANISHONLINE

Oktatóvideókat, leckéket, teszteket és témakör szerinti szótárat is találnak a francia nyelvvel
ismerkedők itt. Külön pontban kaptak helyet az igeragozások, a legnehezebben
megjegyezhető sajátosságok és a párbeszédes szituációk.

LEARN FRENCH WITH ALEXA

Alexa youtube-csatornáján a nyelvtantól kezdve a szókincsen keresztül a helyes kiejtésig
foglalkozó videók kerültek feltöltésre. Francia receptek, dalszövegek, interjúk színesítik a
csatornát.

