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Egyszerû netes tippek nyelvtanároknak III.

Mindent a nyelvvizsgákról – nyelvvizsga.info
Bár sok nyelvtanár nem szereti a nyelvvizsgákat, tudomásul kell vennünk, hogy tanítványaink 
számára lényegesek. Fontos tehát tájékozottnak, naprakésznek lennünk a témában, amit leg-
egyszerűbben ennek a honlapnak a segítségével tehetünk meg. Ahogy magukról írják: „Az 
összes nyelv. Az összes szint. Az összes város. Az összes info. Egy helyen.” Nem csekély 
vállalás, de igazat mondanak, tényleg minden fontos információ elérhető. A leghasznosabb és 
leginkább ajánlható funkció a Vizsgakereső – itt pár kattintással könnyen áttekinthető táblá-
zatba rendezik a minket érdeklő összes vizsgát, jellemzőkkel, árakkal, a legközelebbi időpon-
tokkal. Ezenkívül rendszeresen friss híreket olvashatunk a felkészüléssel kapcsolatban, vala-
mint a fórumban kérdezhetünk is.

stephen Krashen és a Web 2.0
Krashent nem kell bemutatni a nyelvtanároknak. Szerencsére aktívan jelen van a neten is, és 
ebből számos módon profitálhatunk. Elsősorban személyes (és szakmai) weboldalát kell meg-
említeni, amely az sdkrashen.com címen található. Itt több könyve és cikke is fellelhető és 
letölthető, ingyen. Köztük talán legfontosabb a Principles and Practice in Second Language 
Acquisition. Ugyanitt feliratkozhatunk a szintén ingyenes hírlevelére. De még talán ennél is 
érdekesebb, hogy a Twitteren is aktívan publikál: a twitter.com/skrashen címen olvashatjuk 
rövid kommentárjait az őt foglalkoztató szakmai kérdésekről, illetve linkeket kapcsolódó 
kutatásokhoz. Legfrissebb cikkeit is meg szokta itt osztani. Krashen blogot is vezet: skrashen.
blogspot.com – itt is a nagyobb terjedelmű írásait olvashatjuk. (Lásd a profiloldalt az 1. ábrán.)

global voices – globalvoicesonline.org
Civil bloggerek hálózata a Global Voices, ahol húsznál több nyelven találhatunk rövid szöve-
geket, köztük magyarul is. Mivel a cikkek nagy részét több nyelvre is lefordítják, arról is 
képet kaphatnak tanítványaink, milyen témák foglalkoztatják a fiatalokat például Indonéziában. 
A szerzők nem profi újságírók, de mindenki a saját anyanyelvére fordít vagy azon ír, és így 
autentikus szövegekkel dolgozhatunk. Ráadásul a honlap tartalma a szerzői jog megsértése 
nélkül felhasználható, mivel a cikkeket a kreatív közjavak rendszerében teszik közzé. Ha 
megtetszik tanulóinknak ez a kezdeményezés, ők is jelentkezhetnek ide önkéntesnek.

érdekes képek – twistedsifter.com
Ismét egy olyan honlap, amelyet nem kifejezetten nyelvtanárok számára készítettek, mégis 
remekül használható bármilyen idegen nyelv tanítására. Igaz, némi kis angoltudás jól jöhet, 
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ha a szövegeket is érteni akarjuk, de nem feltétlenül, ugyanis az oldal teljes mértékben a vi-
zualitásra épül. Érdekes képek minden nap, de leginkább a sorozatok ajánlhatóak, mint pél-
dául az 50 legtökéletesebben időzített fotó vagy az 50 apró trükk életünk megkönnyítésére. 
A felhasználási lehetőségeknek tényleg csak a diákok és a tanár fantáziája szab határt: a tanu-
lók megvitathatják, melyik kép tetszik nekik legjobban és miért, vitatkozhatnak magukról 
a képekről, vagy összeállíthatják saját hasonló gyűjteményüket; írhatnak címeket a képekhez, 
vagy történetté fűzhetik őket össze – de talán nem is kell folytatni a sort, mindenki maga 
tudja, hogy saját tanulói számára mi a legmegfelelőbb.

Terse Tales – twitter.com/TerseTales
Történetek 140 karakterben – így lehet összefoglalni, mit kínál Christopher Ryan Twitter-
oldala. Inkább haladó angolosoknak ajánljuk, mivel a szókincs helyenként kifejezetten irodal-
mi, de ők biztosan élvezni fogják ezeket a néha költői, néha sejtelmes, ritkábban humoros, de 
mindig érdekes és gyakran elgondolkodtató minidrámákat. Csak egy példa:

Emily produced a handful of dried leaves. “No my dear.” The witch frowned. “I need 
grey with red tips. These will have… a different result.”

A terjedelmi korlát miatt természetesen mindegyik történet kihagyásos, ami remek lehető séget 
teremt a találgatásokra, és innen kezdve ismét csak a csoporton múlik, mit kezdenek a szöve-
gekkel.

Máthé Elek

1. ábra. Krashen blogjának profi loldala
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