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Tévutak és tévhitek a nyelvtanulásban
Hogyan csináljam jól?

Egy

csomó

energiát

fektetsz

nyelvtanulásba? És jól is csinálod? Mert
nagyon sokan nem. Én sem csináltam jól
mindent.
Képzeld, 17 évesen nekiálltam tanulni a
szótárat. Na jó, nem a legnagyobbat,
hanem

a

kisméretűt.

Szépen,

következetesen, az A betűnél kezdve.
Gondolhatod, meddig tartott a lendület.
Ügyesen felmondtam a szavakat, de harmadnap már semmire nem emlékeztem, csak
arra, amit azelőtt is tudtam.
Bizony, be kell látnunk, a nyelv nem egy iskolai lecke, amit másnap felmondunk,
ötös. A nyelvvel az a „gond”, hogy folyamatosan tudnod kell a 15. és a 118. leckét is.
Gyakorlatban használható tudást kell szerezned. Magolni ugyan gyorsan tudunk, csak
akkor még nem látjuk, hogy meddig marad velünk az a tudás. Ráadásul a magyar
oktatás magoltatós jellegéből fakadóan ezt zsigeri szinten hozzuk.
Így ha a fejlődéseden nem látszik az a sok idő és energia, amit befektettél,
elmegy a kedved. Az is előfordulhat, hogy csak nagyon sokára veszed ezt észre, mert
alapvetően lelkes és szorgalmas vagy, így amikor rájössz, hogy valami nem stimmel,
még csalódottabb leszel és idő előtt feladod, mert túl sok energiát öltél bele igazi
eredmények nélkül. Még az is lehet, hogy tehetségtelennek érzed magad. Pedig csak
rossz módszerekkel csináltad. Ha jól csinálod, lényegesen rövidebb idő alatt
sokkal előbbre jutsz, miközben a tanulás is élvezetesebb.
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Ismerősek az alábbi sokszor hallott mondatok?
1. „Pedig a szótárban ez van.”
2. „Átnéztem a szavakat.”
3. „Hibátlanul megcsináltam sok nyelvtanfeladatot.”
4. „Sok szöveget betanultam különböző témákban.”
5. „Szorgalmasan tanulok, mégsem fejlődök.”
6. „Filmeket nézek eredeti nyelven, főleg nyelvvizsga előtt.”
7. „Pár hónapra most abbahagyom, de majd folytatom.”
De akkor hogyan csináld, hogy két hét, két hónap vagy fél év múlva is
emlékezz a tananyagra és jól be tudd építeni? Nézzük meg a zsákutcákból
kivezető tippeket, amik pozitívan átformálják a nyelvvel való kapcsolatodat és
felgyorsul a fejlődésed, ha alkalmazod őket.
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„Pedig a szótárban ez van.”
Te is jártál már úgy, hogy szó szerint
fordítottál
kiderült,

valamit
hogy

azt

angolra,

aztán

mégsem

úgy

mondják? Vagy a szótárban a keresett
szó mellett láttál jó pár angol verziót és
tanácstalanul vakartad a fejed, hú,
melyiket is használjam? A szótár sok
esetben szóhasználatot is magyaráz, de
nem mindig. Ezeket hogy fordítod?
Nem hagyta, hogy segítsek neki. / Elhagytam a kulcsom. / Otthon hagytam a
táskám tegnap.
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He didn’t let me help him. / I have lost my key. / I left my bag at home yesterday.
Itt egy másik példa. Mit jelent angolul, hogy ’tessék’? A szituációtól függ.
Nem hallottál tisztán valamit: Tessék? – Pardon?
Odaadsz valamit valakinek: Tessék – Here you are.
Kínálás: Tessék, vegyél – Help yourself.
Utat mutatsz valakinek: Erre tessék – This way, please.
Vagyis az ismert szót nem alkalmazhatod minden helyzetben szó szerint. Ezt a
tükörfordítós módszert kell lecserélni valami másra.

Sikerangol tipp
Visszatérve a ’hagy’ példára. Ha átgondolod a ’hagy’ jelentését és funkcióját az egyes
szituációkban, szépen rájössz, hogy miről szólnak.
nem hagyta = nem engedte – let
elhagytam = elveszítettem – lose
a buszon hagytam – leave
Szoktasd hozzá magad, hogy amikor egy szón gondolkodsz, ne nyúlj egyből a
szótárhoz. Próbálj meg egy odaillő szófordulatot találni. Egyáltalán nem baj, ha
nem 100%-osan azt jelenti, amennyiben funkciójában oda passzoló angolos
kifejezés az. Például, amikor hálás vagy valamiért, mit mondasz magyarul?
Megköszönöd, világos, de ne ezt fordítsd le angolra, hanem gondold át, ilyen esetben
egy anyanyelvű mit mondana. Tehát nem elégszünk meg ezzel, – Thank you very
much – mert választékosak vagyunk és villantani is szeretnénk. Mit szólsz inkább
ezekhez?
That’s very kind of you.
I appreciate your help.
Thank you so much, I owe you.
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Gondolj bele, milyen előnyei vannak ennek a megközelítésnek.


Bővül a lehetőségeid száma, mert nem korlátozod magad egyetlen megoldásra.



Nagyobb valószínűséggel találsz igazán angolos fordulatot.



Hozzászoksz ahhoz, hogy használatba hozd a meglévő tudásodat, minél
aktívabbá téve így a passzív szókincsedet.

Az is előfordulhat, hogy bizonytalan vagy egy szókapcsolat vagy kifejezés
használatában és hiába nézed a nyomtatott vagy internetes szótárakat, nem találsz
róla semmit. Nagyon jó fogás ilyenkor, ha mintát keresel a kifejezés használatára.
Hogy értsd a valódi funkcióját és jól használd a gyakorlatban. Közös jóbarátunk,
Mr Google még erre is jó. Írd be a keresőbe az angol szókapcsolatot és egyből több
lehetőséget felajánl. Ha nincsenek találataid vagy csak olyanok vannak, amik nem
anyanyelvű oldalon találhatóak, biztos lehetsz benne, hogy rossz a kifejezés.
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„Átnéztem a szavakat.”
Amikor valaki azt mondja nekem, átnéztem, vagy nézegettem a szavakat, mindig
visszakérdezek, hogy az mit jelent. Pontosan mit csináltál?
A szavakat átnézni vajmi keveset ér. Felmondani a szótáradból már hatékonyabb, de
ez sem elég. Ha van mihez kötnöd, hidd el, az a szókincs megveti a lábát.

Sikerangol tipp
Hozd a szavakat használatba. Tedd őket szövegkörnyezetbe, alkoss velük
mondatot, improvizálj velük fennhangon. Hogy konkrétan mire gondolok?
Lássunk egy akciótervet!

5

Szemelj ki 10 szót, amit szeretnél beépíteni az eszköztáradba. Válassz egy témát,
amiről szívesen beszélsz. Improvizálj mindegyik szó köré egy-egy mondatot az adott
témában fennhangon, és írd le őket. Ez nem tart tovább 3 percnél.
Ha valamiért nem megy, semmi gond, alkalmazd ezek közül valamelyik módszert:


Ha nehezen jut eszedbe bármi az adott témában, először a témától függetlenül
alkoss mondatokat.



Ha bizonytalan vagy nyelvtanból, egyszerű szerkezeteket használj.



Ha még így is tartasz a nyelvtani hibáktól, alkoss csak szókapcsolatokat.

Folytasd a gyakorlást fennhangon, variációkat gyártva az eredeti mondatokra.
Nézzünk példának egy igét és egy főnevet, most adott téma nélkül.
discuss – megvitat, megbeszél
Szókapcsolatok:
discuss the matter
discuss the questions
discuss the details
Mondatok:
Let’s discuss the possibilities.
We have a lot of things to discuss.
I don’t want to discuss this issue now.
Variációk az egyik mondatra:
Let’s discuss the opportunities.
Let’s discuss the results.
Let’s discuss it another time.
the way – ahogy

I love the way she cooks.

I like the way he smiles.

The way she sings is exceptional.
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„Hibátlanul megcsináltam sok
nyelvtanfeladatot.”
Dicséret illeti a szorgalmadat, csak az a baj, hogy kézügyességfejlesztő gyakorlat
lehet belőle, aminek az igazi használathoz nincs köze. Biztos tapasztaltad te is, hogy
mennyit gyakoroltad például a szenvedő szerkezetet vagy a függő beszédet, mégis
sokszor előfordul, hogy rosszul használod őket, vagy eszedbe sem jut, hogy
használhatnád, amikor tényleg kéne. Miért?


Mert begyakorolni a szerkezetet formailag – egy dolog. Hogyan, mikor használni –
egy másik dolog.



Mert ugyanazt a szerkezetet ismétled olyan módon, hogy nem kötöd a
valóságodhoz.



Mert a szerkezet ismétlése nem sarkall gondolkodásra, így automatizmussá
válik a gyakorlás. Ami kiválóan működik számodra egy zárt feladatban, nem
biztos, hogy tudod alkalmazni a valóságban.

Sikerangol tipp
Helyezd a nyelvtant kontextusba. Egy konkrét szituációba, egy speciális
témába vagy történetbe. Minél életszagúbb a feladat, annál valószínűbb, hogy tényleg
beépül és jól fogod használni. A legjobb, ha a saját valóságoddal kötöd össze.
Vagy vedd a konkrét célod, amiért angolozol. Nyelvvizsga, munkahelyi angol stb.
Olyan feladatokba ültesd a nyelvtant, ami konkrétan szerepel a vizsgán vagy a
munkahelyeden.
Nézzünk egy példát Present Perfect-re. Az egyszerű múlttal összehasonlítva
könnyebben megérthető a használata.
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Have you seen the latest Harrison Ford movie?



I have, it’s my favourite.



Really? How many times have you seen it?



Twice I guess.



And when did you see it last?



Half a year ago.



Did you see the interview with him last night?



No, I didn’t.



Can you remember that scene when he jumped off a cliff?



Sure. Why?



It wasn’t a stuntman but himself.
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„Sok szöveget betanultam különböző témákban.”
Hasznos lehet valamennyire, hiszen szókincset sajátítasz el szövegkörnyezetben, csak
ne feledd, hogy nem egy leckét mondasz fel. Ez nem egy egyetemi vizsga, ahol tételt
húzol. Annak ellenére, hogy az általános témák adottak például egy szóbeli
nyelvvizsgán, azokon belül rengeteg féle kérdést lehet feltenni, így az improvizatív
készségeidet is tesztelik. Ez ad valós képet arról, hogy valóban tudod-e használni a
nyelvet.

Sikerangol tipp
Improvizálj a megadott szókinccsel. Mondd el ugyanazt a mondatot több
változatban kisebb módosításokkal egy témán belül, így egy nyelvvizsgán, ahol sok
mindent kérdezhetnek, nem érhet meglepetés. Tulajdonképpen az összefüggő szöveg
szintjén gyakorold azt, amit szavakkal megmutattam már a 2. tévhitnél.
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Eszembe jut most, pedig jó régen volt már, amikor középfokú nyelvvizsgát tettem és
a szóbelim nem sikerült. Még most is emlékszem arra a kellemetlen helyzetre, amit
tulajdonképpen én teremtettem magamnak. Egy egyszerű kérdést tettek fel: beszéljek
a kedvenc könyvemről. Mindenáron próbáltam a fejemből kipattanó magyar
mondataimat visszaadni, de túl bonyolultak és elvontak voltak ahhoz, hogy az akkori
tudásommal megoldjam. Persze ha nem ragaszkodom annyira ehhez, tudtam volna
villantani olyan szókincset és nyelvtant, amivel megnyerem a vizsgát, de csőbe
húztam magam. Ismerős? És az apropója, amiért eszembe jutott, az alábbi módszer,
amit alkalmazva biztosan szép eredménnyel vizsgáztam volna.
A gondolataidat szervezed a szókincs köré, nem pedig a szókinccsel akarod
kifejezni a magyar mondataidat. Nem arról van szó, hogy ne mondj igazat, csak ne
ragaszkodj ahhoz, hogy szó szerint visszaadd az elmédben megszülető magyar
mondatokat. Inkább gyűjts
össze pár jól hangzó igét
vagy

kifejezést,

amivel

kifejezed az adott témában
érvényes igazságodat. Elsőre
furcsán

hangozhat,

erőltetettnek

tűnhet,

mert
de

rengeteg előnye van. Nézd
csak!



Biztosabb a sikered, mert sokkal többször szép szókincset mutatsz így,
mintha csak esetlegesen nekiállnál beszélni egy témáról.



Hasznos, mert ötleteket ad, ha nem tudod, mit válaszolj egy kérdésre.



A tudat, hogy a megfelelő szintet hozod, magabiztossá tesz.



Tudatosan építed fel a szókincsedet, így sokkal gyorsabban éred el a kívánt
szintet.



Egyre természetesebbé válik, vagyis a gyakorlással folyamatosan közelítesz
afelé, hogy minél pontosabban fejezd ki a gondolataidat.
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Például, amikor felteszik azt a kérdést, hogy How often do you cook?, a válaszod – a
kérdés egyszerűsége ellenére – legyen választékos. Hasonlítsd össze ezt a két
megoldást: I cook very rarely because I don’t have enough time. Mit szólsz ehhez?
Unfortunately I can’t devote enough time to cooking as I’m quite busy all the time.
Így sokkal könnyebben villantasz jó szókincset, hiszen direkt módon építesz be jól
hangzó dolgokat. Hidd el, bármilyen témában meg tudod ezt csinálni, csak olyan
igéket válassz, amik nem specifikusak, és rengeteg helyen felhasználhatóak. Például
vegyük ezt a négy igét. Válassz egy témát és improvizálj velük négy mondatot.
expect (elvár, számít valamire)
depend on (függ valamitől)
arrange (elintéz, elrendez, megszervez)
consider (tart valamit valamilyennek)
Megy, igaz? Persze egy szóbeli nyelvvizsgát nem csak ezzel a négy igével nyersz meg.
A 2. pontban ismertetett akciótervvel szépen tudod bővíteni a szókincsedet.
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„Szorgalmasan tanulok, mégsem fejlődök.”
Minél előbb rájössz, annál jobb.
Rengetegen töltenek el hónapokat,
de

legtöbbször

éveket

is

rossz

módszerekkel tanulva a nyelvet,
mégsem veszik észre, zsákutcában
járnak. Nem az ő hibájuk, csak
ösztönösen alkalmaznak valamilyen
módszert,

amit

már

gyerek-

korukban is használtak.
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Az első fontos dolog, hogy észrevedd, ha nem fejlődsz. Hibákat mindig
követünk el, nem gond, csak vegyük észre időben. Ez egy érdekes jelenség, de sok
nyelvtanuló nehezen vagy nem is változtat még akkor sem, amikor rájön, valami nem
stimmel. Legtöbbször nem is tudják, mit csináljanak helyette, így még többet
alkalmazzák a rossz módszert, abban a hitben, hogy majd csak eredményt hoz, ha
sokkal többet csinálják.

Sikerangol tipp
Először is hogyan jössz rá, ha nem haladsz? Ez érezhető, de ha számodra nem
nyilvánvaló, a konkrét célod alapján vizsgáld meg, mennyit fejlődtél. Mondjuk a
nyelvvizsgafeladatokon belül be tudod-e építeni az anyagot szóbeli szituációkba? Vagy
a konrét jártasságok – beszéd, hallásértés, olvasásértés, írás – tükrében
lásd azt, amit tanultál. Beszélj fennhangon egy adott témában vagy írj egy levelet.
Eszedbe jut használni a tanult anyagot?
Magyarán, légy gyakorlatias, és törekedj
arra,

hogy

működőképes,

alkalmazható

nyelvtudásod legyen. Próbáld ki, működik-e
a

tudásod

a

gyakorlatban,

a

konkrét

feladatokban, ahogy azt produkálnod kell.
Ha nem működik, valamit rosszul csinálsz.
Válts módszert. Csináld úgy, ahogy azt a
nyelvtani

tippnél

már

említettem.

Fogalmazd meg magadnak, miért jó megtanulni azt, amit éppen el akarsz sajátítani,
mégpedig a célod szempontjából. Ez lehet egy konkrét nyelvtan vagy szókincs,
kifejezések egy téma körül, bármi. A célod tükrében máris valóságba helyezed a
tananyagot.
Mire gondolok? Például, a célod, hogy nyelvvizsgát tégy. Most éppen a szenvedő
szerkezetet kéne gyakorolnod. Vedd végig a nyelvvizsga feladatokat, ahol tipikusan
villantani lehet a szenvedő szerkezettel. Így kontextusba helyezed az anyagot, mintegy
összekötöd a valóságoddal azt, amit be akarsz építeni.
11

Vagy egy másik példa. Az a célod, hogy ha az utcán megállít egy külföldi, bármit is
kérdez angolul, te egyből tudj reagálni a megfelelő módon. Mondjuk most a
folyamatos jelent akarod gyakorolni. Mit fogalmazhatsz meg ezzel az igeidővel?
Where are you staying?
Are you looking for a take-away restaurant?
Are you having a good time?
I’m saying that this is the best place to visit.
I’m just thinking about a better option.
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„Filmeket nézek eredeti nyelven, főleg
nyelvvizsga előtt”
Pár héttel vagy 1-2 hónappal a nyelvvizsga előtt bizony ez már nem sokat segít, ne is
áltassuk magunkat. A hallásértés az a jártasság, amit rendszerint a leghosszabb
ideig tart felhozni a kívánt szintre, mert az emberek többségénél ez valamiért
kevesebb hangsúlyt kap a nyelvtanulás során. Ha gyorsan szintet akarsz ugrani,
nagyon tudatosan kell csinálnod.
Ráadásul, ha nem vagy tudatos a
nyelvtani szabályokra, ugyanannyit
árthat,

mint

használ.

Vigyázz,

nehogy önkéntelenül eltanuld a
slang-ben használt helytelen
nyelvtant, mint sokan teszik. A
nyelvvizsgán sem használ és bizony
nagyon sok munka átvésni a rossz
beidegződéseket.
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Sikerangol tipp
Akkor mit csinálj? Ettől függetlenül nézz filmeket, hiszen szórakozva tanulsz és a
füled is élesedik.
Az aktuális szintedtől függ, hogy a filmnézés mennyit fog használni. Ha csak
egy-egy szót értesz a mondatokból, vagy néhány szituációt jól értelmezel, vagy éppen
nyelvvizsgára készülsz és ez a gyengéd, csupán filmnézéssel soha nem fog kiélesedni a
füled vagy csak nagyon sokára. Sem a szókincsed fejlődni. Ha középhaladó vagy (a
középfok alatti szint), már több lesz a sikerélményed. Ha egész jó a szókincsed, angol
felirattal nézd, ha kevésbé, magyarral. Tapasztald ki, melyik való neked. Ajánlom
még

az angol nyelvű dokumentumfilmeket sugárzó TV csatornákat, ahol biztos

lehetsz, nyelvtanban is hibátlan angolt hallgathatsz, például History Channel.
Emellett viszont célirányosan is fejleszd a hallásértésed. Tartsd be a fokozatot,
válassz olyan hanganyagot, amiben sikerélményed van. A szintednek megfelelőt és
egy kicsivel magasabbat. Így hamarabb eléred a célod.
Listening tippek:
BBC learning English anyagok a youtube-on, felirat ki-be kapcsolható.
Itt szintek szerint csoportosítva találsz sok anyagot, audioscript-tel:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice
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„Pár hónapra most abbahagyom, de majd
folytatom.”
Az egyik legnagyobb hiba, ha megtöröd a tanulás folyamatát, akár hónapokra
abbahagyod az angolozást, mielőtt elérnéd a célod. Rengeteg energiát, időt és pénzt
spórolsz meg, ha nekiállsz és addig nem hagyod abba, míg el nem éred a célod. A
rendszerességnek nagyobb jelentősége van, mint sokan gondolják.
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Sikerangol tipp
Érdemes minél sűrűbben csinálni. Szerinted melyik hatékonyabb? 120 óra tanulás
heti 4 órás gyakorisággal vagy 150 óra gyakorlás heti 1 órával? Bizony az első, mert
koncentráltabb és folyamatosan rajta tartja a figyelmedet azon, amit meg kell
tanulnod, állandó jelleggel vésve az anyagot. Ha kétszer olyan sűrűn angolozol,
háromszor olyan gyorsan fejlődsz!
És ha halogatsz vagy egyszerűen nincs kedved hozzá? Már többször nekiálltál, de nem
jutsz egyről a kettőre és mindig feladod? Ennek sok oka lehet. Viszont érdemes
megfontolni, mikor látsz neki. Akkor érdemes elkezdeni, amikor megjött a kedved.
Amikor a lelkesedésed a lehető legnagyobb. Ha csak a kényszer hajt, nagyon sok
vesződség és erőlködés, ahogy lassú lépésekben haladsz előre, és abba fogod hagyni.

Legyen meg a motivációd és ezzel együtt a lelkesedésed. Fontos, hogy legyen
a tanulás során valami, aminek élvezeti értéke van, ami sikerélményt ad, jó érzéssel
tölt el. Sok minden lelkesíthet.
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Találd meg, téged mi hoz lázba és fókuszálj erre. A sikerélmény egy feladatban? Az
ígéret, hogy kiemelkedő lesz az angolod a barátaid vagy a kollégáid körében? Vagy
gondold át, ha a diplomád megszerzése a cél, annak megléte milyen további sikereket
hozhat az életedbe. Ezek körül forogjanak a gondolataid. Másrészt tudatosítsd az
erősségeidet az angolban, és kezd ezekkel a gyakorlást, hogy élvezetes legyen.

Ez volt tehát a 7 tipp, a magyar nyelvtanulók által elkövetett legtipikusabb tanulási
hibák mentén. Remélem hasznosan be fogod építeni őket. Légy türelmes magaddal, a
megszokás nagy úr. Az automatikusan használt rossz módszereket átvésni nem egy
nap. Adj magadnak egy kis időt, míg teljesen ráhangolódsz ezekre a technikákra és a
magadévá teszed őket, hogy ezek váljanak a bevett szokásaiddá. És ne feledd, csak
olyan feladatot érdemes csinálni, amivel megtérül a befektetett idő és energia.

Szeretem az idő- és energiakímélő megoldásokat. Ez a szemlélet hatja át a feladatokat
és módszereket, amiket használok, megspékelve jó sok gyakorlatiassággal. Bízom
benne, hogy lelkesedésem, ami erőteljesen áthatja az emberekkel való munkámat,
ezen az anyagon keresztül is eljut hozzád és csatlakozol a sikerangolozók táborához.
Szeretettel várlak az óráimra, ahol további rendhagyó tippekre és egyénre szabott
felkészítésre számíthatsz.

A Te sikered az enyém is
Ha tetszett a könyvem és ajánlanád másnak is, sokat segít, ha a weboldalamra
irányítod, hogy közvetlenül tőlem kapja meg. Ha pedig idézel belőle, kérlek nevezd
meg a forrást.
Köszönöm!

Szekeres Gyula
angol nyelvtanár
nyelvi coach
Euroexam szóbeli nyelvvizsgáztató

sikerangol.hu sikerangol@gmail.com +36 30 417 1467

