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UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA:

NYELVI FÜRDŐ 4 SZABÁLYOZHATÓ 

HŐFOKKAL 

LEVÉLVÁLTÁS az idegennyelv-tanítás buktatóiról és 

egy hatékony módszerről

Kedves Rita!

Úgy emlékszem, annak idején bevezettétek az iskoládban a Villám módszert, és a

fiad a minap azt mesélte, hogy neki a Nyelviskolában is voltak nagyon jó tapaszta-

latai. Egyáltalán hogyan találtál rá? Úgy tudom, Pécsett nincs is képviseletük. Na-

gyon kíváncsi lennék, mi a véleményed erről a nyelvtanulási módszerről mint

pedagógiai módszertani kutatónak , de még jobban arra, hogyan vélekedsz róla

anyaként és iskolavezetőként. Nagyítóval keresek olyan módszert, amellyel hasz-

nálható módon lehet megtanulni valamilyen idegen nyelvet. 

Nem vitás, hogy 1-2 idegen nyelvet mindenkinek tudnia kellene. De hogyan se-

gítsünk a gyerekeknek, hogy ne utálják meg a nyelvtanulást még idő előtt, ne kell-

jen évekre külföldre küldeni őket, és bizony nincs pénzünk többéves magán-

tanításra sem. 

Tudod, már mindent kipróbáltunk – az egyébként normálisan tanuló, sőt jó

eredmé-nyeket felmutató gyerekeinkkel. Jó iskola jó nyelvtanára tanította a leg-

nagyobbat, Karit 10 éve, amikor Hansék meglátogattak Münchenből. Nagydumás

fiúnk a saját nevét is alig tudta kibökni, a megértés pedig nulla.

Krisztit, a középsőt – már tanulva ebből – különnémetre járattuk. A bátyjánál 3

évvel korábban nyelvvizsgázott, azt hittem, ez így rendben is van. Szívtuk ugyan a

fogunkat, hogy külön kell érte fizetni, de azt gondoltuk, legalább eredményes. Az-
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után jött a koppanás. Abban az évben meglátogattuk barátainkat Augsburgban, s

kiderült: a szituáció ugyanaz volt, mint Karesznál – pepitában. „C” típusú középfokú

nyelvvizsgájával nem tudott mit kezdeni. Egy darabig megpróbált beszélgetni, aztán

elment tőle a kedve. A válaszokat többnyire nem is értette.

Most a legkisebb van soron. Nyelviskolát keresve valaki ajánlotta a Villámot, de

szinte semmit nem tudok róla. Halvány emlékem van egy régi reklámjukról – hogy

„Akár 14 nap alatt…” vagy mi. Na, ez nekem gyanús! Holnap mi is kiírhatjuk a ze-

neiskolára, hogy „akár l4 nap alatt zongorázhat!” – ki hiszi el? Vagy aki igen, annak

úgy kell? Egy kollégám úgy tudja, ez az „alva” vagy „relaxálva” tanulás. Őszintén

szólva azt nem hinném, hogy ezt vezettétek volna be a suliban! 

Kérlek, segíts, adj tanácsot, vagy legalább írd meg, mit tudsz erről! Te mit ten-

nél a helyemben?

Kedves Berti!

Ha SMS-t írnék, azt válaszolnám: küldd el Tomit nyugodtan a Villámra, de te is

élveznéd! 

Ha érdekel, és van türelmed kicsit hosszabban, megpróbálom a rengeteg hát-

tér-információból, tapasztalatból a legfontosabb „miérteket” összefoglalni. Először

is néhány félreértést kell körülötte tisztázni: 

- A kollégádnak üzenem, gyakorlatilag semmi köze nincs ennek a relaxációs ta-

nulás-hoz. Hacsak annyi nem, hogy egy német szabadalom volt, amit ugyanaz a

dr. Makara György forgalmazott akkoriban, aki később a Villámnak nevezett mód-

szert magyar világújdonságként megalkotta. 

A 14 napos reklám nem humbug: hátterében éppen egy zenész lány állt, aki a

bécsi Zeneakadémiára felvételizett, és a Villám-tananyagot „gyúrta” két hétig.

Előtte semmit nem tanult németül, két hét alatt mégis használni tudta a tanulta-

kat, és sikeres felvételi vizsgát tett Bécsben németül az ottani orgona tanszékre.

Igaz, hogy őt a felvételi és a sürgősség erősen motiválta – de lehet, hogy nem volt

túl ügyes ez a reklámfogás. Mint ahogy szerintem a „Villám” elnevezés is sokakat
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félrevezet. Nálunk az iskolában x+1 szülő kérdezte meg, hogy azért hívják-e így ezt

a módszert, mert „villámgyorsan” megtanulnak majd a gyerekek angolul, néme-

tül? 

Nos, nem azért. Megteremtője azt a bizonyos „aha”-élményt akarta volna föl-

idézni, amiben sokszor része van az így tanulónak, amikor a sok-sok megértett és

kimondott mondat, fordulat után egyszer csak megérti a nyelvi szabályokat, szer-

kezeteket. A megértés „villámfényében”. Én biztosan „Makara-módszernek” hív-

nám, de ha megismernéd a feltalálót, rögtön megértenéd, hogy miért nem ez lett

a neve. Tipikus fejlesztő-kutató, akit a mechanizmus, a technológia érdekel. Nyil-

ván annak a kulcsát akarta megnevezni, hiszen erről, és nem az ő személyéről szól

a dolog.

Hogy miként találtam rá? Nagyon sokat kerestem valamilyen használható mód-

szert, ugyanúgy, ahogy most Te is. Mert akárhogyan is szépítgetjük, az általánosan

ismert és bevett nyelvtanulási gyakorlat jó, ha a tanulók 25%-ának felel meg, de

még közülük is sokan járnak úgy, mint a ti Krisztinátok. Működik az órán, a nyelv-

vizsgán, de az életben nem! Nem hiszem el, hogy ennek így kell lennie. Jól jöttek

korábbi módszertani tanulmányaim, igen sok módszer hatékonyságát elemeztem,

de arra jöttem rá, hogy az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. Tulajdonkép-

pen alapjaiban mindegyik ugyanazt teszi. Az egyik jobban, a másik kevésbé jól. Ez

az úgynevezett tudatosított szabályokra, a leíró nyelvtanra épülő tanítás, még ha

beszédközpontúan próbálják is megoldani. Mert mit beszéltetnek? A tudatosított

szavakat, nyelvtani szerkezettel összeállított elemeket. Ma már divatba is jött azon-

nal beszéltetni. Merthogy „kommunikáció-központúak” vagyunk, mióta rájöttünk,

hogy legkevésbé a megértés, a megszólalás megy. Szóval azonnali kommunikáció

tudatos szerkesztésben. Bemutatkozol, hol laksz, mi a hobbid, stb. Józan paraszti

ésszel is belátható, hogy rosszul kezdődik, ilyet sohasem csinálunk az élő beszéd-

ben! Szinte kihallatszik, ahogy csikorognak az agyak! Ragozunk, egyeztetünk, ige-

időket keresgélünk! – És persze később is ezt tesszük, csak akkor már kicsit

gyorsabban, de a tudatosítással szinte beépítjük a fékeket, nem beszélve a há-

romszoros gyorsasági tempóban beszélő idegen anyanyelvű ember megértéséről…

Kudarc, kudarc hátán.

Tehát folyton tovább kerestem. Aztán Tibi bácsinál – tudod, annál a pap bará-

tunknál, akiről annyiszor meséltem Neked – megláttam egy Villám kazettasoroza-
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tot, és egy antológiát a kísérletről. Tibi bácsi szeretett minden technikai újdonsá-

got a szellemiek terén is – és „el volt dőlve” ettől. – Őrült jó! – mondta. – Nem hit-

tem volna! Egy napra odaadom, de hozzad ám vissza! Kíváncsi vagyok, mit szólsz

hozzá! – ezzel adta kölcsön.

Nem ragozom tovább, megtaláltam! Végre valaki, akit nem kötöztek meg az

„így szoktuk” módszertan babonái. Egy gépészmérnök, a műszaki tudományok kan-

didátusa megtalálta a probléma technológiai megoldását. Rendszerben gondolko-

dik, és aprólékosan elemez. Szívós, kitartó munkával fölhasználja a társtudományok

kutatási eredményeit – bátyja egyébként élettankutató, egyébként is tele van nyel-

vész, neveléstudós, pszichológus, pszichiáter barátokkal, munkatársakkal. Fejlesztő

gyakorlattal – mérnöki szabadalmakkal – maga mögött mindent ellenőriz, kipróbál,

kísérletez, addig nem nyugszik, míg össze nem áll kezében az új, működőképes

rendszer. 

Szerintem nagyszerű, amit alkotott! Minden tanulás-módszertani követel-

ménynek megfelel, működnie kell. Rögtön fölvettem vele a kapcsolatot, hogy az

iskolában is bevezethessük. Persze ne várd, hogy egy levélben leírjam a 21 éves in-

tenzív kutatómunka eredményeit, hogy mi miért van úgy, ahogy azt a Villámban ta-

nítják. Ha érdekel, az antológiát olvasd el, vagy gyertek el egyszer végre, és

„megkávézzuk” ezt is! A végeredmény mindenesetre valóban az, hogy TELJESEN

fölforgatta a nyelvtanítási szokásokat. 

Először is: NEM egynyelvű. Minden mondat először elhangzik magyarul is. Tehát

mindig mindent értesz. 

Másodszor: A szövegek nem csak jelen idejű tőmondatok. Változatos igeidők,

szituációk, de nem kell törekednek arra, hogy megjegyezd, mert minden panel

többször is szerepel egy leckében, változatos ismétléssel, így szinte észrevétlenül

rögzül a tudás, a szókincs, a jó tempó, a hangsúly, a kiejtés.

Harmadszor: A tanuló kezdetben egyáltalán nem szerkeszt mondatokat. Aki

nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul – mondja Makara úr. Ehelyett rendszeres

„nyelvi fürdőt” kap.

Negyedszer: A módszer felhasználja az alvás „tudáskonszolidáló” szerepét. Na-

ponta sok új információt ad, amelyet az alvás során az agy rendszerez, és másnap
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az új összefüggésekben látva a részleteket, könnyebb a megoldás. (Ezt az „érési” fo-

lyamatot a zenetanárok is jól ismerik!) A konszolidált tudásra később tér vissza,

többször, lépcsőzetesen. Remekül felépített tananyagot használ ebből a szem-

pontból is. 

Ötödször: A „Villám” nem szavakat és nyelvtani szabályokat alkalmaztat. A meg-

értett idegen nyelvű mondatok elegendően nagy száma kumulálódik, összeadódik

és a szabályok is megvilágosodnak, miközben a belső néma beszéd a spontán meg-

szólalás alapjául szolgál. 

Van egy VillámExpressznek nevezett, 2 x 8 órás tréningjük, ahol 12-15 ezer (!)

jó mondatot mondasz ki! Így kb. 70-100 óra kell az idegen nyelvi megértés bein-

dulásához és a spontán megszólaláshoz. Mindezt a mi fiainkon is tapasztaltuk.

Nagyszerű volt látni ezt az élményt! 

A középfokú „C” eléréséhez ilyen módon 6-700 óra kell felnőttek esetében, gye-

rekeknél valamivel kevesebb (igaz, ezek 60 perces órák és feleltetgetés, házi fel-

adatoztatás nélkül, csak a nyelvvel való foglalkozással), ami kb. fele-harmada(!) a

hagyományos módszerek iskolai és otthoni tanulási igényének. És tényleg nincs

házi feladat, gyötrelmes szótanulás stb. Nem fogod elhinni, de az iskolai beveze-

tésben ez volt a legnehezebb! Nem volt még „iskolásítva”. A szülők(!) kikövetelték

a házi feladatot, a tanárok egy része a témazáró dolgozatot.

Azonban az egyértelműen kétkedő tanár kollégákat is meggyőzték a 70-100 óra

után spontán megszólalók, de tudod, eljöttem az iskolából, mielőtt befejeződhe-

tett volna a kísérletünk. Sajnálom, de nem ez számít! Ha adódik rá lehetőségem a

jövőben is75, megint bevezetem majd valahol.

Azt mindenesetre megtanultam, hogy csak olyan kollégával szabad csináltatni,

aki akarja, és nem próbálja meg a saját eddigi beidegződéseivel kicsit „átírni”, ki-

egészíteni az alapokat.

Sok szinten meggyőződtem róla, hogy jó, sőt nagyon jó a Makara-módszer. Alap-

vető érdekünk lenne, hogy minél többen használják. Hogy mégis miért nincs min-
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den városban legalább? „A tények makacs dolgok. Talán csak az előítéletek maka-

csabbak” – mondja Makara György.

Nos, láttunk már ilyet kis hazánkban és széles e világon is! Szegény Semmel-

weis Ignác. Felfedezte, bebizonyította, hogy jobb lenne, ha az orvosok fertőtlení-

tővel kezet mosnának a vizsgálat előtt. (Nem valami költséges megoldás.) 26 évig

nem fogadta el az orvostársadalom a „szokatlan és nevetséges” újítást. És az anyák

továbbra is meghaltak.

„ Galileit elítélték, a Föld mégis mozgott tovább” – írta Juhász Gyula. Az öreg in-

diánus pedig azt tanácsolta: Ha észreveszed, hogy döglött a ló, amelyiken ülsz, leg-

jobb, ha leszállsz róla!

Kedves Berta! Még egyszer azt javaslom: bátran ülj át a Villámra! Írj nekik! Meg-

látod, élvezni fogod a haladást!

Az egész családot nagy szeretettel ölelem: Rita 



FÜGGELÉK 3.

ÓBERT ORSOLYA

TAPASZTALATAIM A VILLÁMANGOL TANGÓ

TANANYAGGAL ÉS MÓDSZERREL 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI NYELVTANÍTÁSBAN

2000-ben végeztem el angolnyelv-tanári tanulmányaimat Székesfehérváron, a

Kodolányi János Főiskolán. A Villám Angol Tangót az általános iskolában idestova

6 éve tanítom első osztálytól ötödik osztályig Pécsett, a Megyervárosi Általános is-

kolákban.76

Egy első, egy második és egy harmadik osztályos csoporttal indultunk, átlagos

és igen sok gyenge képességű diákkal. Részletesen: 

– az 1. osztály csoportbontása: 

22 fő, gyenge és átlagos képességű diák. ( SNI77 – F90, 91 és kevert volt túl-

nyomó többségben.) 

Heti 4 óra: két tanóra, egy szakkör, egy délutáni foglakozás.

– a 2. osztály csoportbontása: 

14 fő, gyenge képességű diák. (BTMN78 és SNI.) Heti 2 tanóra, egy szakkör.

– a 3. osztályé: 

17 fő gyenge képességű tanuló. (BTMN és SNI.) 

Heti 4 óra: 3 tanóra, egy szakkör.

Az első osztályokban kezdetben nehezen indul be a beszéd és a visszacsatolás,

de én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy heti három órában hétfőn, szer-

dán és pénteken is találkoztam a diákokkal, így nagyon jól elő tudták hívni az anyag

mondatait. 
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76 Az Anikó Utcai Általános Iskolában, az Illyés Gyula Általános Iskolában és az Árpád Fejedelem
Gimnázium és Általános Iskolában.

77 Sajátos Nevelési Igényű
78 Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási Nehézséggel küzdő



Mivel elsőben nem támaszkodhatunk az írás- és olvasáskészségekre, ezért a

hallás utáni szövegértésen, illetve a vizualitáson van a hangsúly. Itt többször hall-

gatjuk meg a mondatokat, és az illusztrációk segítségével idézzük fel őket. A beve-

zető rész minden egyes szereplőjének bemutatkozása több időt vesz igénybe, de

tetszik a gyerekeknek, és kíváncsiak, hogy milyen történetekbe fogja őket bele-

vinni a család élete. A fejezetek érdekesek, a rajzok viccesek, mindez sokat segít

abban, hogy a tanulók megjegyezzék a hozzájuk tartozó közléseket. 

A diákok már az első év második félévétől nagy bátorsággal kiabálják a folyosón

a teljes angol mondatokat a megfelelő kontextusban, például Good morning,

darling!, amikor reggel meglátják az osztályfőnöküket, vagy amikor nem tetszik va-

lakinek, amit a beszélgetőtársa mondott: What did you say? Ilyenkor ráismerek

arra a hangsúlyra, amit a Villám tananyag megfelelő részénél az adott szereplő

használ. 

Az első év végére illusztrációk nélkül is képesek a megfelelő helyeken használni

a teljes mondatokat, holott az egyes szavak, illetve nyelvtani elemek jelentéséről

fogalmuk sincsen. 

A második évtől már használjuk az írásos feldolgozási formát, a másolást is, és

ez is izgalommal tölti el őket. Mivel a magyar helyesírással is csak ekkor kezdenek

el ismerkedni, ez nem könnyű feladat, de mivel nem kapnak az angol nyelvből, il-

letve nyelvről semmilyen magyarázatot, egyszerűen elfogadják, hogy máshogy

mondják, mint ahogyan írják. 

A szókincsük másodikban jelentősen megugrik, mert ekkor már alkalmazzuk a

fordítás célnyelvről anyanyelvre – és vissza is –, anyanyelvről célnyelvre funkció-

kat is. Sőt, már a Tangó feldolgozást (rövid távú memóriás rekonstrukció) is meg

tudjuk próbálni egy-egy rövidebb szakasznál, ahol nincsenek nagyon hosszú mon-

datok. 

A négyszemközti kuckózást nem olvasással fejezem be, hanem az illusztrációk

felismerésével, eltüntetve a szöveget. 10-ből 7-8 kép teljes közlését fel tudják idézni

a tanulók. 
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Már itt feltűnt, hogy azok a diákok, akik a magyar nyelv tanulása során gyengébb

eredményt mutattak, az angolnyelv-tanulásban sokkal jobb eredményt hoznak.

Biztonságban érzik magukat a csoportos tanulásban – azaz, hogy mindent közö-

sen, egyszerre mondanak és többször is –, bátrabbak és kezdeményezőbbek is. Volt

olyan kisdiákom, aki magyarul dadogott, de az angolórákon a csoportban rövid

mondatokban egyáltalán nem!

A tanulóink szerették a Villám Angolt, mert nem kaptak házi feladatot, ez mo-

tiválta őket az órai munkára. Nagy kedvvel jöttek órára, és szívesen végeztek kuta-

tómunkákat is, pl. amikor kiegészítésként egy-egy idiómát kaptak, amivel

kapcsolatban a délutáni szabad foglalkozásokon kutakodhattak az interneten.

A szülők is kedvelték a Villám angolt, mert nem kellett a gyerekeknek otthon se-

gíteniük az angolban, hiszen az órán mindent meg tudtak kérdezni a tanártól. Ott-

hon meg már el is tudták mesélni, mi volt az újabb történet, és abból sok mindent

el tudtak mondani angolul. A szülők azt látták, hogy a gyereknek nem gond meg-

szólalni angolul, és lazán csinálja, amikor kedve van. 

A gyerekek nem mutogattak a társaikra, hogy ki hogyan halad, kinek hogy megy

az angol, mert mindenki egyszerre dolgozott, és ez a gyengébbeknek is ösztönzés

volt.  Mindennek ellenére nem volt fegyelmezési probléma, mert csapatban dol-

goztak, és nem lógott ki senki. A kuckózás mint elnevezés is hozzájárult a stressz-

mentes tanuláshoz, mert tudták, hogy nem lesz olyan kérdés, amire nem tudnak

majd válaszolni.

Csoportjaimat az iskola megszűnésekor másik iskolába helyezték. Véleményem

szerint valamennyi diákom olyan anyanyelvi kiejtésű, életre szóló alapot kapott

eddig, amit már aligha lehet elrontani. Több csoportot sajnos már nem kaptam,

mert az első tanévünktől felmenő rendszerben megszűntek az osztályok, és nem

vettünk fel tanulókat az iskolába. 

Akárhogyan alakulnak is a dolgok, bízom benne, hogy a jövőben is ezzel a mód-

szerrel taníthatok!
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FÜGGELÉK 4

HALUSKA GABRIELLA:

ÖT TANÉVNYI ANGOLTANÍTÁS EGY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATÁN

Először angol műveltségi területtel tanítói diplomát,

majd angolnyelv-tanári diplomát szereztem (1997) a Buda-

pesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudomá-

nyi Kar angolnyelv-tanári szakán. Angolul hagyományos

módszerrel tanultam meg, és néhány évig kommunikatív

módszerrel tanítottam. A VillámMódszert kilenc éve ismertem meg. Négy évig ta-

nítottam felnőtteket a Relaxa Kft. nyelviskolájában, majd családi okból egy buda-

pesti, peremkerületi, két tanítási nyelvű általános iskolában helyezkedtem el

főállásban. 

Itt heti 24 órában öt éve tanítok angolt a felső tagozaton, és az iskolavezetés en-

gedélyével a magammal hozott Villám/QLL Módszer digitális tananyagát haszná-

lom. A tíz félév során körülbelül 15 osztályban mintegy 150 diákot tanítottam így.

A csoportokat úgy cserélgették, hogy többnyire egy vagy két évig – egy csoportot

hatodiktól nyolcadikig, három éven át – tanítottam. 
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A tanulók határozattan kedvelik a módszert, mert:

•   nem kapnak délutánra házi feladatot,

•   nincs tankönyv, nem kell azt is megvásárolni és cipelni,

•   nem kell otthon semmit sem bemagolni, 

(Se különálló szavakat, se szövegeket. Jelentésüket is, használatukat is 

szövegekbe ágyazottan a tanórán ismerik meg, és szándékos memori-

zálás nélkül, maradandóan emlékeznek rájuk.)

•   a tanórán a szóbeliség dominál, és közben a kivetített szöveg alapján 

automatikusan rögzül a helyesírás,

•   nincs az a nyomás, hogy „ezt és ezt el kell sajátítani ahhoz, hogy...“

•   és mert így a saját megítélésük szerint is sikeresek.

Nyelvtanárok számára talán furcsán hangzik, hogy a csoportban mindenkit kó-

rusmunkával együtt foglalkoztatunk. Időnként mindenkivel egyénileg, négyszem-

közt beszélgetek a „kuckóban”. Annak ellenére, hogy együtt dolgozunk, mégis

mindenki a saját szintjén, a maga tempójában fejlődik, halad. Kellemes, fesztelen,

aktivizáló munkalégkörben taníthatok, ahol sikerélményük van a gyengébb tanu-

lóknak is. Nem kell aggódniuk amiatt, hogy nem értik a szövegeket, hogy a többiek

előtt megszégyenülhetnek. Nem idegesek a számonkérés miatt sem, mert csak azt

és úgy kérem, amire képesek, amit elsajátítottak.

Jó így, stresszmentes légkörben tanítani. A mindennapos leckeadás és számon-

kérés helyett az iskolában, a tanórákon szerzik meg a tanulók a nyelvismeretüket.

Ez megfelel a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek, vagy meg is haladja azt. Sok

függ persze, az egyéni képességeiktől. De még a diszlexiásnak minősített tanulók-

nak sincs semmi problémájuk így a nyelvtanulással. A hivatalosan „sajátos nevelési

igényű (NSI-s)“ és a ,,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BT M-

es) tanulók“ is sikeresek így.  Nem csak a gyerekek szeretik ezeket a nyelvórákat.

A szülők is elégedettek, mivel a különböző képességű és szorgalmú gyerekeknél is

eredményes a módszerünk. 

Az érdeklődők többnyire számszerű eredményekről és nyelvvizsgákról, ver-

senyeredményekről, statisztikákról kérdezgetnek. Álljon itt tehát néhány számadat

arról a csoportról, amelyiket a hatodiktól a nyolcadik osztályig felmenő rendszer-

ben, három teljes éven át taníthattam. Az eredményeikre büszke vagyok, mert a
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harmadik tanévben 12 főből 11-nek az Euroexam középfokú (B2) nyelvvizsgája si-

keres volt. Tíz főnek a szóbeli és az írásbeli vizsgája is sikerült, egynek csak a szó-

belije. (Akinek nem sikerült a középfokú vizsgája, ő is jó volt angolból, de az iskolán

kívül, magántanártól is tanult, és ez belezavarhatott a vizsgaeredményébe.)

Idézek néhány tanulói visszajelzésből:

• „Akkor tudtam beszélni, amikor Villám Angollal tanultunk. Most meg nem

merek megszólalni.“

• „Nagyon rossz könyvből tanulni, és újra visszatérni a könyvre a Villám Angol

után.“

• „A történetek viccesek, így könnyebben megértem és megjegyzem őket.“

• „Villám Angolból mindig át szoktuk ismételni az előző órai anyagokat.“

• „Házi feladat hála istennek nincsen, de persze oda kell figyelni az órán.“

• „Nincs szükség külön tanulásra, mert a szavak, kifejezések könnyen meg-

jegyezhetők.“

• „A többnyire mókás történetek szövegének megjegyzése cseppet sem okoz

gondot.“

• „Nagy pozitívum, hogy vannak benne vicces történetek… Ezeknek a törté-

neteknek köszönhetően egyre természetesebbnek érezzük az angolt a min-

dennapjainkban, és alapfokon megértjük a külföldieket is. És például

amikor magyar szinkron nélkül nézek hokimeccset, értem, hogy mit mond

a kommentár.“

• „Rendszeres tanulással az ember nemcsak a szavakat, de még a nyelvtant

is elkezdi megérteni.“

• „Nekem mindenképp könnyebb a Villám Angollal tanulni, mert érthetőbb,

sokszor ismétli a szavakat, mondatokat.“

Tanártársaimnak kezdetben tartottunk egy rövid módszertani ismertetőt, be-

mutatót, de – akkor számomra meglepő módon – nem akarták elhagyni a meg-

szokott módszereiket. Pedig a Villám/QLL nemcsak tanuló-, de tanárbarát módszer

is. A digitális tananyagban szinte minden rendelkezésre áll az órán. Nem szükséges

feladatokkal, kiegészítésekkel külön készülni az órákra. Elterjedt alkalmazásával a

tanulók és a tanárok terhelése is lényegesen csökkenne, és ugrásszerűen megnő-

hetne a nyelvtanítás eredményessége is. 
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Jó lenne, ha a módszer használatát szervezett tanártovábbképzés keretében

megismerhetnék és elsajátíthatnák az óvodapedagógusok, az alsó és felső tago-

zatokon tanító tanárok, nyelvtanárok. 

Tapasztalataimból kiindulva azt gondolom, hogy ha bevezetnék a jelenleg ren-

delkezésre álló német és angol Tangó programokat az óvodai kiscsoporttól felmenő

rendszerben a 8. osztályig, akkor a tanulóknak 70-80%-a el tudná sajátítani  az an-

golt átlagosan (B2) középfokú szinten, és mellé a németet (B1) alapfokú szinten.
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