
ELŐNYÖK:  

 

1. Kevesebb ismétlés = Gyorsabb haladás 

A tananyag egy-egy videó leckén belül többször is megismétlődik. A magolás egyetlen 

célja, hogy hosszútávon megjegyezhető legyen az anyag. Hagyományos tanulási 

módszerrel az ismétlések száma 25-100, hogy hosszabb távon használható tudáshoz 

jussunk. 

 

2. Maradandó nyelvtudást adunk. 
Nálunk az ismétlések számának töredéke is elegendő a hosszú távú memóriába való 

rögzítéshez. A hosszú távú memóriában tárolt adatok nem felejtődnek el, akkor sem, ha 

hosszabb ideig nem használjuk. 

 

3. Beépítjük a nyelvtani mintákat. 
Nem kell nyelvtani szabályokat magolni, mégis helyesebben tudjuk majd alkalmazni, 

mint aki bemagolta. Hogy miért? Mert amíg valaki azon gondolkodik, hogyan 

fogalmazza meg, addig Te a sablonmondataidat rögtön tudod használni. Minden gyermek 

az óvodás kora végére használja az igeidőket, ragozásokat, pedig nem is tuja mi az a ige. 

És a kivételek pl. rendhagyó igék? Nos itt nem a kivételekkel fogod felidegesíteni magad, 

azt ráérsz majd beszéd közben csiszolni. A gyerekem még ma is téveszt néha pl. havat 

helyett hót mond, de egyszerűen kijavítom.  

Majd idővel helyesen fogja használni. 

 

4. Kizárólag megfelelő tudás esetén enged tovább. 
Nincs értelme tovább menni, amíg nem tudom az előző anyagot, hisz a nyelv is egymásra 

épülő egységekből áll. Biztos alapokon stabillá válni, ez a cél! 

 

5. Segíti a szövegértést. 
Gyakran előfordul, hogy valaki egész jól beszél, fordít, de az élő szót nem igazán érti. 

Módszerünkkel hozzá szokik az eredeti beszéd gyorsasághoz, kiejtéshez. 

 

6. Magabiztosságot ad a kiejtéshez. 
Mivel folyamatosan hallja is, és nem csak látja a szavakat, kifejezéseket, 

mondatokat, így a kiejtés is sokkal jobban rögzül. 

 

7. Nagymértékben javítja a helyesírást. 
Agyunk képként jegyzi meg a szavakat, így magolás nélkül is pontosan tudjuk az 

írásmódot. 

 

8. Idő hatékony. 
Minden szempontból. Egyrészt napi szinten mindössze fél óra, ezt még a 

legelfoglaltabbak is megengedhetik maguknak. Másrészt ez a fél óra 

ténylegesen, pontosan akkor vehető időbe, amikor ráérsz. Harmadrészt nem kell hozzá 



sehová elutazni, még a legközelebbi sarokig sem. Negyedrészt pedig a 

hagyományos tanulási idő harmada alatt lehet egy teljes nyelvi szintet elsajátítani. 

 

9. Tanulási nehézséggel küszködőknek is kiváló. 
Akik eddig fel voltak mentve (diszlexiások), ki voltak zárva ( idősek), nálunk ők is 

ugyanúgy haladnak előre. 

Akiknél nehezítő tényező volt, pl. nyelvérzék hiány, rosszabbul tanuló gyermek, ezzel 

a módszerrel mindez nem számít, hisz ezek a dolgok csak a tanulást (vagyis 

a rövidtávúból a hosszú távú memóriába való átkerülést) nehezítették, gátolták. Nálunk 

azonban rögtön oda rögzül, tehát nincs akadályozó tényező. 

 

10. Valóban a saját tempódban haladhatsz! 

Nem hátráltatnak a lassabban haladók. Nem frusztrálnak, gátolnak a gyorsabban 

haladók. Itt valóban csak TE számítasz. A legjobbat tudod kihozni magadból. 

 

11. Kényelmessé, szórakoztatóvá teszi a tanulást. 
Hiszen csak videót nézünk, rejtvényt fejtünk. Nyoma sincs a nyomasztó 

nyelvtanulásnak. Mégis sikeresebb, eredményesebb, maradandóbb, használhatóbb lesz a 

tudás! 

 

12. Folyamatos a pozitív visszacsatolás, megerősítés. 
Minden egyes lecke, feladat után látom, az eredményeimet, és ez magabiztossággal tölt 

el, amitől aztán még jobb leszek. 

 

13. Aktiválja a tudatalattit. 
A régen már tanult dolgok még könnyebben rögzülnek. Mindent könnyebben hívunk 

elő. Más dolgokat is hamarabb, hatékonyabban tudunk tanulni. (iskolásoknak, 

egyetemistáknak hatalmas előny) 

 

14. Bárki számára elérhető. 
Mindenkinek megvan rá a lehetősége. Nem igényel különleges készségeket, 

képességeket, technikai dolgokat.  

Nincs korhoz kötve. 

 

15. Semmilyen kiegészítő plusz költséggel nem jár. 
Nem kell hozzá tankönyvet, füzetet, gyakorló akármit, egyéb kütyüket megvenni. 

Önmagában is tökéletes. Amennyiben még jobb akarsz lenni, akkor pedig elég, ha filmet 

nézel magyarul, az adott nyelvű felirattal, majd az adott nyelven magyar felirattal. 

 
 

Mindezek együttesen, 
garantálják a kiváló eredményt! 

 


