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Welcome online
Szeretettel köszöntünk az Online Angol Tanszék oktatási rendszeré-
ben! Az alábbiakban egy általános tájékoztatót olvashatsz arról, ho-
gyan működik az online tanulmányi rendszer. A jelentkezést a www.
angoltanszek.hu honlapon intézheted online, a Fix tanmenetű kur-
zus főmenüpont alatt találsz egy Regisztráció és jelentkezés menüpon-
tot hozzá. Ha ehhez segítségre van szükséged, írhatsz levelet nekünk 
az info@angoltanszek.hu címre.

1. A jelentkezés
A kurzusajánlatokat mindenki láthatja, de jelentkezni csak bejelentke-
zés után lehet. Ha még nem regisztráltál, azzal kezdd a www.angol-
tanszek.hu/onlyreg.php  oldalon! Böngészd át a kurzusajánlatainkat 
a www.angoltanszek.hu/gcreg.php oldalon, és jelentkezz kurzusra! 
Egyszerre több kurzusra is jelentkezhetsz. Mindenképpen add meg a 
feladatleadási napjaidat. Bármely és bármennyi hétköznapot választ-
hatsz. A kurzusod a tandíjad beérkezése után pár nappal indul. Ha ezt 
másképp szeretnéd (például egy-két héttel később), akkor ezt jelezd 
a jelentkezésnél (írd be a megjegyzések rovatba). Jelentkezésnél add 
meg a címedet is, erre kapod a számlát (e-mailben küldjük).

Hány napot válassz?
Egy feladatcsomag tisztességes elvégzése (memorizálásokkal, szótára-
zással és egyebekkel együtt) másfél-három órát vesz igénybe. A tanít-
ványaink zöme heti 2 vagy heti 3 napot kér, ez kényelmesen belefér-
het a munkavégzés és egyéb elfoglaltságokkal teli hétbe is. Gondold át, 
mely napokat kéred: nem feltétlenül a leadási napon kell dolgoznod. 
Ha például hétfőt és csütörtököt jelölöd meg, az azt jelenti, hogy a kedd, 
a szerda és a csütörtök 15 óra előtti része mind rendelkezésedre áll 
arra, hogy a csütörtökön leadandó feladataidat elvégezd, majd pedig 
péntektől hétfő 15 óráig van időd a hétfőn leadandókkal dolgozni. Te a 
napokat választod ki. A leadási határidő mindig 15 óra.
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Jelentkezés után
Miután jelentkeztél, kapsz egy automatikus emailt tőlünk a fizetési 
információkkal. Ha a tandíjad beérkezik, értesítjük a tanárodat, majd 
írunk neked is egy újabb levelet, és értesítünk a kurzus kezdetéről. A 
számlát is elektronikus formában kapod meg, ez egy újabb emailt je-
lent majd, benne egy linkkel, ahonnan egyszer kinyomtathatod a szám-
lát.

A kurzus első napja az első leadási határidőt megelőzően lesz, tehát 
úgy, hogy legyen időd elvégezni a feladatokat az első határidőre.

A tanárod ír majd egy bemutatkozást az online rendszerben, ez az első 
feladatcsomaghoz lesz csatolva.

2. Munka a feladatokkal
Tanmenet, időbeosztás
Ennek a kurzusfajtának fix tanmenete van. Ettől eltérni nem lehetséges, 
tehát ne kérd a tanárodat, hogy adjon/ne adjon valamilyen feladatokat 
(a rugalmas tanmenetű egyéni kurzusunkat ajánljuk azoknak, akik ezt 
szeretnék). 

Jelentkezésed és a tandíjbefizetés után véglegesítjük az órarendedet is. 
Ha hétfő-csütörtök a kért napod, akkor minden egyes hétfő és csütör-
tök 15 óra lesz a leadási határidőd egészen a kurzus végéig. Ha közben 
munkaszüneti nap van bármely leadási napodon, azt minden esetben 
kihagyjuk. Esetenként beépítünk egyéb „szokásos” szüneteket is, külö-
nösképpen az év végi Karácsony-Újév időszakot.

Ha előre tudod, hogy valamely időszakban nem lesz lehetőséged dol-
gozni, még a jelentkezésnél írj nekünk, és ha lehetséges, beépítjük a 
szünetet a tanmenetedbe.
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Az így előre meghatározott tanmenetet és időbeosztást nem lehetsé-
ges megváltoztatni. Kérjük, ne is hozd kellemetlen helyzetbe a tanáro-
dat azzal, hogy azt kéred, adhasd le 15 óra után is valamikor a felada-
tokat: a tanárodnak technikai lehetősége sincs erre, de a szabályaink 
sem engedik meg.

Ha megkaptál egy feladatcsomagot
… akkor az abban lévő feladatokat a jelentkezéskor általad megadott 
határidőre kell a tanárnak „elküldened” (az elküldés azt jelenti, hogy 
kattintasz egy elküldöm nevű gombra - email egyáltalán nem szerepel 
az online kurzusokon).

Ügyelj a határidőre! A rendszer nem engedi, hogy 15 óra után egy má-
sodperccel is akár elküldd a feladatot. Az idő minden esetben a Ma-
gyarországon érvényes aktuális időt jelenti, tehát különösen ügyelj 
erre, ha te fizikailag Londonban, Moszkvában vagy Kuala Lumpurban 
élsz és dolgozol!

A feladatok elvégzése technikai problémákat soha nem okozott még, 
a feladat technikai elvégzése (a megoldások beírása, feleletválasztási 
opciók kiválasztása, szöveg beírása stb.) egyértelműnek bizonyult ed-
dig a többség számára. Ha valamiben mégis elbizonytalanodnál, nyu-
godtan írj az info@angoltanszek.hu címre egy emailt a pontos kérdé-
seddel.

Hallgatói kérdések
Minden egyes feladatnál találsz egy rubrikát, ahova a feladattal kap-
csolatos kérdéseidet írhatod be. Ezeket a tanárod olvassa majd, és 
mindenképpen válaszol is rá. Mit lehet ide írni? Például rákérdezhetsz, 
mit is jelent egy adott szó pontosan a szövegben, amit éppen vizsgál-
nod kell (ha például a szótárban egymásnak ellentmondó jelentéseket 
találtál, vagy te más jelentést ismertél rá korábban). Ez csak egy példa 
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volt, bármilyen kérdést írhatsz, amit a tanárnak feltennél, ha éppen ve-
led szemben ülne az angolórán a feladatvégzés közben. Természetesen 
nem kötelező ide bármit is írnod, üresen hagyhatod, ha nincs kérdésed 
a feladathoz. Ha viszont később jut eszedbe kérdés, azt már nem iga-
zán lesz alkalmad feltenni (ellentétben az egyéni kurzussal).

Ha nem sikerül mindent elvégezni határidőre
... akkor a le nem adott feladatot nem tudja ellenőrizni és értékelni a ta-
národ, és erre később sem lesz lehetőség. Ha esetleg egyetlen feladatot 
sem tudtál leadni (bármilyen okból kifolyólag), akkor sajnos egyetlen 
feladatot sem értékel a tanárod abban a feladatcsomagban.

De van jó hír is. A tanár a feladatcsomaggal így is dolgozik: nekilátna 
adott időben az ellenőrzéshez. Mivel egyetlen feladatot sem talál, le-
zárja a csomagot, ami pedig visszakerül így hozzád, mintha ellenőrizte 
volna. Ennek hatására pedig megjelenik minden releváns feladatnál a 
javasolt megoldás is, amit pedig már te magad is láthatsz és ellenőriz-
heted magad.

Mi az, hogy minden releváns feladatnál? Nem minden feladatnak van 
javasolt megoldása. A fogalmazásnak és szövegfordításnak példá-
ul szinte soha nincs. Van viszont általában a mondatfordításoknak, a 
nyelvtani és olvasásértési feladatoknak, listening vagy szókincses fel-
adatoknak, teszteknek stb.

Feladatleadás után
A tanárodnak 12 órája van arra, hogy dolgozzon az elvégzett munkád-
dal: ellenőrizze, értékelje, kommentálja azokat és ha szükséges, taná-
csokat adjon. Gyakorlatilag tehát másnap hajnali 3 óráig kell ezt meg-
tennie. Ne lepődj meg nagyon, ha a te tanárod éppen éjfél körül szeret 
dolgozni, de azon se, ha 15 órakor tüstént nekilát a munkájának. Sőt, 
ha te leadtál minden feladatot bőven 15 óra előtt, akkor az is elképzel-
hető, hogy ő is határidő előtt ellenőriz és küldi vissza neked a munká-
dat.
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Mit csinál a tanárod?
Megnézi minden leadott munkádat. Ha írtál kérdést, akkor azokra vá-
laszol - ugyancsak a feladathoz csatolva. Pontszámmal értékeli a meg-
oldásodat. Ha van külön tanácsa, akkor azt is megírja. Ha minden stim-
mel, vagy csak kisebb és egyértelmű hibák vannak, akkor nem fog túl 
sokat írni neked, de valami kis értékelő szöveget, vagy legalább egy 

„hú de szuper”-re számíthatsz. 

A pontszámok és a pipák
Látni fogod, hogy bizonyos megoldásaid mellett pipák lesznek. Ezt azt 
jelenti, hogy a gépi ellenőrzés tökéletesnek találta a megoldásodat. 
Máshol meg nem lesz pia, de ettől még jó lehet. Végeredményben a 
tanárod dönt arról, hogy jó a megoldásod vagy sem (nem pedig a gép 

- ez a nagy haszna a tanárnak, nem?). Ha nincs pipa, és a tanárod nem 
jelzett külön hibát rá, akkor azt elfogadta. Ezt természetesen a pont-
számban is láthatod. Egy tíz tételes szódolgozatnál lehet, hogy csak két 
zöld pipa lesz, de ha ezzel együtt a tanárod tíz pontot ad, az azt jelenti, 
tökéletes a megoldásod (ilyenkor a tanári értékelés is valami gratuláló 
szó lesz majd). 
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Vagyis: a pipa hiánya nem azt jelzi majd, hogy rossz, hanem azt, hogy 
nem az van megadva megoldásnak. A fenti képen azt láthatod, hogy 
a hallgató minden megoldása helyes (10 pontot adott a tanár), de a 
második oszlop minden megoldása rossz a gép szerint. Mutatja is a 10. 
számú szónál, hogy a helyes megoldás „happiest” (az egérmutatót a 
besatírozott rész fölé kell vinned, hogy ezt lásd majd). A hallgató egy-
szerűen nem figyelt a feladatleírásra, ahol külön kérik, hogy ne írja be 
a határozott névelőt. A megoldása ettől még tökéletes, csak figyelmet-
len volt. Ezért persze még nem büntetjük :)

Miért hagytuk, hogy így legyen? Mért nincs kipipálva minden, ami jó?

Azért, mert így látod majd, hogy a feladathoz mellékelt javasolt meg-
oldás más, mint amit te írtál. S noha a tanár elfogadja teljesen jónak, 
neked még fontos lehet, hogy megnézd, vajon milyen megoldást java-
solt a feladat írója. Tehát: ahol nincs pipa, ott nézd meg majd a javasolt 
megoldást is, akár elfogadta a tanár a tiédet, akár nem.

Feladatvégzés
A feladattal (már bocsánat a kifejezésért:) értelemszerűen dolgozol. 
Ha van kitöltendő-beírandó, akkor azt kitöltöd-beírod, ha ki kell vá-
lasztani egy megoldást a négy közül, akkor kiválasztod kattintással, ha 
meg írnod kell, akkor írsz. De feltétlenül olvasd el tüzetesen a feladat 
leírását! Van, amelyik hivatkozik egy másik feladatra, esetleg olyanra, 
amelyiket már korábban végeztél el és már le is zártál - ilyen esetben 
először elő kell keresned a korábbi feladatot a lezárt feladatok között.

A szövegbeíró mezőben közvetlenül is dolgozhatsz, de be is másol-
hatsz oda olyan szöveget, amit - mondjuk megszokásból - egy szöveg-
szerkesztőben írtál meg.
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Fontos, hogy ha egy órán keresztül semmilyen műveletet nem végzel 
a honlapon (nem kattintasz sehová), akkor a rendszer automatikusan 
kiléptet téged. Ha tehát elkezdtél dolgozni egy fogalmazáson, majd fél-
behagyod azt és egy óra múltán térsz vissza, akkor sajnos el fog veszni 
az addigi munkád. Ha tudod, hogy hosszú időre félbehagyod a munkát, 
akkor mentsd el, és lépj ki a rendszerből.

3. Segédeszközök
Online szótár
A nyelvtanulás jószerivel elképzelhetetlen szótárhasználat nélkül. Ha 
valaki komolyan gondolja a nyelvtanulást, az mindenképpen invesztál   
legalább egy jó szótárba, mert megérti, hogy ez tényleg befektetés, ami 
megtérül. Jó, profik által alaposan kidolgozott, megbízható szótár pe-
dig, legalább is ami a kétnyelvű, magyar-angol szótárakat illeti, kizáró-
lag pénzért kapható. Az ingyenesen elérhető online szótárak igen nagy 
változatosságot mutatnak. Van köztük egészen botrányos és félreve-
zető (így sokkal több kárt okoz, mint amennyi hasznot), és van köztük 
csupán megbocsátható hibákkal rendelkező, egészen jól használható 
is.

Az Online Angol Tanszék saját online szótárral rendelkezik, mely in-
gyenesen elérhető a www.angoltanszek.hu/szotar/ címen. Ezt nagyon 
sokan használják, természetesen azok is, akik nem tanulnak nálunk. 
Az ő véleményük szerint is ez az egyik legjobban használható ingyenes 
online szótár. Ajánljuk mi is figyelmedbe. Adatbázisát rendszeresen 
frissítjük, egyrészt új tételekkel (amelyeket kerestek, de nem találtak a 
használók), másrészt javítgatjuk az esetleges hibákat benne.

Más a helyzet az angol-angol szótárakkal, melyek közül a legnagyob-
bak és legprofibbak is ingyenesen elérhetőek online. Mi a http://dic-
tionary.cambridge.org/ címen elérhető Cambridge szótárakat ajánljuk, 
de elérhető ugyanígy az Oxford, a Webster vagy a Collins is, mindegyik 
kiejtéssel is (méghozzá emberi kiejtéssel, nem pedig gépi feolvasással).
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Tankönyv
A kurzusod tanmenete jó eséllyel eleve tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek elmagyaráznak valamilyen nyelvi jelenséget, témát: nyelvtant, 
szóhasználatot, szókincset vagy egyebeket. Ezeket tutorialnak nevez-
zük, és ezek többségét ingyenesen is elérhetővé tettük a honlapunkon 
a Tankönyv menüpontban. Elképzelhető, hogy a tanárod egyes felada-
tok értékelésénél ajánl közülük egyet-kettőt, de magad is rákereshetsz 
különféle témákra. A Tankönyv részlegben találsz keresőt is, és tema-
tikus ajánlatokat is.

Tesztek, játékok
Ha van időd és kedved plusz gyakorlást végezni, fedezd fel a www.an-
goltanszek.hu honlap egyéb részeit is. A Teszt & Játék részben például 
sok-sok hasznos dolgot találsz majd, de a többit is érdemes alaposan 
átnézned.

Ha vége a kurzusnak
A kurzus végén szívesen vesszük, ha írsz egy véleményt arról, meny-
nyire voltál megelégedve, és ha esetleg javaslataid lennének, azt is 
örömmel látjuk. Véleményedet megírhatod a tanárodnak is az utolsó 
feladatcsomag bármely feladatához csatolva, vagy pedig egy e-mailben 
az info@angoltanszek.hu címre.

Több kurzus van, amelynek folytatása is van. Ha végeztél az egyikkel, 
javasoljuk, hogy vedd fel a következő részt is.

Sok-sok sikert, élvezetes és eredményes nyelvtanulást kívánunk!


