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Fazekas Péter: Talkivo – Közösségi nyelvgyakorlás
Talkivo – Community Language Practice
Összefoglaló
A legtöbben bizonytalanok akkor, amikor idegen nyelven kell megszólalniuk, annak ellenére,
hogy rengeteg időt és energiát fordítottak nyelvtanulásra. Ráadásul a nyelvtanárok ajánlásai
alapján a legfontosabb része a tanulási folyamatnak maga a gyakorlás, és ha lehet, akkor
anyanyelvi környezetben, élő nyelvi szituációkban.
Az interneten elérhető szolgáltatások, például a language exchange oldalak közös jellemzője,
hogy rugalmatlanok, szórványos elérést biztosítanak valódi anyanyelvi partnerekhez, alacsony
a színvonaluk, és ezáltal a gyakorló aktivitás is elenyésző ezekben a rendszerekben.
A Talkivo erre kínál egy olyan megoldást, amely a hagyományosan elérhető módokhoz képest
jóval rugalmasabb, a legtöbb esetben olcsóbb, és ezzel együtt garantáltan anyanyelvi
beszélgetőpartnereket biztosít. A Talkivo a nyelvgyakorlás legszabadabb és legizgalmasabb
lehetőségét biztosítja anyanyelvi beszélgetőtársakkal. A mobilplatform pillanatok alatt
összekapcsol különleges fiatalokkal a világ bármely pontjáról. A szolgáltatást mindenféle
időkorlát nélkül lehet igénybe venni, és fizetni is aszerint kell, hogy valójában mennyi időt
gyakorolt a felhasználó.
A rendszer nem csak a népszerű, hanem a ritkábban tanult nyelvekre is alkalmazható.
A Talkivo teljes mértékben Csánk László és az én munkám eredménye, az ötlettől kezdve az
elkészült alkalmazásig mindent mi ketten hoztunk létre.
A Talkivo 2016. december 6. óta elérhető az Apple App Store, illetve a Google Play Store
alkalmazásboltokban iOS, illetve Android rendszerű mobiltelefonokra. Jelenleg a Talkivo
nyilvános tesztelése zajlik.
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Abstract
When it’s time to speak in a foreign language, many people get embarrassed and confused
despite spending a lot of time and money on learning the language. According to teachers'
recommendation, the most effective way of developing fluency is talking to native speakers.
Recently available digital solutions for practicing, such as language exchange sites, are not
flexible at all, poorly provide real native speakers and mostly have low quality.
Talkivo is the most exciting and simplest source of language practice. Through its mobile app
users get connected in a second to young, interesting native conversation partners from all
around the world. They can use the platform without any time limit and they pay alone for
those minutes which were really spent for talking with native speakers. It provides money
earning opportunity to anyone with sharing the knowledge, i.e. the mother tongue, which is
originally possessed by human being.
The system is applicable for both popular and niche languages.
Talkivo is fully made by Laszlo Csank and me, from the idea to the product it is made by us.
Talkivo app can be downloaded from Apple App Store and Google Play Store since
December 6th, 2016.

