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PREDSTAVITEV

Qlango – aplikacija za učenje tujih jezikov

Koliko jezikov se skriva v tvojih ustih?
..Od lanskega marca lahko za učenje tujih jezikov uporabljate aplikacijo Qlango, ki je v Google Play uvrščen med najbolj priljubljenih 5
aplikacij za izobraževanje. Da bi zadovoljili potrebe uporabnikov, so v aplikaciji zajeli pet različnih težavnosti učenja in omogočili učenje
23 različnih jezikov..

S pomočjo Qlanga se lahko naučite naslednjih
jezikov: albanščine, angleščine, bolgarščine, češčine, finščine, francoščine, grščine, hrvaščine,
italijanščine, litovščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovenščine, srbščine, španščine, turščine in ukrajinščine. Trenutno je na voljo stopnja A1, torej za začetnike,
vendar bodo že v tem mesecu začeli dodajati
vsebine iz stopnje A2. Tudi količina jezikov se bo
v prihodnje povečevala.
Qlango je zrasel na slovenskih tleh, kar pomeni, da lahko opustite uporabo tujih aplikacij,
saj se lahko s Qlangom vseh jezikov učite z
uporabo slovenščine. Vsekakor to ni pogoj,
saj si lahko sami nastavite, katerega jezika se
boste učili in iz katerega jezika se boste učili.

Mnenja uporabnikov
(vir: Google Play)

• Danijela Smiljic, 29. jun. 2018 ob 18.24:
“Ta aplikacija je super, zdaj imam v šoli boljše
ocene pri angleščini in nemščini.”
• Kaja Verlinšek, 17. jun. 2018 ob 15.28:
“Ta aplikacija je odlična! Zaradi nje je moja
španščina veliko boljša kot prej.”
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Tako se lahko na primer španščine učite iz
nemščine, če želite.
Aplikacija je na voljo uporabnikom operacijskih sistemov iOS in Android. Finančnih ovir ni,
saj je brezplačna. Prav tako jim je tuja časovna
stiska, saj v primerjavi z raznimi šolami tujih jezikov tukaj sami določite, kdaj in koliko se boste učili. Tako se lahko učite vedno, ko imate
vsaj 2 minuti časa, odvisno od težavnosti.
Od izida aplikacije Qlango je minilo eno leto in
pet mesecev. V tem kratkem času si je aplikacijo
Qlango namestilo 92.526 oseb (Android verzijo
na dan 14. 8. 2018). Julija je v aplikaciji 12.997 ljudi opravilo 254.834 lekcij. Največ uporabnikov
imajo še vedno v Sloveniji, ker so tam tudi začeli z oglaševanjem, sledijo ji uporabniki v Ukrajini,
Srbiji, na Poljskem, v Rusiji in Nemčiji.
Idejni vodja Marko pravi, da je nor na jezike,
uči se jih namreč že od otroštva. Verjame, da
ni edini, zato je želel sebi podobnim omogočiti aplikacijo, ki si jo lahko nastavijo po svojih
potrebah. Zaradi tega so omogočili šest različnih načinov odgovarjanja na vprašanja (napiši prevod, piši po nareku, uredi črke, sestavi
povedi iz danih besed, poišči pravilen odgovor izmed štirih ponujenih ter išči pare), saj se
nekateri lažje učimo slušno, drugi vizualno.
Ker smo ljudje tudi tekmovalno naravnani in
je tekmovalnost lahko dobra motivacija za
nadaljnje učenje tujega jezika, je Markova ideja o aplikaciji zasnovana v obliki igre. Vsak dan
si lahko ogledate lestvico oziroma zid slavnih,
kjer lahko vidite, na katerem mestu se nahajate po številu odigranih iger v okviru svojega
tečaja, med vsemi igralci, ki se učijo iz istega
jezika, med vsemi igralci, ki se učijo istega jezika, in ne glede na tečaj.

Marko Požarnik, idejni vodja
aplikacije Qlango, o svojih
izkušnjah s tujimi jeziki

»Sam sem odraščal v dvojezični družini, vedno
sta bili prisotni slovenščina in nemščina. Pri desetih letih sem se začel učiti angleščine, ki sem
jo usvojil komaj v tretjem letniku srednje šole, ko
sem začel brati knjige Stephena Kinga v originalu in sem si prevajal vsako besedo, ki je nisem
razumel. Vsak, ki je kdaj bral Kinga v originalu,
ve, kako težek je njegov jezik. Pri 12 letih sem se
učil srbohrvaščine, v tem jeziku sem tudi prebral
zelo veliko stripov. Pri 17 letih sem se odločil za
tečaj francoščine, ki sem ga obiskoval dva semestra, jezik pa sem tudi sicer na različne načine veliko vadil. Pri 36 letih sem se odločil naučiti
ruščine in se je tudi naučil. Trenutno izpopolnjujem svoje slušno razumevanje francoščine s pisanjem po nareku, se učim ukrajinščine iz italijanščine, portugalščine iz nizozemščine ter grščine iz španščine. Vse seveda v Qlangu, saj sem
prepričan, da je naša aplikacija lahko res dobra,
če jo tudi sam vsak dan uporabljam.«

Štirje razlogi, zakaj uporabljati
aplikacijo Qlango:
• časovne stiske ni, saj si sami določite, kdaj in
koliko se boste učili,
• finančnih ovir ni, saj je aplikacija brezplačna,
• aplikacija ponuja 506 kombinacij učenja tujih
jezikov,
aplikacija omogoča težavnost po meri (to pomeni, da lahko sami določite, na kakšen način se
boste učili). 
(P. R.)

Email: info@qlango.com
Spletna stran: www.qlango.com
Facebook: Qlango: Lahko učenje jezikov
Instagram: Qlango: Lanka učenje jezikov
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