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konkrét kérdésekre konkrét és alapos vála
szokat ad. Ezért ezt a könyvet ajánlom min
denkinek, aki a horvát nyelvvel foglalkozott, 
foglalkozik, vagy foglalkozni készül.
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Napvilágot látott a hiánypótló tankönyvso
rozat harmadik, befejező kötete is. Ezzel egy 
rendkívül korszerű, modern szemléletű, na
gyon fiatalos tankönyvet adhat tanítványai 
kezébe az igényes nyelvtanár. Míg az első 
kötet célja elsősorban a tudásszintbeli kü
lönbségek kiegyenlítése volt, a második és 
a most megjelent harmadik kötet már a kö
zépszintű kommunikatív szemléletű vizs
gákra, és ezen belül kiemelten az új kétszintű 
érettségire készít fel.

A tankönyvsorozat koncepciója, felépítése 
nem változott. Minden része 12 leckéből áll, 
hiszen az első kötet utolsó fejezete az első 
tanév eseményeinek összegzése, új nyelvtani 
anyagot nem tartalmaz. Azonos maradt a lec
kék felépítése, a témát felvezető képössze
állítás után több alfejezetre tagolt. Ezen be
lül váltakoznak a különböző készséget fej
lesztő feladatok. A tankönyv és munkafüzet 
legtöbb feladata kiegészíti egymást. Cél a 
készségek integrált és komplex fejlesztése, 
nyelvtanulási stratégiák további fejlesztése.

Az autentikus szövegeket tartalmazó tan- 
könyvsorozat átfogja valamennyi érettségi 
témakört és feldolgozza a követelmények
ben szereplő teljes nyelvtani anyagot. A vál
tozatos feladatok bármelyik kommunikatív 

szemléletű vizsgára felkészítenek. A teljes
ség igénye nélkül néhány feladattípus, amely 
előfordulhat az érettségi vizsgán: felelet
választás, szöveg részeinek sorrendbe rende
zése, nyitott kérdések, szövegösszefüggés 
helyreállítása, kiegészítés, űrlapok kitöltése, 
levélírás, vélemény alkotás írásban és szó
ban, szerepjáték, vitafeladat. - A három kö
tet egyes fejezetei teljes egészében lefedik a 
szóbeli témaköröket.

A harmadik kötet nagy újdonsága, hogy 
rendkívül rugalmasan használható a csoport 
szintje, az adott óraszám és a különböző tan
tervektől függően. A tanár szabad kezet kap 
az egyes részek differenciált feldolgozásá
ban. A tankönyvi leckék A és B része a kö
zépszintű (az Európa Tanács A2-Bl-es 
szintje), a C része inkább csak az emelt szin
tű érettségire készülőknek íródott. (B2-C1- 
es nyelvtudás-szint).

A tizenkét fejezet az érettségi előtt álló 18 
év körüli fiatalokról szól. A témák részben 
a már korábban is érintettek új szempont sze
rinti feldolgozása, részben kimondottan az 
érettségi előtt állóknak készült. A Szigetfesz
tivál és más hasonló rendezvények, a fiatalok 
kulturális igényei, a változóban levő család
modell, a testi-lelki egészség, a tudomány új 
és gyakran kétes vívmányai, fiatalok közöt
ti (pár)kapcsolatok, az iskola utáni lehetősé
gek, a pályaválasztás kérdéskörének sokol
dalú körüljárása mellett igen gazdag az or
szágismereti anyag is.

A tankönyv változatlanul arányosan fej
leszti a négy alapkészséget. Miután az elő
ző kötetek nagy hangsúlyt fektettek az olva
sott szöveg értésére, az olvasási stratégiák 
kialakítására és begyakorlására, így a harma
dik kötet még hosszabb és bonyolultabb szö
vegeinek feldolgozása már nem okozhat 
gondot. Ezek nagyon aktuálisak, gyakran a 
tegnap hírei. Éppen ezért itt is bőséges az 
Internet-cím ajánlat.

A leckék felépítése is változatlan. Az első 
találkozás az új témával mindig egy színes 
és máris viták és eltérő vélemények ütköz
tetésére is alkalmas képanyag. A továbbiak
ban autentikus szövegek (irodalmi szövegek,
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újságcikkek, apróhirdetések, beszámolók, 
statisztikai adatok, kvíz-kérdések, kereszt
rejtvények stb.) és ugyanilyen változatos és 
jó minőségű hanganyagok segítik a szókincs 
bővítését, elmélyítését. A szerzők újra és újra 
állásfoglalásra, hipotézisek felállítására, vé
leménynyilvánításra és vitára ösztönzik a ta
nulókat mind szóban, mind írásban. A „csak” 
olvasásra szánt szövegek is sokrétűek. A mai 
németnyelvű irodalom alkotásai mellett 
praktikus tanácsok, internetes információs 
oldal, dialektusban írt mese is helyet kapott. 
Jók a projekt-feladatok, tág teret nyitva az 
önálló és csoportban végzett, produktív mun
ka előtt.

Továbbra is kétnyelvű a munkafüzet. Fel
építése is követi a már jól bevált hagyo
mányt. A szókincset aktivizáló, rendszerező 
bevezető feladatok után a tankönyvi szöveg
re épülő, különböző típusú gyakorlatok el
mélyítik a tanulók tudását. Örvendetes, hogy 
itt is helyet kapnak a német és magyar viszo
nyok összehasonlításán alapuló, a közvetí
tés készségét fejlesztő feladatok is. Magyar 
nyelvűek a nyelvtani magyarázatok és fela
datok, a szótárhasználat továbbfejlesztését 
szolgáló gyakorlatok valamint a nyelvtani 
anyagot összefoglaló függelék.

A munkafüzet is lehetőséget ad a differen
ciálásra. A tankönyv C része tartalmazza az 
emelt szintű érettségi vizsgához szükséges 
nyelvtani ismereteket (pl. függő beszéd, a 
módbeli segédigék ún. másodlagos vagy 
szubjektív jelentése, Futur II), így az ehhez 
kapcsolódó nyelvtani feladatok is elhagya
tok.

Újdonság a fordítás készségének fejlesz
tése. Először fordítási tippeket kap a tanuló, 
majd egy kétnyelvű kiadványban szereplő 
magyar és német nyelvű szöveget kell össze
hasonlítani, végül a fordítási stratégiák kiala
kítása után (Modalpartikeln, személytelen 
szerkezetek visszaadása, különböző közlési 
szándékkal készült levelek összevetése) kell 
önállóan fordítani.

Sokrétűek az íráskészséget fejlesztő fel
adatok. A szövegfajták többnyire azonosak 
a már korábban megismertekkel (szómagya

rázat, levél, riport, tudósítás, fogalmazás, 
tömörítés, táblázat-kiegészítés, jegyzetelés 
stb.). Sok újdonsággal is találkozni. Az új 
nyelvtani ismeretek mellett a választékos és 
tudatos nyelvhasználat fejlesztése (pl. mon
datösszevonás, egyszerű mondat bővítetté 
alakítása, szókapcsolatok, szóképzések, egy 
ige - több igekötő stb.) is nagy hangsúlyt 
kap. A továbbtanulásra és pályaválasztásra 
gondolva a tanulók megismerkednek az ön
életrajz és a pályázat formai jegyeivel. Mi
vel a mai német nyelvben egyre több angol 
szó kerül be, a munkafüzetben több feladat 
is foglalkozik ezzel a problémával.

A kazetta mellett immár CD-n is hozzá
férhető hanganyag az igényes, hosszú szö
vegek miatt többszöri meghallgatással dol
gozható fel. A felvétel jó minőségű.

A harmadik kötethez is készült tanári ké
zikönyv, az előzőekhez hasonlóan nagyban 
segítve a tanár felkészülését. Felépítésében 
a jól bevált gyakorlatot követi: konkrét fel
dolgozási javaslatok, a tankönyv és a mun
kafüzet összehangolása, háttér-információk, 
a hanganyagok szövegei és kiegészítő anya
gok, valamint egy összeállítás arról, hogyan 
készít fel a tankönyv az érettségi vizsgára.

Egy tankönyv sorsát sokszor az dönti el, 
hogy milyen a kiállítása. A Deutsch mit 
Grips sorozat valamennyi kötetére jellemző 
az igényes kivitel, a fiatalos, üde színek al
kalmazása, a jó áttekinthetőség és kezelhe
tőség. A nagyalakú könyvek jól állják a min
dennapi használatot. Szépek a borítók, hu
morosak a rajzok.

A harmadik kötet utolsó leckéje búcsú a 
középiskolától, méltó lezárása a négy évnek. 
A munkafüzet feladatai játékosabbak, köny- 
nyedebbek, oldják az érettségi előtti feszült
séget, lehetőséget adva az eddig tanultak le
zárására.

Összegezve: Úgy érzem, hogy helyesen 
tettem, amikor három évvel ezelőtt a Grips 
első kötetét adtam a diákjaim kezébe. A szin
te változatlan szerzőgárda egy nagyon vé
giggondolt, jó felépítésű, időtálló tanköny
vet írt. Mind a tanulók, mind én szívesen 
dolgozunk ezzel a színvonalas, XXI. századi
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tankönyvvel. És ami ennél sokkal fontosabb: 
a könyv segítségével magas szintű nyelvtu
dás birtokában hagyják majd el az iskolát.

Kazár Mária
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Készségfejlesztő gyakorlókönyv 
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Középiskolások, diákok, tanárok, szülők kö
rében sok szó esik az új, kétszintű érettségi
ről; számos értekezlet, felkészítő fórum fog
lalkozott már az általános elvekkel, a köve
telményekkel - elméletben. A gyakorlatban 
azonban minden nyelvtanár és nyelvtanuló 
magára marad, s bár legjobb tudása szerint 
próbál a vizsgára felkészülni, nem lehet biz
tos abban, hogy helyes irányba halad-e. S bár 
tudjuk: a cél nem a nyelvvizsga/érettségi 
vizsga követelményeinek teljesítése, hanem 
az árnyalt, sokoldalú nyelvtudás megszerzé
se, mégis a nyelvtudás mérésére még hosszú 
ideig szükség lesz.

Olasz nyelvből viszonylag kevés modern 
tankönyv és oktatási segédanyag áll a nyelv
tanuló rendelkezésére, a magyar kiadásúakat 
tekintve pedig még szűkösebb a választék. 
Ezért is jelentős egy olyan készségfejlesztő 
gyakorlókönyv megjelenése, amely mind az 
új, kétszintű érettségire, mind pedig a külön
böző típusú és szintű nyelvvizsgákra segíti 
a felkészülést. A szerzők a gyakorlókönyv 
világos tagolásával, jól elkülönített, ugyan
akkor egymást kiegészítő fejezetekkel, egyre 
igényesebb és összetettebb feladatokkal nem
csak orientálják a nyelvtanulót, hanem foko
zatosan terhelve kitartó munkára is késztetik.

Bevezetőként korrekt leírást találunk az 
egyes vizsgatípusokról, a követelményekről, 

az értékelésről. A nyelvtanuló ennek segít
ségével is folyamatosan ellenőrizheti előre
haladását a követelményeknek való megfe
lelés szempontjából is.

Az öt fő fejezetre osztott könyv a négy 
idegen nyelvi alapkészség kialakításához és 
fejlesztéséhez kapcsolódik, kiegészítve a 
Nyelvhelyesség című fejezettel, amely a 
kommunikatív szempontú nyelvtanulás so
rán is alapvető fontosságú. A feladatok el
végzésére szóló utasítások olasz nyelvűek 
már a középszintű érettségi vizsgához ren
delt feladatoknál is. Ez egyrészt jó, mert ele
ve olasz nyelvű gondolkozásra késztet, más
részt viszont problémát is jelent azoknak az 
érettségizőknek, akik magyar kiadású (a 
nyelvtant magyar nyelvű magyarázatokkal 
segítő és gyakoroltató) tankönyvekből tanul
tak. Számukra az átállást is segíti ez a gya
korlókönyv (a középszintű érettségi felada
tainál azonban néhány bevezető példa na
gyobb segítséget jelenthetett volna). Minden 
fejezethez, szintenként elkülönítve, megol
dási kulcsok is tartoznak, így mód nyílik a 
közvetlen ellenőrzésre is.

Olvasott szöveg értése: a különböző szin
tekhez rendelt autentikus szövegek terjedel
me, tartalmi elemei, szókincse helyesen ori
entálja a nyelvtanulót. A szerzők bizonyára 
évek óta gyűjtötték és rendszerezték a cél
nak megfelelő szövegeket, s így sikerült sok
féle, érdekes, irodalmi szempontból is szín
vonalas, igényes olvasnivalót összeállítani. 
Az olvasott szöveg értésére adható feladatok 
típusa viszonylag szűk (igaz-hamis állítások, 
kérdések, a szöveg széttördelt szakaszainak 
logikus újrarendezése stb.), ezek gyakorlá
sával viszont kialakítható és fejleszthető a 
globális értés, a szintetizáló szövegértés és 
feldolgozás készsége.

Nyelvhelyesség: változatos, egyre igénye
sebb, fokozatosan nagyobb koncentrációt, 
valamint árnyalt lexikai és nyelvtani tudást 
igénylő feladatok követik egymást. Nagyon 
jó érzékkel választotta ki a szövegeket Hor
váth T. Krisztina: érdekesek, olvasmányo
sak, ugyanakkor nem kínálják automatiku
san a megoldást, a nyelvtanuló figyelme nem


