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 Nemrégiben jelent meg Szita Szilvia és Pelcz Katalin 
négy részesre tervezett magyar nyelvkönyvcsaládjának második 
kötete, a MagyarOK 2.   

 A második kötet az első munkáját folytatva a Közös 
Európai Referencia Keret által meghatározott A1-es nyelvi 
szintről az A2+ szintre jutatja el fiatal felnőtt tanulóit. A pluszjel 
arra utal, hogy a könyv befejeztével a diákok tudása egy kicsit 
meg is haladja az A2-es szintet megkönnyítve ezzel az átmenetet 
az A2 és a B1 nyelvi szintek között.  

 A 120-140 tanórásra tervezett tankönyv felépítése azonos 
az első kötetével. Szerkezete áttekinthető, akár önálló tanulásra is alkalmas. Mind a nyolc 
fejezetben a törzsanyag mellett találhatóak kiejtést gyakorló feladatok és a fejezetben használt 
hasznos kifejezések felsorolása. A könyv végén van a tankönyvben szereplő igék listája és a 
hanganyagok leirata.  

 A második rész szorosan kapcsolódik az elsőhöz, az elsőben megismert szókincset és 
nyelvtani szerkezeteket átismétli és bővíti. Ez a spirális szerkezet a tankönyvön belül is 
észrevehető, de az egyes alfejezetek nem épülnek annyira egymásra, mint az első kötetben. Ez 
lehetővé teszi bizonyos részek időhiány miatti kihagyását.  

 A tankönyvben az európai nyelvvizsgák témái jelennek meg, ilyen például a 
szabadidő, a család és a munka. A magyar kultúra mellett interkulturális elemekkel is 
találkozhatunk, ami nagyban motiválja a tanulókat, lehetőséget ad számukra, hogy saját 
kultúrájukról, országukról beszélhessenek. Ezen is látszik, hogy a tankönyv elsősorban 
kommunikációközpontú.  

 

1. ábra MagyarOK 2, 4. fejezet 86.oldal 



 A hasznos szókincset tanító, korpuszalapú tananyag mellett a szerzők gondoltak a 
stabil grammatikai alapok elsajátításának fontosságára is. Ehhez nyújt segítséget a 
tankönyvhöz készült nyelvtani munkafüzet, mely segítségével a diákoknak további 
gyakorlásra nyílik lehetőségük.  

 A MagyarOk tankönyvcsalád előnyei közé tartozik az a nagy mennyiségű segédanyag, 
amit a tankönyvek holnapjáról érhetünk el. Az oldalon megtalálható a tanári kézikönyv, 
melyben részletes módszertani tanácsokat kapunk, valamint két tanmenet, egy 96 órára és egy 
120 órára tervezett. Nemcsak a tanárok, hanem a diákok munkáját is segíti, hogy minden 
fejezethez le lehet tölteni a hanganyagot, a feladatok megoldó kulcsát, illetve egy többnyelvű 
szó- és kifejezésjegyzéket is. Az egyes fejezetekhez tartozó munkalapokkal, szókártyákkal 
színesíthetjük nyelvóráinkat, az ismétlő feladatokkal, tesztekkel pedig felmérhetjük diákjaink 
tudását. A tankönyvben lévő internetes kutatómunkával járó feladatokkal a diákok 
megtanulnak eligazodni a célnyelvi környezetben.  
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 Az Európai Nyelvi Díjat nyert MagyarOK nyelvkönyvcsalád legújabb tagja tehát 
kiegészíti és folytatja az első kötetben tanultakat. Rengeteg segédanyagával segíti mind a 
nyelvtanár, mind a nyelvtanuló munkáját.  Beszédközpontúságával, hasznos szókincsének 
elsajátításával a tanulók már A2-es nyelvi szinten az anyanyelvi beszélőkhöz hasonló 
szófordulatokat tudnak alkalmazni. A logikus szerkezetnek köszönhetően a tankönyv önálló 
tanulásra is alkalmas. A négy részesre tervezett tankönyvsorozat következő kötetének 
megjelenése 2016-ra várható. 
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