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BevezetésBevezetésBevezetésBevezetés

Újrakezdő, kezdő tanfolyamok számára nehéz megfelelő, korszerű könyvet találni.
A hallgatók többsége nem szívesen áldoz nagyobb összeget a ma divatos, ám nem
kellően intenzív, nem gyakorlatias, feladatközpontú könyvekre.

A Positive English olyan kötet, mely felnőttképzésben újrakezdők számára 40-80
tanórás modulban feldolgozható, érthető, lényegre törő, gyakorlatias, ugyanakkor
kellően bátorító, ösztönző, korszerű, mind az érettségi, mind a nyelvvizsgák
követelményeit is szem előtt tartó oktatási anyag.  A könyv teljesen kezdő
felnőttek számára is használható, körülbelül kétszeres időráfordítással.  Nem
ajánljuk olyan tanulók részére, akik az anyanyelvük megismerésében még nem
jutottak el olyan szintre, hogy a nyelvtani magyarázatokat hiánytalanul értenék.

Középiskolák első évfolyama számára is ajánljuk a könyvet – elsősorban olyan
diákok részére, akik általános iskolában már tanulták a nyelvet.

Mint az English Reader sorozat többi tagja, ez a kötet is nagyrészt autentikus
szövegekből elleshető mintákra épít, olykor az élő nyelv „szokásos hibáit” is
szemlélteti.  Lényeges szabályokra kitér, de nem azokon van a hangsúly, hanem az
idegen nyelven való kommunikációs készség fejlesztésén, mely mind a gyakorlati
nyelvhasználatnál, mind a modern, egynyelvű vizsgáknál fontos.

A szövegeknél – mint a nyelv valós életben való használatánál is – két fő változat,
a brit és az amerikai akcentus meghatározó, bár vannak kanadai és ausztrál
szövegek, kifejezések is a kötetben.  Ikonok jelzik, mely írásmódot választottam az
egyes szövegeknél. Bemutatok eltérő akcentusok közti hasonlóságokat és
különbségeket, valamint a beszélt nyelvben oly gyakran hallható fordulatokat,
mivel a felnőtt nyelvtanulók közül sokan munkavégzéshez, különböző országokból
származó anyanyelvűekkel való kapcsolattartáshoz is használják a nyelvet, vagy
csupán angol nyelvű filmek szófordulatait szeretnék megérteni.

A feladatoknál meghatározóak a nyitott feladatok, ahol sok eltérő megoldás
létezhet.  Szándékos nehezítéseket építettem be sok mondatalkotási feladatnál,
hogy ne lehessen mechanikusan megoldani, hanem gondolkodni is kelljen.
Honlapunkon a könyvhöz tartozó „terméktámogatás” oldalakon közlünk
mintamegoldásokat és tanácsokat.  A használat közben beérkező tanácsokat,
véleményeket figyelembe vesszük, és amennyiben megoldható, az újabb
kiadásoknál beépítjük a nyomtatott változatba.

A tanuláshoz, a tanításhoz sok sikert kíván:

a Szerző
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