


Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs

Új résszel bõvült az Oxford Pocket család. Az új kötet megtanítja, mit nevezünk phrasal verbs-nek, mi a
nyelvtana, hogyan használjuk õket. 22 témakörben dolgozza föl a leggyakrabban használt szavakat,
eredeti szövegkörnyezetükben,134,  egyenként 2 oldalas egységben. Egyik oldalon szójegyzék van,
magyarázatokkal, másik oldalon példák, gyakorlatok, szövegek. Mindennapi helyzetek, mint pénz,
utazás, munka, politika szerepelnek a fejezetekben, a könyv végén pedig összefoglaló van a
kulcsszavakról, a legfontosabb rendhagyó igékrõl, az elsõdleges jelentésû  és az átvitt értelmû
kifejezésekrõl. Mindez pedig egy könnyen használható, zsebben is hordható formában. A nyelvtanulók
B1 szinttõl egészen C2 szintig használhatják.

Business Essentials B1 (Key Skills Vocat/Prof English+Dvd)
A kiadvány a munkahelyi kommunikáció 6 kulcsfontosságú területére összpontosít, világos, lényegre
törõ formában. Ezek: telefon és e-mail, vendégek és látogatók, prezentációk, táblázatok és grafikonok,
üzleti levelezés, álláspályázat. Megtanít, hogyan hagyjunk telefonüzenetet, hogyan készítsünk
meghívót vagy ajánlatot, hogyan képviseljük cégünket, valamint hivatalos levelek és önéletrajzok
írásához ad segítséget. Üzleti környezetben fejleszti a beszéd- és íráskészséget, a hallás utáni
szövegértést és az írást. Külön van nyelvtani gyakorló rész, továbbá egy BEC gyakorló teszt, hogy a
tanulók megismerkedhessenek a vizsgával. A tankönyvhöz DVD tartozik, amelyen video és MP3 file-
ok találhatók. A tanári segédlet letölthetõ ingyenesen a kiadó honlapjáról.

Oxford English for Careers: Engineering 1 SB
Oxford English for Careers: Engineering 1 Class CD
Az Oxford English for Careers sorozat, mely nagy hangsúlyt helyez a szakmai
szókincsre, új taggal gyarapodott. A mérnöki munka minden területét összegyûjtve,
a valódi életbõl vett szituációkkal segíti a leendõ és a már dolgozó szakemberek
nyelvi fejlõdését. Fejezetenként van egy „It's my job”, amelyben valódi személyek
beszélnek munkaterületükrõl és munkájukról, egy „Number talk” rész, amely a
munkát segítõ mérésekre és számokra összpontosít. A tanulók  hozzáférnek az
interneten lévõ interaktív gyakorlatokhoz. Tanári kézikönyv és audio CD egészíti ki
a tananyagot, amely B1 nyelvi szinten készült.
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