TALENTS
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Gyakran ismételt kérdések
1 Hány év alatt végezhető el a Talents-sorozat egy-egy kötete?
Ez óraszámtól függ. Heti 3 órával számolva a három kötet 4 év alatt végezhető el. Az első kötet a 10. évfolyam első félévéig tart, és ugyanígy másfél év szükséges a második kötethez is. A harmadik kötet csak
10 leckéből áll, mely a 12. évfolyam tananyagát foglalja magába. Természetesen magasabb óraszámban
gyorsabban lehet haladni a tananyaggal.

2 Heti 3 órában tanítom a francia nyelvet. Megfelelő számomra a Talents-sorozat?
Igen. A három kötet négy év alatt elvégezhető.

3 Milyen szintre tudom eljuttatni a tanítványaimat a Talents-sorozat könyveivel?
Az első kötet végére az A2 szintre lehet eljutni. A második kötet segítségével a B1 szintre, vagyis a középszintű érettségi szintjére. A harmadik kötet tananyagának elsajátításával egy erős B2 szintig lehet eljutni.
Ez az emelt szintű érettségi, illetve a középfokú nyelvvizsga szintje.

4 Hány éves kortól használhatom a Talents-sorozat könyveit?
A sorozat köteteit 12 éves kortól ajánljuk a francia nyelvet tanulni vágyóknak. A különböző életkorokban
nyilván más lesz a történeket feldolgozásának fókusza, de az általunk ajánlott kortól a kötetek segítségével
bárki számára élvezetessé válik a nyelvtanulás.
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5 Felsőoktatásban, nyelviskolában tanítok. Használhatom-e a Talents-sorozat könyveit?
Igen. Az egyetemista korosztály, a felnőttek legalább annyira fogják értékelni a Talents-kötetek történeteit,
mint a középiskolások. A nyelvtani progresszió logikus egymásra épülése, a nyelvtani és értési feladatok
sokszínűsége a nyelvvizsgára készülőknek nagy segítség.

6 Nem a Talents-ból kezdtem tanítani a csoportomat. Folytathatom-e a Talents 2-vel, illetve
a Talents 3-mal?

Igen. A kötetek egymástól függetlenek, így csak a nyelvtani progresszióra kell ügyelni. A Talents 2 előfeltétele a passé composé és imparfait ismerete. A Talents 3 előfeltétele az összes igeidő és a feltételes mód ismerete.

7 Tudom-e használni a Talents-t a digitális oktatásban?
Igen. A kötetek elérhetők online könyv verzióban is, így a digitális oktatásban is remekül alkalmazható.
A tanár meg tudja osztani a képernyőjét, így a diákok láthatják a könyv aktuális oldalát. Az OK! Online Könyvek weboldal elérhető a következő linken: https://okkonyvek.hu

8 Nincs okostábla az iskolámban. Tudom-e használni az online könyvet?
Igen. Elég hozzá egy számítógép és egy kivetítő, okostábla nem szükséges.
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9 Tudom-e használni a Talents-sorozat könyveit a fakultációs órákon?
Igen. Mind a második, mind a harmadik kötetben vannak olyan anyagrészek, melyek kiválóan – és az alapórától elkülönítve – használhatók fakultációs csoportokban. Ilyenek például a második kötet projektfeladatai vagy a harmadik kötet vitafeladatai.

10 Nyelvi előkészítő osztályban, két tannyelvű osztályban tanítok. Tudom-e használni a Talents-sorozat könyveit?

Igen. Emelt óraszámú, intenzív nyelvoktatásban is kiválóan használható a Talents-sorozat.

11 Heti 3 órám van. Meg kell-e csinálni a Talents összes feladatát?
Nem, a feladatok bőséges tára lehetővé teszi, hogy a tanár a csoportjának megfelelő feladatokat „kimazsolázza”. A munkafüzet fejezetes felépítése és buborékjai segítik a választást.

12 Van-e a Talents-sorozat köteteihez hanganyag? Hol találom?
Mindhárom kötethez tartozik hanganyag, ezeket a Műszaki Könyvkiadó honlapjáról (https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/talents/) ingyenesen lehet letölteni telefonra és asztali gépre egyránt.
A letöltés pár másodpercet vesz csak igénybe.
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13 Hogyan tudom órán használni a hanganyagot?
Legpraktikusabb talán, ha a tanár letölti a mobiltelefonjára a hanganyagot. Egy minihangfalt a telefonhoz
csatlakoztatva kiváló hangminőséget tud varázsolni az órán. Ehhez nincs szükség internetes kapcsolatra.

14 Van-e a Talents-sorozat köteteihez tanmenet? Hol találom?
Igen, mindhárom kötethez található tanmenet, amely szintén letölthető a Műszaki Könyvkiadó honlapjáról.
(https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/talents)

15 Van-e a Talents-sorozat köteteihez kiegészítő anyag? Hol találom?
A Műszaki Könyvkiadó honlapjáról (https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/talents) letölthetők a kiegészítő anyagok, pl. nyelvtani összefoglaló plakátok, Kahoot-játékok.

16 Van-e a Talents-sorozat köteteihez megoldókulcs? Hol találom?
A második és harmadik kötet „beírós” feladataihoz található hangos megoldókulcs és annak átirata is. Ezek
a kiadó holnapjáról (https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret/talents) elérhetők.
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17 Milyen csoportnak ajánlott a Talents 3?
A Talents 3 ajánlott mindazoknak, akik érettségire vagy nyelvvizsgára készülnek, valamint azoknak, akik
szeretnének eljutni egy stabil B2 nyelvi szintre.

18 Szeretik-e a gyerekek a Talents-sorozat köteteit?
A Talents-t a diákok nagyon szeretik, mert a történetei, kommunikatív szemléletmódja elfeledteti a diákkal,
hogy kemény, intellektuális munkát végez. A történetek izgalmasak, mindig lehet várni a folytatást,
a szereplők között mindig van olyan, akit lehet szeretni, és akit közel éreznek magukhoz. Tematikája
a korosztályhoz közel áll.

19 Lesz-e Talents 4?
A Talents-sorozat a harmadik kötettel zárul. A Műszaki Könyvkiadó tervei között szerepel egy érettségire
felkészítő tankönyv és feladatgyűjtemény kiadása. Előreláthatólag 2021 tavaszán jelenik meg.

20 Hol vásárolhatom meg a Talents-sorozatot?
A sorozat megrendelhető a www.konyvbagoly.hu webáruházban. További információt kérhet a Műszaki Könyvkiadó vevőszolgálatától az info@mkkonyvkiado.hu, valamint a 06(33) 473-473-as telefonszámon.
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