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Nyelvoktató magazinok angolul, franciául,
németül, spanyolul



Ingyenes feladatgyűjtemények



Ingyenesen letölthető
audio– és video anyagok



Nyelvi labor



Chat felület nyelvtanári segítséggel
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Feliratkozási lehetőség hírlevélre
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Nyelvoktató magazinok négy nyelven sok nyelvi szinten
A Mary Glasgow Magazines
(MGM) kiadó alapításának napjától , több mint 60 éve nyelvtanulóknak készít magazinokat.
A kiadványok angolul, németül,
spanyolul és franciául jelennek
meg. Minden magazint anyanyelvi szerkesztők, írók állítanak
össze.
Egy-egy újság gondosan szerkesztett nyelvi és nyelvtani keretekbe foglalt nyelvi szintet jelent.
A kiadványok az Európai Nyelvi
Referenciakeret (KER) egy adott
szintjeinek felelnek meg. Így
minden olvasónak lehetősége
van az iskolában, tanfolyamon
elsajátítottak gyakorlására, elmélyítésére.
Az MGM magazinok a világon
már több millió olvasónak segí-

tettek megszeretni a nyelvtanulást, elmélyíteni a tudást.
Az olvasott anyagok mellett a
kiadó weboldalán sok extra
anyag várja az előfizetéssel
rendelkezőket:


ingyenesen letölthető
feladatok ezrei



ingyenesen letölthető
hanganyag a magazinokhoz



ingyenesen letölthető
átiratot minden hanganyaghoz



ingyenesen letölthető
video fájlok

EZEN FELÜL ELŐFIZETŐKNEK MÁS SZOLGÁLTATÁSOK
IS ELÉRHETŐK
(részletesebben a 2. oldalon)

Mind a négy nyelvi készséget fejlesztheti
A magazinok tiniknek készültek.
Azokat a témákat dolgozzák fel,
amik érdeklik őket ill. amelyek a
tanulmányaik során is a tananyag részét képezik.
A könyvektől eltérően naprakész, friss információt tartalmaz-

nak — akár egy hónappal ezelőtti híreket is.
A magazinok a weboldal kínálta
összes ingyenes anyaggal az
olvasás mellett az írást, társalgást és szövegértést is fejlesztik.

Ez az óra ugye érdekes
lesz?

Oldal 3

Ingyenes extra hozzáférések

Az éves

Az éves előﬁzetés nem csu-

hogy az olvasók a kultúra és

pán magazinokat jelent.

a valós anyanyelvi élet kon-

Hozzáférést kap a teljes

textusába helyezzék az olva-

nyelvtanulói eszköztárhoz—

so akat.

tanárként is, diákként is. A

A magazinokon felüli hozzá-

www.maryglasgowplus.com

férések még:
 diák magazin előﬁzetés
– tartalma 5 szám +
MP3 fájlok
 tanári csomag – tartalma 5 szám, tanári jegy-

oldalon videók, audio– és
hallás utáni felvételek és a
„Language Lab” érhető el.
Mindezek segítenek abban,

zet +MP3 fáljok

 INGYENES előﬁzetés
minden 10 ugyanabból
a címből megrendelt
magazin után
 INGYENES óriásposzter
a 20+ megrendelésekhez
 INGYENES tanári jegyzet
minden előﬁzetéshez

Mi is az a barátkereső?
Ez az oldal a kizárólag
diákoknak fenntarto
részben van. Csak regisztráció után használható.

Nem kell Szupertanárnak lennie! Lazítson! Az
MGM Ön mögött áll.

I 11-18 évek diákok
kereshetnek levelező
(email /chat) társat a
velük egy korú, ugyano-

lyan nyelvi szinten álló
MGM magazin előﬁzető
diákok közö . Jelenleg
Magyarországgal együ
33 ország diákjaival
építhetnek kapcsolatot.
A levelezés nyelve angol.

előfizetéssel
nem csupán
magazinokra
fizet elő. Sok
egyéb
lehetőséghez is
hozzáférést kap.

