
Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

Be
rn

át
né

 V
ám

os
i J

ud
it 

 • 
 D

r. 
N

yi
tr

ai
 T

am
ás

   
G

ir
o 

d’
it

al
ia

no
  2

   
•  

O
la

sz
 m

un
ka

fü
ze

t

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás2

A2- B1

Giro  d’italiano
A kiadó új olasz tankönyvsorozata

• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és
érdeklődését tartja szem előtt;

• életszerű  helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti
fel a nyelvtanulókat;

• autentikus  beszélő szereplőkkel, képekkel
és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;

• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi

és a Közös Európai Referenciakeret követelményeinek.

Giro d’italiano 2
Olasz munkafüzet 

• változatosan gyakoroltatja a tanult nyelvi formákat;
• sokoldalúan dolgozza fel a témakörökhöz kapcsolódó

szókincset;
• fotók, rajzok, ábrák és autentikus szövegek révén mélyíti

el az olasz kultúra ismeretét;
• szintfelmérésre alkalmas feladatsorokat tartalmaz;

közli a hanganyag teljes szövegkönyvét;
• összefoglalja a beszédszándékoknak megfelelő nyelvtani

ismereteket A2 – B1szinten.
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A részletes tanári útmutató és a hanganyag ingyenesen letölthető
a kiadó honlapjáról: www.tankonyvkatalogus.hu
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A kiadvány 2020. 11. 30-tól tankönyvi engedélyt kapott a TKV/3412-11/2020. számú határozattal. 

A tananyag megfelel a módosított NAT 2020 előírásainak: 5/2020. (I. 31.) kormányrendelet (NAT 2020) és a hozzá 
illeszkedő tartalmi szabályozók előírásainak: Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára, Élő idegen nyelv: 
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve, 9–12. évfolyam. Olasz.
Alkalmas a szakgimnáziumokban való használatra: a szakgimnáziumban az idegen nyelv esetében a gimnáziumi 
kerettanterveket kell alkalmazni (ld. Kerettantervek a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára, Bevezetés).
A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3 sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama 
számára (3.2.02.1., 3.2.03.1.) követelményeinek is.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
Koren Pálné Szabó Andrea, Zarubay Attila

A kéziratot bírálta: Kalásziné Ványi Klára

Szakmai és anyanyelvi lektor: dr. Mariarosaria Sciglitano, PhD

Felelős szerkesztő: Képes Júlia

Tipográ�a, illusztráció, fedélterv: Marczali Ágnes

A térképeket rajzolta: PGL Gra�ka Bt.

Fotók: Bernátné Vámosi Judit, dr. Nyitrai Tamás, Mráz László, dreamstime.com, �ickr.com
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