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New Headway Pre Intermediate Fourth Edition Workbook
Two DVDs with over 6 hours of video from Beginner to Intermediate level, to support the relevant levels of Headway Fourth edition
Student's Books Photocopiable worksheets with activities to prepare students for and help them exploit the video Extensive
teacher's notes with answer keys These videos are also available separately on the iTools disc for teachers and on the iTutor disc
for students The video scripts are available in customisable Word format on the Headway Teacher's site
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een weeffout in
onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige
Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs.
Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als
iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Notes with hints, suggestions, and 'possible problems' feature Photocopiable activities for every unit Teacher's Resource Disc communicative activities, tests, grammar reference, word lists, tapescripts and audio
English File Pre-Intermediate Student's Book is suitable for CEFR level A2-B1English File, third edition, provides a balance of
grammar, vocabulary, pronunciation and skills to give students the right mix of language and motivation to get them talking. With
lively lessons and engaging topics, classes are enjoyable and provide opportunity for students to practise and improve. Support for
teachers includes a Teacher's Book with over 100 photocopiables along with extra tips and ideas. The Classroom Presentation
Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook on-screen and interactive.
Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan
mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal over macht waarin
de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk,
de hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en
Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het heeft vaart, er zit
veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het is genieten. Boris Dittrich
Pre-Intermediate Student's Book, Fourth edition, features the Headway iTutor - an interactive self-study disc with documentary
video for students to revise, review, and improve their English in a rewarding and motivating way.

7 units Colloquial English video lessons Consolidation and review pages after each unit Communication section and
Listening scripts Grammar Bank, Vocabulary Bank, Phrasal Verbs in Context, Sound Bank and Wordlist
General English for University Students is a book which helps to learn General English or Basic English for non English
Department/Major students at university level. This book comprises six units which start from Hello World to Daily
Routines. It can be used for 12 until 14 meetings in a semester. Furthermore, each unit can be taught for 2 until 3
meetings. It is because each unit comprises many sub-units including objectives, reading, vocabulary, grammar focus,
writing, exercise, and speaking. This book is designed to be more practical rather than theoretical. There are several
reading texts for each unit. The reading texts have been adapted to Indonesian culture and norms. There are also many
exercises to deepen students’ knowledge and skills. Useful phrases, meaningful words, and grammar focus are provided
to maximize students’ language input. In addition, writing and speaking are available to train students’ productive skills.
Finally, the author hopes that this book can bring many advantages for lecturers and students especially.
A world list of books in the English language.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player One! ‘Het is moeilijk om de verwachtingen waar te
maken na het ongelooflijke succes van Ready Player One, maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar
dagen na het winnen van de door oasis-oprichter James Halliday georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts een
ontdekking die alles verandert: in de archieven van Halliday ligt een nieuwe technologie verborgen die de wereld zal
veranderen en oasis duizend keer wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan zelfs Wade ooit had durven
dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht, met een nieuw raadsel; Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een
onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen
wat hij wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen leven en de toekomst van oasis op het spel, maar ook het lot van de
mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende fantasie en dreigende werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL
‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over de toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld
waarin we nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’ TREVOR NOAH
Buku ini didesain dan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan prioritas guru Bahasa Inggris sebagai bahasa
Inggris dalam peningkatan kompetensi profesional. Buku ini bertujuan untuk menolong guru dalam meningkatkan
kompetensi profesionalnya, menemukan kekuatan dan kemampuan mereka dalam meningkatkan keterampilan sosial
sambil menemukan kesempatan kolaborasi dengan guru Bahasa Inggris lain melalui berbagai kegiatan pengembangan
dalam model yang dikembangkan ini. English Teacher Peer Coaching Model: A Sustainable Professional Competence
Training Model For High School Efl Teacher ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Balanced, integrated-skills syllabus with clear grammar focus Grammar, vocabulary, skills work, and Everyday English in
every unit 14 units (6 or 8 pages long) Reference material - tapescripts, grammar, word lists, pairwork, irregular verbs,
and phonetic symbols
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs.
Het is de ochtend van de boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de
achttienjarige Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige
familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en
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geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij
krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu
zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of mislukking, zege of
ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en
moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie
van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel
op het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te
brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven.
De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om met deze
vragen te spelen en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
This book connects SLA theory and practice in ways that are relevant and accessible to students, researchers and practitioners.
The first ever 4th edition from the world's most trusted course - New Headway Pre Intermediate, completely rewritten and packed
with new material.
This practical handbook is designed to help language teachers, teacher trainers, and students learn more about their options for
using computer-assisted language learning (CALL) and develop an understanding of the theory and research supporting these
options. The chapters in New Perspectives on CALL for Second Language Classrooms synthesize previous CALL theory and
research and describe practical applications to both second and foreign language classrooms, including procedures for evaluating
these applications. The implementation of CALL at the institutional level is also addressed, with attention to designing multimedia
language laboratories and creating collaborative CALL-based projects between educational institutions. Although many chapters
locate their descriptions of CALL activities and projects within the ESL/EFL setting, the principles and activities described are
equally useful for other language settings. The book does not require prior knowledge of CALL, computers, or software. To assist
readers, a glossary of CALL terms and an appendix of CALL Web sites are provided. The book also has its own accompanying
Web site (http://www.erlbaum.com/callforL2classrooms) presenting chapter abstracts, author contact information, and regularly
updated links to pedagogical, research, and teacher development sites. By integrating theoretical issues, research findings, and
practical guidelines on different aspects of CALL, this book offers teachers multiple levels of resources for their own professional
development, for needs-based creation of specific CALL activities, for curriculum design, and for implementation of institutional
and inter-institutional CALL projects.
The world's best-selling English course - a perfectly-balanced syllabus with a strong grammar focus, and full support at all six
levels.Headway's trusted methodology combines solid grammar and practice, vocabulary development, and integrated skills with
communicative role-plays and personalization.Authentic material from a variety of sources enables students to see new language
in context, and a range of comprehension tasks, language and vocabulary exercises, and extension activities practise the four
skills. "Everyday English" and "Spoken grammar" sections practise real-world speakingskills, and a writing section for each unit at
the back of the book provides models for students to analyse and imitate.Workbook audio available at a
href="https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gbandselLanguage=en"www.oup.com/elt/headway/a.
With the Fourth edition of the best-selling course book you can now experience the trusted Headway methodology using the latest
in classroom technology: iTools bring the Fourth edition Student's Book and Workbook alive on the classroom wall, complete with
interactive exercises, audio, video, and other teaching resources. The built-in tools like zoom, highlight and screen shade give you
and your students a truly interactive teaching and learning experience. iTools also includes customizable flipcharts, wordlists and
grammar reference to help you make the most of your Headway lessons.iTutor is the digital companion to the Student's Book that
allows students to revise, review and improve their English outside the classroom. To read more about iTutor and how it
encourages learner autonomy, see the iTutor tab.iChecker is a new digital resource, available to students with the Workbook. It
contains all Workbook audio and practice tests to help students identify areas where they need more study. To learn more, see the
iChecker tab.
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The first ever 4th edition from the world's most trusted course - New Headway Intermediate, completely rewritten and
packed with new material.
This volume presents a wide ranging overview of key theoretical and practical issues, empirical research and various
analyses of pragmatic phenomena that will certainly be most useful and helpful to students and researchers in
pragmatics and other linguistic disciplines and, of course, to L2 teachers. It is divided into five parts that include chapters
addressing cognitive issues on L2 teaching, how and what to teach when dealing with specific speech acts, intercultural
aspects of communication, the teaching of languages for academic and specific purposes and some other
methodological issues on pragmatics teaching.
In dit eerste deel van Robert Ludlums internationale bestsellerserie omtrent Jason Bourne wordt een man meer dood dan
levend uit de zee gevist. Snel blijkt dat hij nog altijd in levensgevaar is... Het Bourne Bedrog Op de Middellandse Zee
redden vissers een bewusteloze man uit het water. In zijn rug zitten meerdere kogelwonden. De identiteit van de man is
een mysterie: als hij bij bewustzijn komt, weet hij niet wie hij is en wat er gebeurd is. Tot zijn eigen verbazing kan hij
uitzonderlijk goed vechten, weet hij verschillende wapens moeiteloos te bedienen en spreekt hij meerdere talen. Op zoek
naar zijn identiteit leidt een bankrekeningnummer hem naar Zürich, waar hij in een bankkluis vier miljoen dollar en een
naam vindt: Jason Bourne. Langzaam ontvouwt zich het geheime leven van Jason Bourne en voor hij het weet moet hij
rennen voor zijn leven... De Bourne belofte is succesvol verfilmd als The Bourne Identity met Matt Damon in de hoofdrol.
`Robert Ludlum stopt meer verrassingen in zijn boeken dan welke auteur dan ook. The New York Times
Als een legendarisch topmodel een dodelijke val maakt van een balkon in de chique Londense wijk Mayfair, gaat de
politie uit van zelfmoord. Haar broer weigert dit echter te accepteren en schakelt privédetective Cormoran Strike in. Strike
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neemt de klus dankbaar aan. Sinds hij zijn been verloor in Afghanistan is zijn leven een puinhoop. Hij heeft bijna geen
opdrachten en de schuldeisers zitten achter hem aan. En daarbij is hij net weg bij zijn vriendin en woont hij in zijn
kantoor. Dit is zijn kans om een nieuwe start te maken. Maar naarmate hij dieper infiltreert in de wereld van de rich and
famous nemen de zaken een steeds duisterder wending – en loopt hij zelf steeds meer gevaar... Koekoeksjong is een
traditionele Britse misdaadroman in een modern jasje en kan zich meten met de grote klassiekers uit het genre. De pers
over Koekoeksjong ‘Heel verfrissend: humor en mededogen spelen in dit boek een grotere rol dan bloed en geweld.
Laat dit alsjeblieft het begin zijn van een reeks.’ **** Vrij Nederland ‘Een thriller die uitstekend in elkaar zit, geen
moment verveelt en een groot publiek zal aanspreken.’ NRC Handelsblad ‘Een solide detective, waarin vooral het
satirische talent schittert.’ **** de Volkskrant
A completely new Pre-Intermediate level of the world's most trusted English course, with brand new digital resources
bringing you a completely up-to-date blended Headway course.
This book considers the issues globalization raises for second language learning and teaching. Block and Cameron's collection shows how,
in an economy based on services and information, the linguistic skills of workers becomes increasingly important. New technologies make
possible new kinds of language teaching, and language becomes an economic commodity with a value in the global marketplace. This has
implications for how and why people learn languages, and for which languages they learn. Drawing together the various strands of the
globalization debate, this rich and varied collection of contributions explores issues such as: *The commodification of language(s) and
language skills *The use of new media and new technologies in language learning and teaching *The effects of globalization on the language
teaching industry *New forms of power and resistance.
Geheimen, jaloezie, roddels en moord Ellery en haar tweelingbroer Ezra moeten noodgedwongen verhuizen naar de geboorteplaats van hun
moeder. Lang geleden is hun tante Sarah daar verdwenen – een zaak die nooit is opgelost en waar in de familie nooit over gesproken wordt.
Algauw ontdekt Ellery dat er pas nog een meisje is verdwenen. Net als Sarah was dit meisje homecoming queen op school, en niet lang
daarna worden ook de meisjes die dit jaar genomineerd zijn bedreigd. Ellery is een van de kandidaten en besluit zelf op onderzoek uit te
gaan. Ze wordt daarbij geholpen door Malcolm, een jongen van school die ze stiekem wel leuk vindt, maar die ook meer lijkt te weten dan hij
doet voorkomen. Langzaam maar zeker komt Ellery dichter bij de waarheid. Maar dan vindt er nog een verdwijning plaats en deze keer wel
heel dichtbij… Lees ook Een van ons liegt!
Victoria Jones is net haar baan kwijt als ze Edward ontmoet. Hij vertelt haar dat hij de volgende dag naar Bagdad gaat en Victoria besluit
hem achterna te reizen. Om haar overtocht te betalen, besluit ze een baantje aan te nemen als gezelschapsdame. Hoewel ze geen adres
van Edward heeft en niet eens zijn achternaam weet, gaat Victoria in Bagdad naar hem op zoek en beleeft daarbij een serie verbijsterende
avonturen.
Astrid is enig kind van een alleenstaande moeder, een beeldschone en extravagante dichteres. Het meisje aanbidt haar moeder, maar wordt
op zichzelf teruggeworpen wanneer de moeder wegens moord wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Witte Oleander is het
onvergetelijke verhaal van Astrids pogingen om zich alleen staande te houden. Haar stoerheid, moed, warmte en humor maken Astrid tot een
onweerstaanbaar en onvergetelijk romanpersonage. 'Dit is een van de mooiste en aangrijpendste romans die ik in lange tijd gelezen heb.'
Oprah Winfrey 'Een groots debuut.' NRC Handelsblad 'Een meeslepende roman.' Margriet 'Ontroerend.' Cosmopolitan
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf
ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
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