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ellenőrizhetjük: használják-e az adott szót, és 
ha igen, milyen jelentésben.

A leendő fordítók képzésekor nagy figyel-
met kell fordítani ezen eszközök rutinszerű 
használatának elsajátíttatására, de még in-
kább annak a nyitottságnak és készségnek a 
kifejlesztésére, hogy később folyamatosan 
nyomon tudják követni a legfrissebb eredmé-
nyeket, amelyek majd munkájukat egyre jobb 
minőségűvé és hatékonyabbá teszik.

4.9. A legutolsó cikk, amelynek szerzője 
José-María Bravo, kicsit kilóg a korábbi tel-
jesen logikusan felfűzött tanulmány-sorozat-
ból. Témája a spanyol film fordításának kuta-
tása. A témával csak a 90-es évek közepén 
kezdtek foglalkozni, azóta mind több publi-
káció jelenik meg ennek különböző aspektu-
sairól. Tárgyalják a szinkronizálás/feliratozás 
előnyeit és hátrányait. Spanyolországban – 
hasonlóan a világ legtöbb országához – a fil-
mek több mint 75%-ának eredeti nyelve an-
gol. Náluk is mindinkább felváltja a szinkro-
nizálást a feliratozás, ami nem csak sokkal 
olcsóbb, de megkönnyíti az angol nyelv ész-
revétlen elsajátítását is. A fordítók munkája 
azonban ilyenkor speciális, hiszen általában 
nem teljes körű a fordítás. Filmek fordítása-
kor is tudatában kell lenni a kultúrák külön-
bözőségének. A filmfordítás önálló tanítása a 
közelmúltban kezdődött meg.

5. Az ismertetett kötet a szokásos tisztelgő 
kötetek színvonalát jelentősen meghaladja. 
Az egyes cikkek magukban is, de különösen 
ilyen logikus egységbe szerkesztve az össze-
állítás tankönyvként való használatát is lehe-
tővé teszik.

Pajzs Júlia
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A kötet a tartalom alapú (két tannyelvű) nyelv-
oktatás különböző változatait mutatja be egész 
Európában. Szerkesztői Anne Maljers, David 
Marsh és Dieter Wolff, a Magyarországot is-
mertető fejezetet a téma két szakértője, Ko-
vács Judit és Vámos Ágnes írta. A könyv lét-
rehozásához ugyanazt a meglehetősen részle-
tes kérdőív-sablont küldték ki 20 ország 
kutatóinak. A kitöltők azonban egyénien értel-
mezték a kérdőívet, így a válaszok sokszor 
egyéni nézőpontokat tükröznek. Mégis lehe-
tővé teszik, hogy összehasonlítsuk egymással 
a különböző országokat. Nemcsak nagyobb 
országok (mint például Németország, Fran-
ciaország), hanem kisebbek (például Örmény-
ország, Málta, Macedónia) rendszerét is meg-
ismerhetjük. Ezek a kérdőívek nem kvantita-
tív adatokra kérdeztek rá (erre megfelelő 
fórum az Eurodyce), hanem inkább a kvalita-
tív szemlélet volt a jellemző, mivel a kutatók 
személyes véleményét és tapasztalatát is na-
gyon fontosnak tartották a szerkesztők.
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A könyv előszavában részletes ismertetést 
kapunk a CLIL angol betűszóval rövidített 
tartalom alapú nyelvoktatás eddigi történeté-
ről, majd pontosan definiálják is a kötet ösz-
szeállítói, hogy mit értenek a fogalom alatt. A 
két tannyelvű nyelvoktatás legnagyobb fejlő-
dési korszakának az 1994–2004 közötti idő-
szakot tekinthetjük: ezt a programok kidolgo-
zása, iskolai bevezetése és számos elemző 
tanulmány megszületése jellemzi. A második 
fázisnak a 2004–2014 közötti időszakot tart-
ják, amikor a kompetencia-alapú anyagok 
fejlesztése és jó gyakorlatok kialakítása a cél. 
Ez a könyv tulajdonképpen az első szakasz 
összefoglalását és a második szakasz irány-
vonalainak kitűzését foglalja magában.

A CLIL-t, a tartalom alapú nyelvoktatást a 
szerkesztők általános gyűjtőfogalomként 
használják, mintegy 20 különböző irányzatot 
értenek alatta. Az a lényege, hogy néhány 
tantárgyat idegen nyelven oktatnak az isko-
lákban: azaz egy időben történik az idegen 
nyelv és a tartalom elsajátítása. Régebben a 
speciális vagy elit oktatási intézményekre 
volt jellemző ez az oktatási forma, ma már a 
közoktatás szerves része. Számos tanulmány 
foglalkozik ennek az oktatási formának a 
kognitív előnyeivel és a benne rejlő innovatív 
lehetőségekkel. A két tannyelvű nyelvtanítás 
során arra törekednek, hogy a tanulók valódi 
szituációkban használják a nyelvet, és a 
nyelvtanítás a tanulók valós élethelyzeteihez 
alkalmazkodó tartalmakon alapuljon, azaz 
arra használják a nyelvet, hogy tanuljanak, 
és azért tanulnak, hogy használják a nyelvet. 
Így tehát a CLIL a 70-es években lejátszódott 
kommunikatív nyelvtanítási fordulat követ-
kező szakaszának is tekinthető.

A kiküldött kérdőív nyolc nagyobb téma-
kört foglal magában. Először az adott ország 
általános nyelvi helyzetére kérdez rá, majd a 
CLIL történeti hátteréről (mikor és az oktatás 
mely szintjén kezdődött a tartalom alapú 
nyelvoktatás az adott országban), céljairól és 
szerkezetéről kér adatokat. Az iskolák és az 
idegen nyelven tanított tantárgyak bemutatá-
sát is érinti, bizonyos statisztikai adatokkal 

kiegészítve. Ezután a tanárok szemszögéből 
vizsgálja a helyzetet: hogyan sikerül a tarta-
lom alapú nyelvoktatást a tanárképzés rend-
szerébe beilleszteni, milyen tantervek és bi-
zonyítványok léteznek, milyen könyvekből 
és anyagokból, milyen módszerrel tanítanak 
az egyes országokban. Végül a jövőre vonat-
kozó tervekről és fejlődési lehetőségekről 
esik szó.

A Magyarországot bemutató fejezet szer-
zői jól ismerik a hazai két tannyelvű oktatás 
történetét és körülményeit. Kovács Juditnak, 
az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara 
docensének a fő kutatási területe a két taní-
tási nyelvű oktatás, sokat publikál ebből a 
témából. Doktori értekezését is a magyar– 
angol két tannyelvű általános iskolai progra-
mokból írta. Vámos Ágnes az ELTE Peda-
gógiai és Pszichológiai Karának docense, a 
téma első hazai kutatója, egyben a Kétnyelvű 
Iskoláért Egyesület elnöke. A fejezet nagyon 
részletesen és precízen bemutatja a magyar-
országi két tannyelvű oktatás minden pontját. 
Megtudhatjuk belőle azt a történeti érdekes-
séget is, hogy a középiskolai két tannyelvű 
tanítás felülről jövő oktatáspolitikai döntés 
eredménye volt 1987-ben, míg az általános 
iskolai programok alulról, innováció eredmé-
nyeképpen jöttek létre. A szerzők pontosan 
bemutatják, hogy Magyarországon milyen 
feltételek szabják meg egy két tannyelvű in-
tézmény működését (például óraszám, meg-
felelő tanterv, idegen nyelven tanított órák 
aránya, anyanyelvi tanár foglalkoztatása).  
A statisztikai adatok azt igazolják, hogy ezek 
a programok egyre népszerűbbek: míg az ál-
talános iskolák száma csökkenő tendenciát 
mutat, a két tannyelvű programok száma nő.

A tanulmány bemutatja a magyarországi 
két tanítási nyelvű iskolák oktatott tantárgya-
it, tanmenetét, tanárait, a megszerezhető bi-
zonyítványokat. A két tannyelvű iskolák 
nyelvi tanmenete speciális, a Kétnyelvű Isko-
láért Egyesület dolgozta ki 1997-ben. Megle-
hetősen szigorú feltételeket ír elő: általános 
iskolában legalább heti 5 nyelvi órának kell 
lennie, a csoport nem lehet 15 főnél nagyobb, 
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és anyanyelvi tanárnak is részt kell vennie az 
oktatásban. Ez az óraszám az idegen nyelvek 
elsajátítása mellett lehetőséget ad a célor-
szágok kultúrájába történő betekintésre is.

A két tannyelvű iskolák számára mindig is 
nehézséget jelentett, hogy milyen tankönyve-
ket és anyagokat alkalmazzanak. Többféle 
forrásból használnak tankönyveket: próbál-
tak magyar nyelvű tankönyveket célnyelvre 
lefordítani, használnak eredeti kiadványokat 
is, néhány iskola pedig saját maga dolgozott 
ki anyagokat, és ezeket más iskoláknak is kí-
nálják. A megoldást a két tannyelvű iskolák 
számára külön készített kétnyelvű tanköny-
vek jelenthetnék: az ismertetett munka né-
hány biztató kezdeményezésről számol be.

A tartalom alapú oktatás sikeres Magyar-
országon, a jövőre vonatkozóan nagy fejlő-
dési lehetőségek rejlenek az általános iskolai 
programokban; ezt bizonyítja az is, hogy ará-
nyuk erőteljesen növekszik. A kötet a témá-
val foglalkozó minden szakembernek kötele-
ző olvasmány lehet; részletes információi ki-
váló tájékozódási pontokat nyújtanak minden 
érdeklődőnek.

Furcsa Laura

Vámos Ágnes
a kétnyelvû oktatás tannyelv-
politikai problématörténete 
és jelenkora
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 
2008. 305 p.

2008 a hazai kétnyelvű oktatás jubileumi éve. 
Éppen húsz év telt el azóta, hogy az 1987–88-
as tanévben megkezdték munkájukat a köz-
oktatásunkban először egységes elvek szerint 
létesített kétnyelvű gimnáziumok. Példájukat 
hamarosan követték a szakközépiskolák, il-
letve az általános iskolák. Az alapításkor 
mindössze 15 intézményt magában foglaló 
szakmai csoportosulás az évek folyamán 
csaknem húszszorosára nőtt. 2008-ban 136 

középiskola és csaknem 90 általános iskola 
dolgozik kétnyelvű program szerint. Ennek a 
közoktatásban szinte egyedülálló mennyiségi 
és minőségi változásnak a monografikus igé-
nyű bemutatása mind ez ideig hiányzott a 
szakirodalomból. Míg a már meglévő szak-
irodalom egyrészt iskolafok (Vámos 1993; 
Kovács 2006), másrészt célnyelv (Pelles 
2006) tekintetében nyújt specializált ismere-
teket, illetve ad egyfajta történeti-módszertani 
áttekintést (Vámos – Kovács 2008), Vámos 
Ágnes jelen könyve a témával kapcsolatos 
eddigi tudásunkat szintetizálja iskolafoktól, 
iskolatípustól, illetve nyelvtől függetlenül. Ez 
akkor is figyelemre méltó vállalkozás volna, 
ha a szerző nem tűzne ki egyéb szemponto-
kat. Ám Vámos Ágnes problématörténete és 
helyzetleírása még egy sajátos nézőpontot is 
beemel, a tannyelv-politikait. Kutatásának 
vezérfonala mindvégig a tannyelv-politika, 
egy olyan aspektus, amelynek bevezetése a 
szakirodalomba szintén az ő nevéhez fűződik. 
A tannyelv-politika mint rendező elv jelöli 
meg a szintézis irányát és szabja meg annak 
határait. A fókusz határozott kiválasztása kü-
lönösen fontos egy olyan mértékben inter-
diszciplináris téma esetében, mint a kétnyelvű 
oktatás, amely vizsgálódhat pszichológiai, 
nyelvpedagógiai, oktatáspolitikai, szociológi-
ai és még számos más oldalról. Ezt a tényt 
hasznos jó előre leszögezni, hogy senkit se 
érjen csalódás, ha a könyv olvasása során a 
napi gyakorlattal kapcsolatos számos konkrét 
módszertani, intézményszervezési és hasonló 
kérdésre nem kap választ (ezek tárgyalá- 
sát nem is tekintette feladatának a szerző).  
A nyelvpolitikai megközelítés nem az idegen-
nyelv-oktatás kutatására korlátozódik csupán. 
Beletartozik a nemzetiségi nyelven történő 
közoktatás éppúgy, mint a magyar mint tan-
nyelv oktatása is. Ily módon a téma tágabb, 
mint az idegennyelv-oktatás szokásos téma-
köre. Ezért értelemszerűen kevéssé bocsát-
kozhat részletekbe a célnyelv vagy a célnyel-
ven tanított tantárgyak módszertanát illetően.

A könyv elméleti és módszertani Beveze-
tővel indul, amelyet nyolc viszonylag egyen-


