
kisebb-

n ....TPhl"np!T tekintett
csak abban az esetben C'rrc.... c>,n.c>I .... .o!r

n'Tr,""h:r!rp".,t" az adott órarendi
iskolákra vonatkozó lnt-r.rin-l.,rll',\t"

JLI,_,,-,.t'::LL.tJ tantervvel rendelkeznek.

r."'C''7r.rrr.lr 1-1',I""'-.Tr.r.-,A tc)bt)Sel2:et>en a diákoknak 8 és 12 éves koruk között kell elkez-
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nyelv tanulása 6, illetve 7 éves kortól kötelező. Finnországban és Svédországban a

Irr'>.r7nn.nt-l oktatásügyi szervek csak irányelveket és célokat határoznak meg az egyes oktatási
ULJ ,.. , úgyhogy az iskolák gyakran szabadon dönthetik el, mikortól teszik kötelezővé diák-

számára az első idegen nyelv tanulását.
Skóciában a Tantervi Iránymutató (Curriculum Guidelines) nem követeli meg az iskoláktól

az idegennyelv-oktatást, ugyanakkor határozottan ösztönzi, hogy minden 10 és 16 év közötti
diák számára egy idegen nyelv tanulását lehetővé tegyék. Írországban nincs kötelező idegen

viszont minden diák tanul angolt és ír nyelven is.
Az uniós csatlakozás előtt álló országok túlnyomó többségében a diákoknak két idegen

kell tanulniuk a kötelező oktatás keretén belül. Mára hasonló a helyzet 10 EU és
EFTA/EEA országban is. A többi országban nem kötelező a második idegen nyelv, vagy csak
a középfokú oktatás magasabb szintjén.

A legtöbb országban azokban a tantárgycsoportokban, amelyekből a diákok kötelezően

választható tárgyaikat választják, egy idegen nyelvnek is szerepelnie kell. Az uniós tagságra
váró Szlovénia az idegen nyelveket ezen a módon választani csak a
kötelező utáni szakaszban az EU és EFTA/EEA a Irr'>.'7p. ....... t-r'>.!,r'·'

oktatás alsó és felső IS.

",..cryr,r"'r'>.lr közel fele az iskolákra bízza a kötelezően választható
, .....J.J. ....J.J.J..L,V, ahol a kötelező tá.r!gyv'álasztások



t:lrit~lrO\l-:lk::lt 'TlI~on,:ln meg kell különböztetni a szabadon választha
C''7t=>'''t=>1->t=>!r... t=>!r ezeken az ábrákon. Szabadon választható r"r,r/lrfT'{Tn",l.r

számít az felül választható és nem kötelező.

Az Az oktatási
forma különböző nem szakosodott okta-
tás eltérő tanterv szerint folyik. Például az osztrák és az Allgemeinbilclencle Höhere
Schule két, az általános középfokú oktatáson belüli forma". Számos tagjelölt ország-
ban ez a kifejezés arra a két választási lehetőségre is vonatkozik, amely a 10, 12 vagy 14 éves
diákok előtt áll: folytassák kötelező tanulmányaikat az egységes rendszerben, vagy iratkozza
nak be egy gimnáziumba még a kötelező oktatás vége előtt.
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A tárgykör azokat a tanulmányi részeket jelenti, amelyet a diákok tanulmányaik során a
különböző irányok közül választanak, már ahol ezt a tanterv rugalmassága lehetővé teszi,
illetve amely témakörben a záróvizsgát/érettségit teszik. Ez a fogalom leírja több ország bevett
gyakorlatát az általános felső középfokú szinten. Így például Portugáliában az általános felsőkö

zépfokú oktatás (CSPOPE) négy részre avagy Agrupamento-ra oszlik: "természettudományok
és , "művészetek", "gazdasági és társadalomtudományok", valamint "humán tárgyak".

Attól függően, hogy milyen tárgykört választanak, illetve hogy milyen általános oktatásban
vesznek részt, a diákoknak vagy kötelező idegen nyelvet tanulniuk vagy nem. A különböző

nem feltétlenül tartalmaz idegen nyelvet kötelezően vá-
",l.~,..,IYY\r,,.., nt"Al"Tt"r'lfYll-"r'lt"1 szabadon választható t-A ..·rr-<,.-il .... á .... +-

Az részletes bontásban a különböző rr,"t'"O"Y,.-lrr.r"r-.lr

vagy általános oktatási formák esetében. A részletes bontás kiemeli minden rr,rn-rrlrr.r

oktatási forma valamint a közös Mivel az oktatás
konkrét szakaszára az ábra többi részétől külön hiszen az adott

r-'7n.I .... ,..,..,· ...... ,.. minden leír.



az iskola által kínált
iskola egy vagy több

A 16 és 18 év közötti számára nincsen a ir""r.,. .... " ...... r, '" Ir·l-ro ... ',;,,....,.,..,,..,..,..<

1a.f-,,,,lrt-a.rCJot-t- roll" r"...,'r""' ..·... T A diákok szabadon dönthetik
....".,. c.I'TT'!rhr-1 Ir" "'~ r-r. I,. 7.:~ rnV17.,0'~1t lt"'rf"1it,f"'0'1t tenni. A

vehessenek vaJ.arrlllvren C'ryrolr!r,6'"'"'''7·D,....~,CJot4l

IrA·n .... T'rY\l.r"·rAI-, ..... n (Curriculum Guidelines) a vallások

tatás nincsenek kötelező tantárgyak, de a oktatásügyi hatóságokat határozot
tan ösztönzi, hogy kötelezzék az iskolákat, hogy minden 1Oés 16 év közötti diáknak biztosít
sák az idegennyelv-tanulás lehetőségét.

Finnország: A peroskoulu/grundskola (kötelező oktatás) tanterve határozottan arra ösztönzi
az iskolákat, hogy az alaptanterven felül tegyék lehetővé egy idegen nyelv tanulását szabadon
választható tárgyként 10 vagy II éves kortól, illetve egy második idegen nyelv tanulását (szin
tén szabadon választhatóként) 14 éves kortól. A diákok teljesen szabadon dönthetik el, hogy
élnek-e ezzel a lehetőséggel avagy sem. A lukio/gymnasium (felső-középfok)nemzeti alap tan
terve nem határozza meg, hogy egy iskolának hány idegen nyelv tanulását kelllehetővé ten
nie, de határozottan ösztönzi annak biztosítását, hogy a diákok négy különböző nyelv közül

választhassanak.

ábrákhoz
Ausztria: 2002/2üü3-tól
Dánia: Minden iskolának h',..,.t-"..",.,·.t-ro ...... ro

számára. A diákoknak
ez nem részét
3 éves korában. Azoknak a a kötelező oktatáson

tarlulm~lnvr~Utcat,13 éves koruk után egy második
annak ez része az roi" ..... t-r...... rC> ...'<T ..... CJ.lr

minden iskolát ösztönöz arra, egy is -'-"--'--'--'-""-'-I'V1.1-

rAr·rr<;T!rp,.,r 14 és 16 év között A diákok szabadon dönthetik



~(ötellezcien W~IEJ&ZthatóttírgYEJk
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Franciaország: A 2000/200 l-es tanévtől minden diák számára kötelező az idegennyelv-ta
nulás 10 éves kortól kezdődően. Egyes régiókban a második idegen nyelv helyett a diákok
regionális nyelveket is választhatnak 13 éves koruk után. A gyakorlatban az ezirányú igények
re reagálva a lycée-k (15 és 18 éves korosztály) legalább két idegen nyelvet is kínálnak a
kötelezően választható tantárgyak között. A 2000/200 l-es tanévvel kezdődően minden 16
éves, a "természettudományok" tárgykörben szakosodó lycée-ben tanuló diáknak legalább két
idegen nyelvet kell tanulnia.

Hollandia: Az iskoláknak jogukban áll egy előre meghatározott számú idegennyelv-órát az
általános iskola utolsó három évére elosztani. Ez tehát gyakorlatilag 10 és 12 éves kor között
történik.

Írország: Az idegennyelv-oktatás nem kötelező. Ugyanakkor minden diák tanul angol és ír
nyelven. A 15 és 18 éves kor közötti diákoknak legalább öt tárgyat kell tanulniuk, amelyeket
a különböző tantárgycsoportokból választhatnak (nyelvek / természettudományok / üzleti
tudományok / alkalmazott tudományok / társadalomtudományok). A tárgyválasztási lehető

ségek kombinációja iskoláról iskolára változik. A szabályzat szerint minden diáknak kötelező

a matematika, az angol és az ír nyelv, és ezen felül 3-5 másik tárgyat választhatnak. A pálya
választási tanácsadók általában azt javasolják, hogy legalább egy modern európai nyelvet, egy
üzleti és egy természettudományos tárgyat tanuljanak a diákok, hogy pályaválasztási lehetősé-

........ ,.,t-r.t-.t- ... l;.. maradjanak. Így; a választásaik függvényében, a diákok kettő vagy (ritkábban)
nyelvet is tanulhatnak, egyet sem.

Luxemburg: A "klasszikus 13 helyett 14 éves korban kezdődik az
angol nyelv oktatása.

Németország: A tankötelezettség felső korhatára 12 szövetségi tartományban 18 (ezt egy
fekete pont jelzi az életkor skálán), a többi négyben pedig 19 év. iskolák elsősor-

ban az alsó és felső szinten működnek, alapfokú szinten csak keveset találni. A
ITr.r7D.llr."T,"h"~"'" minden kötelezővé teszik az a 8 és l O év
közötti diákok számára.

UülSz(,rsz;ilrt: 1992/93 óta kötelező oktatásának 7 éves
korban történő bevezetése. A liceo artistico számára általában nem kötelező

ha egy kísérleti kurzust vesznek és az iskolák a hivatalos tanterv
...... r~~,·A it-",~.I-~il-AroA""T~i kötelezővé teszik az

2000. 23-án nr"ip,n-lplpt"'\t-

sen vonatkozik a tel~~ö-közét)tolkú r"r'\11 ! t'Y'!;, r ....:T" I If"'" r

, 2 vagy 3-ban szaKOS;Od.IO,
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