
II.1. melléklet órarendek

Nagy-Britannia

School Timetable



Franciaország

KEY *** VDC: Vie de Classe (class tutor meeting)

* SVT: Biology (Sciences de la Vie 
et de la Terre)

‘ TPE: Travaux Personnels Encadrés (a project that goes towards your 
BAC done in groups of 2 or 3)

** ECJS: Civic Education ² H/G: History and Geography

Németország

http://lh6.ggpht.com/_tOrdkW03llQ/TSmBTffv-VI/AAAAAAAAAFo/mlAwU6FQbO4/s1600-h/ttableexample%5B7%5D.png


I.4. melléklet – oktatási rendszerek



Franciaország oktatási rendszere :

 A centralizált irányítás  dominál.  A  hierarchia  csúcsán 
a miniszter áll, a tankerületi főigazgatók továbbítják az utasításokat 
az intézmények igazgatóinak.

Az  oktatási  program  az  egész  országra  egységes.  A  pedagógusok 
szabadsága a  képzési  folyamat  megszervezéséig  terjed  ki.  A 
teljesítményeket központilag  mérik.  Szülői  részvéttel  működnek  a 
nagytekintélyű iskolatanácsok.

Az iskolafenntartó az állam, az egyház, vagy a kiterjedt magániskolai 
hálózat.

Tankötelezettség: 6-16 év között.

Iskolaszerkezet:

Első fokozat:

   Óvoda: 3-4 éves kor

       Elemi iskola: 5 évfolyamos

Második fokozat:

  Alsó középfok: 6-10 évfolyam 

  Felső középfok: 2 évfolyam, ami lehet általános, vagy műszaki

Egyetem: nincs felvételi az általános felső középfokból.



Nagy-Britannia oktatási rendszere:

Az irányítás a decentralizáltból halad a centralizált felé. A 
hierarchia csúcsán az oktatási miniszter áll, aki minden oktatási 
intézmény működéséért felelős.

Az iskolafenntartó az állam, az egyház, vagy a magániskolák.

Tankötelezettség:  5-16 év között

Iskolaszerkezet:

    Óvoda: 2-5 éves korban, de nem kötelező 

    Alsó fokú oktatás: 5-11 év között alapfokú oktatás folyik

     Középiskola: 11-16 év között, komprehenzív iskolákban – ami a 
hagyományos gimnázium és a modern középiskola egyesítése.

 Tagolódása:

       Felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel 

       Szakmai alapozást ad, előkészít a szakmai képzésre 

       16. évben egységes állami záróvizsgát tesznek a nemzeti 
alaptantervre épülve. 

       16-18 év közötti szakasz a továbbtanulásra készít fel.

A 80-as években nagy hangsúly került a szakképzésre.



Németország oktatási rendszere:

A német iskolarendszer nyitott, sokat gondot fordít a lemaradókra és 
ügyel az átjárhatóságra. Államilag meghatározott szintet biztosít 
a vizsgarendszer.

Iskolaszerkezete:

Óvoda: 4-5 éves kor: kötelező

Általános iskola: 6-10 éves kor – alapelv: keveset, de jól

      10. éves kortól három út létezik:

      9 osztályos gimnázium – innen felvételi nélkül lehet bejutni az 
egyetemre. 

      6 osztályos reáliskola

            5 osztályos polgári iskola (ami után szakképzés következhet)

Egyetem: valamennyi középiskola felkészít az egyetemre, de a 
reáliskolából és a polgári iskolából felvételi vizsga letétele után 
juthatnak. A felsőoktatás ingyenes.

      

II.1. melléklet házirend



KÖTELESSÉGEK



Az iskolában csendben kell lenni.

Ha beteg vagy, a szüleidtől igazolást kell hoznod. 

Szünetben az udvaron kell tartózkodni.

Fel kell állni, amikor a tanár a terembe lép. 

Egyenruhát kell viselni.

NEM SZABAD

Tilos a teremben enni. 

Tilos rádiót vagy magnót hozni az iskolába.

Tilos a folyosón szaladgálni. 

Tilos verekedni.

Tilos a termekben tartózkodni szünetben.

Tilos elhagyni az iskolát 4 óra előtt.

Tilos farmert vagy edzőcipőt viselni.

Tilos a rágózás.



Tilos dohányozni.


