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Avrupa Birliği’nin dilsel ve kültürel çeşitliliği, en önemli varlıklarından biridir, aynı zamanda en önemli 

zorluklarından da biridir. Son on yıl boyunca, Avrupa çokdillilik politikası, çok erken yaşta en az iki 

yabancı dil öğreterek, özellikle, temel becerilerin geliştirilmesi için  Mart 2002’de Barselona Konseyi 

tarafından oluşturulan hedefler doğrultusunda ilerlemiştir. Ayrıca, Komisyon Tebliği “Çokdillilik: 

Avrupa için bir varlık ve ortak bir kararlılık” (2008) ile ve çokdillilik için bir Avrupa stratejisi üzerine 

Konsey Kararı (2008) ile şekillenmiştir. Bu stratejik belgeler, bir kesişen konu olarak tüm diğer AB 

politikalarına katkı olarak dil politikasını kurmuştur. 

 

Dil öğrenmenin kalitesinin ve verimliliğinin geliştirilmesi, Eğitim ve Öğretim (“ET 2020”) için Stratejik 

Çerçeve’nin en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Çerçeve, vatandaşları anadillerine ek olarak 

iki dilde iletişim kurmalarına olanak sağlama gerekliliğinin ve dil öğretimini teşvik etme ihtiyacıyla 

göçmenlerin ev sahibi ülkenin dilini öğrenmeleri için fırsat sağlama ihtiyacının altını çizmektedir. Dil 

öğrenme, aynı zamanda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek Avrupa Birliği’nin 

genel stratejisinde entegre edilen en önemli girişimler – “Avrupa 2020” – içinde önemli bir yer 

edinmiştir. Özellikle, AB vatandaşlarının sınır ötesi hareketliliğini teşvik etmeye yarayan bir araç 

olarak, dil becerileri, Hareket eden Gençlik girişimi ve Yeni Beceriler ve İşler için Gündem üzerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 
 

Avrupa çapında dil öğrenme için daha fazla destek sağlamak amacıyla, Barselona Konseyi dil yeterlikleri 

üzerine bir gösterge kurulması çağrısında bulunmuştur. Bunu, 2009 yılında, bu alanda bir kriter 

belirlemek için bir öneri izlemiştir. Kriter tanımlama süreci, büyük bir araştırmayla - Dil Yeterlilikleri 

üzerine Avrupa Araştırması – kolaylaştırılmıştır. Araştırma, ortaöğretim birinci kademenin son 

aşamasında yabancı dillerde öğrencilerin yeterliğini ölçmüştür ve sonuçları – Haziran 2012’de başlatılmış 

– ilk kez, Avrupa’daki öğrencilerin sahip olduğu dil becerilerinin gerçekçi düzeylerine bir bakış açısı 

sağlamıştır. 

 

Bu politika bağlamında, 32 Avrupa ülkesinde dil öğretim sistemlerinin ayrıntılı bir resmini sağlayan 

Eurydice / Eurostat’ın ortak çalışması olan Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’in 

üçüncü baskısını sunmaktan mutluluk duymaktayız. Yayın, yabancı dil öğretiminin çeşitli yönlerini 

incelemektedir, özellikle, yönetimsel özellikleri, katılım düzeyleri ve yabancı dil öğretmenlerinin 

başlangıç ve sürekli eğitimleri. Buna ek olarak, rapor, yabancı dillerde öğretilen dille ilgili olmayan 

dersleri sunan dille bütünleşik öğrenme modelini ve içeriğini (CLIL) kapsar. Bir bütün olarak ele 

alındığında, yayın, eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin merkezinde olan bir dizi soruya cevap 

sağlamaktadır. 
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Bu yayının içeriğinin dil öğretimine özgün ve aydınlatıcı bakış açıları sunacağına ve Dil Yeterlilikleri 

hakkında Avrupa Araştırma sonuçlarını şekillendirmeye büyük ölçüde yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’i bu alanda çalışan tüm uygulayıcılara ve 

politika yapıcılarına tavsiye ediyoruz. Yayınının Tüm Avrupa genelindeki okullarda dil öğretim 

stratejilerini tasarlamak ve uygulamaktan sorumlu olanlara büyük faydası olacağına eminiz. 
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GİRİŞ 

 
Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’in bu üçüncü baskısı,  Bağlam, Organizasyon, 

Katılım, Öğretmen ve Öğretim Süreçleri başlıklı beş bölümdeki 61 göstergeyi içermektedir. Rapor, 

Avrupa Komisyonu ile yakın işbirliği içinde üretilen bir ortak Eurydice/Eurostat yayınıdır. Avrupa 

eğitim sistemleri hakkında istatistiki verileri ve nitel bilgileri birleştirmek amacıyla Temel Veriler 

serisine aittir. 

 

Yayın, birkaç farklı kaynaktan gelen verilere dayalı göstergeleri içermektedir: Eurydice; Eurostat; Dil 

Yeterlikleri üzerine Avrupa Araştırması ve OECD’nin PISA uluslararası araştırması. Ayrıca, AB Hayat 

Boyu Öğrenme Programı’nın (LLP) bir parçası olan Comenius Hizmet-İçi Eğitim eyleminden gelen 

verilere dayalı bir göstergeyi de içermektedir. Farklı kaynaklardan gelen göstergeler, dil öğretimine 

ilginç bir bakış açısı sağlamak için birbirileriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. 

 

Eurydice’dan gelen bilgi, resmi kaynaklardan alınmış ve referans yılı 2010/11’dir. Bazılarının aynı 

zamanda da okul-öncesi düzeyiyle (ISCED 0 düzeyi) ilgili olmasına rağmen Eurydice göstergeleri esas 

olarak, ilk ve ortaöğretim düzeylerini (ISCED 1, 2 ve 3 düzeyleri) kapsamaktadır. Bu göstergeler, 

yabancı dil öğretimini etkileyen Avrupa ülkelerindeki mevcut politika ve önerilere ilişkin bilgi sağlar. 

İçerik ve dil entegre öğrenme (CLIL) dahil olmak üzere öğretilen dillerin sayısı, ilgili öğrencilerin yaş 

aralığı ve kullanılan öğretim yaklaşımlarını kapsar. Buna ek olarak, göstergeler alana ayrılan süre 

miktarını ve öğrencilerin ulaşmaları beklenen düzeyleri göstermektedir. Dil öğrenme konusuyla çok 

ilgili olarak, yabancı dil öğretmenlerinin başlangıç ve sürekli eğitimlerini de ele almaktadır. Eurydice 

verileri, tüm Avrupa Birliği ülkelerini olduğu kadar Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini (EEA), Hırvatistan 

ve Türkiye, kapsarken, diğer kaynaklara bağlı göstergelerin ülke kapsamı bazen daha sınırlıdır. 

 

Eurostat istatistiki verileri, 2009/10 öğretim yılına atıfta bulunarak, ilk ve ortaöğretim (ISCED 1, 2 ve 3) 

öğrencilerinin dil öğrenme katılım oranları hakkında bilgi vermektedir. Bu veriler, genel eğitimle ilişkili 

olduğu kadar meslek-öncesi ve mesleki eğitimle de ilişkiliyken Eurydice verileri sadece genel eğitimi 

kapsar. Eurostat ve Eurydice verilerinin yalnızca kamu-sektörü ve hibe-destekli özel okulları 

kapsadığını da belirtmek gerekir. 

 

Dil Yeterlikleri üzerine Avrupa Araştırması’nın (ESCL) 2011 bağlamsal sorularından gelen veriler, 

ağırlıklı olarak Eurydice göstergelerini tamamlamak için kullanılır. Araştırmaya katılan 16 ülke veya 

ülke topluluklarından, rapor 15’i hakkında veri sunar. Bu veriler, dil çalışan öğrencilerin motivasyonları 

hakkında bilgi, günlük yaşamlarının yanı sıra eğitim ve yabancı dil öğretmenlerinin eğitimleri hakkında 

ne ölçüde bilgiye maruz kaldıkları gibi konularda yabancı dil öğretiminin gerçek uygulaması hakkında 

bilgi vermektedir. 

 

PISA 2009 (OECD) uluslararası araştırma için bağlamsal anket veritabanlarını kullanarak birkaç 

gösterge geliştirilmiştir. Eğitim dili dışında evde başka bir dil konuşan öğrencilerin oranı hakkında bilgi 

vererek Avrupa’daki okullarda gerçekten var gibi olan çokdilliliği dikkate alarak bir araç sunar. 

 

Mevcut yayın çeşitli zaman serilerini içerir. Eurydice ve Eurostat kaynaklarından alınır ve son yıllarda 

ve geçmiş yıllarda özellikle dil öğretimindeki eğilimlerin tespitinde yardımcı olur. Örneğin, ne ölçüde 

yabancı dillerin (zorunlu ders olarak) ilköğretimde giderek daha erken yaşta öğretilmekte olduğunu ve 



 

 

belirli bir yabancı dil öğrenen öğrencilerin yüzdesinin arttığnı ya da azaldığını anlamayı tespit etmeye 

olanak sağlar.  

 

Raporun “Ana Bulgular” kısmı, yayının başında ayrı bir bölüm olarak özetlenmiştir. Kullanılan kodlar, 

kısaltmalar ve kısa adlar ön tarafta yer alırken sözlükçe, istatistiksel veritabanları ve kaynakça yayının 

sonlarına doğru görünür. Bunu, yabancı dil imkanının verildiği kısa ülke tanımlarının olduğu ve içerik 

ve dil entegre öğrenme’nin (CLIL) sağlanması hakkında bilgi içeren iki ek takip etmektedir. 

 

Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’in bu versiyonu elektronik olarak Eurydice 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/) ve Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu /) 

internet sayfalarında bulunmaktadır. 

 

Bu ortaklaşa sorumluluğa her şekilde katkıda bulunan kişiler, raporun sonunda yer almaktadır.  



 

 

ANA BULGULAR 

Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler’in bu baskısındaki göstergeler, yabancı dil 

öğretimiyle ilgili olarak Avrupa’daki çağdaş düşüncenin ve tartışmanın özündeki bir diziyi konuyu 

kapsar. 
 

Avrupa okullarındaki dilsel çeşitlilik derecsini ve ikinci dil olarak öğrencilerin eğitim dilini 

öğrenmelerine uygun destek önlemleri sağlamak ihtiyacına değinir. İlköğretimde erken yaşta yabancı 

dil öğretimi ve bunun öğretmenler zorluğu ve müfredat dersleri arasında uygun öğretim süresinin 

dağılımı gibi konular incelenmektedir. Ortaöğretimde, genel eğitimdeki öğrencilerle meslek-öncesi 

veya mesleki eğitimde dil öğrenen öğrenciler karşılaştırıldığında bu öğrencilerin nispeten düşük 

yüzdesi vurgulanmaktadır, ayrıca giderek artan küresel ekonomi içerisinde çokdilli bir Avrupa’da çok 

önemli olan bu konular, okullarda öğrenilen yabancı dillerin nispeten sınırlı aralığını da 

göstermektedir. 
 

Etkili olabilmesi için, yabancı dil öğretimi nitelikli yabancı dil öğretmenleri ihtiyacı vardır. Ancak, boş 

kadroları doldurmak ve gelmeyenlerin yerini doldurmak bazı ülkelerde bu tür öğretmenleri bulmak 

okul müdürleri için zor gibi görünmektedir. İlgili niteliklerinin yanı sıra, yabancı dil öğretmenlerinin 

yeterli ve uygun öğretim kaynaklarının yanı sıra net öğretim bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. 

Ancak, bu ihtiyaçlar karşılansa bile, resmi önerileri uygulama, hala bazı ülkelerde bir sorun olarak 

görülmektedir. 
 

Son olarak, araştırmanın gösterdiği gibi, motivasyon başarılı öğrenme için anahtar etkendir ve yabancı 

dillere yüksek maruz kalma dil becerilerinin kazanılmasını kolaylaştırır. Öğrenci motivasyonunu 

artırmak ve hedef dillere daha fazla maruz kalmalarını sağlamak için fırsatlar yaratılması, bazı 

ülkelerde bazı okullar için zor olabilir, ancak sınır-ötesi işbirliği projelerinin yanı sıra öğrenci ve 

öğretmen değişimleri Avrupa’da kesinlikle geliştirilebilir yararlı uygulamalardır. 

 

Bu göstergeler, farklı kaynaklardan elde edilen verilere dayanmaktadır: Eurydice; Eurosta; 2011 

Avrupa Dil Yeterlikleri Araştırması (ESLC); 2009 OECD’nin PISA uluslararası araştırması ve AB Hayat 

Boyu Öğrenme Programı (LLP). Bu yayınlar, son yıllarda dil öğretimindeki eğilimleri tespit etmede 

faydalıdır. 
 

OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİL ÇEŞİTLİLİĞİ  
 

• Avrupa’da, ortalama olarak, 15 yaşındaki öğrencilerin %92.9’u evde eğitim dilini konuşur (bakınız 

Şekil A2). Ülkelerin büyük çoğunluğunda, birkaç okulda evde eğitim dilini konuşmayan öğrenciler 

bulunmaktadır. İstisnalar çoğunlukla  Belçika (Fransızca ve Almanca-konuşan Topluluklar), 

İspanya, Lihtenştayn ve özellikle Lüksemburg’da bulunmaktadır, Lüksemburgca çoğu öğrencinin 

ana diliyken eğitim dili Fransızca veya Almanca’dır. 


•  Aileleri yurtdışında doğmuş 15 yaşındaki öğrencilerin oranı ülkeler arasında önemli farklılıklar 

göstermektedir: en yüksek rakam Lüksemburg’da (%40.2) kaydedilirken en düşük rakam bu türde 

öğrencilerin bulunmadığı Polonya’da kaydedilmiştir. Birçok ülkede, bu öğrencilerin yarısı evde 

eğitim dilini konuşur (bakınız Şekil A4).  


•  Eğitim dilini konuşma desteği Türkiye dışındaki tüm ülkelerde bulunmaktadır. İki ana model 

vardır: ya öğrenciler doğrudan kendi yaş grubundaki normal sınıflara (ya da bazı durumlarda bir 

alt sınıfa) entegre edilip özel destek alırlar ya da sınırlı bir süre için ayrı tutulur ve ihtiyaçlarına 

göre ödenek alırlar Avrupa’nın pek çok yerinde, her iki model de bulunmaktadır, ancak, ülkelerin 

önemli bir bölümünde, tek uygun destek tipi doğrudan entegrasyondur (bakınız Şekil E6). 



 

 

 

YABANCI DİLLERİN EĞİTİM PROGRAMINDAKİ YERİ 
 

•  Avrupa’da, öğrencilerin bir yabancı dili öğrenmeye başlamak zorunda oldukları yaş genellikle 6 ila 

9’dur. Belçika’da (Almanca-konuşan Topluluk), öğrencilere üç yaşından itibaren okul-öncesi 

eğitimde yabancı dil öğretildiğinden daha bile küçüktür (bakınız Şekil B1). Öncesinden daha erken 

yaştan itibaren bu imkanı sağlama eğilimi (bakınız Şekil B2) yabancı dil öğretimini daha ileriye 

götürmek için uygulanan reformlar ya da pilot projeler uygulayan ülkelerde daha belirgindir 

(bakınız Şekil B8). 2004/05 yıllarından 2009/10’a kadar, ilköğretime kayıtlı olup yabancı dil 

öğrenmeyen öğrencilerin yüzdesi 32.5’ten %21.8’e düşmüştür (bakınız Şekil C2). 

 

•  Yabancı diller ilköğretim müfredatında giderek daha artan bir şekilde zorunlu ders olurken, 

bunlara ayrılan zaman, toplam öğretim süresinin bir oranı olarak, belirli derslere ayrılacak 

zamanın merkezi düzeyde belirlendiği ülkelerde %10’u geçmez (bakınız Şekil E11). On iki ülkede, 

bu oran %5’ten daha da düşüktür. Ancak, Belçika (Almanca-konuşan Topluluk) (%14.3), 

Lüksemburg (%40.5), Malta (%15.2) ve Hırvatistan (%11.1) bu eğilimin dışındadır. 

 

•  Avrupa ülkelerinin çoğunda, zorunlu eğitim boyunca en az bir yıl için iki yabancı dil öğrenme tüm 

öğrenciler için bir zorunluluktur (bakınız Şekil B7). Bu zorunlu öğrenim, çoğu ülkede öğrenciler 10 

ila 15 yaşında olduğu zaman başlar (bakınız Şekil B1). Tahmin edilebileceği gibi, ikinci dil daha 

sonra tanıtıldığından, öğrenciler zorunlu eğitimi bitirdiklerinde bu alanda birinci dillerinden 

önemli derecede daha az eğitim almış olacaklardır (bakınız Şekil E10). 

 

•  Pek çok ülkede, müfredat ortaöğretimde farklılaşmaya başlar. Öğrenciler, yabancı dil öğrenimi 

için farklı fırsatlar sunan eğitim yolları arasından seçim yaparlar (bakınız Şekiller B4 ve B5). 

Lüksemburg, İzlanda ve Lihtenştayn’da, bazı eğitim yollarını alan öğrencilerin dört dile kadar 

öğrenmeleri gerekmektedir ki bu sayı Avrupa’da gözlemlenen en yüksek sayıdır. 

 

•  Ortalama olarak, 2009/10 yılında, Avrupa’da ortaöğretim birinci kademeye kaydolan öğrencilerin, 

%60.8’i iki veya daha fazla yabancı dil öğreniyordu (bakınız Şekil C5). Bu oran, 2004/05’le 

karşılaştırıldığında, %14.1 puanlık bir artıştır (bakınız Şekil C7a). 
 

•  Lisede, çoğu ülkede, genel eğitimde iki ya da daha fazla yabancı dil öğrenen öğrencilerle (%59.4) 

meslek-öncesi/mesleki eğitimdeki öğrencilerin (%39.4) yüzdeleri arasında anlamlı bir fark vardır 

(bakınız Şekiller C5b ve c). 
 

•  Danimarka, Yunanistan, İzlanda ve Türkiye dışındaki tüm ülkelerde, bazı okullar öğrencilere iki 

farklı dilde (CLIL tipi) dil-dışı dersleri öğrenme fırsatı verir (bakınız Şekil B9). Örneğin, dil-dışı 

dersler, bir devlet dili ve yabancı dille öğretilebilir ya da bir devlet dili ve bölgesel/azınlık diliyle 

öğretilebilir. Ancak, bu çeşit bir imkanı sağlayan okulların, tüm okulların “CLIL”‘e göre hareket 

ettiği Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), Lüksemburg ve Malta dışında, sayısı çok küçüktür. Bu 

imkanın kıtlığı, neden sadece oniki ülkenin veya ülkeler içindeki bölgelerin öğretmenlerin CLIL 

sağlayan okullarda çalışabilmeleri için gereken yeterlikler üzerine belirli koşullar yayınladıklarını 

kısmen açıklayabilir (bakınız Şekil D8). 



 

 

 

SUNULAN VE ÖĞRETİLEN DİLLER ARALIĞI 
 

•  İngilizce, 14 ülkede veya ülkelerdeki bölgelerde zorunlu bir dildir (bakınız Şekil B13). Bu şimdiye 

kadar tüm eğitim düzeylerinde hemen hemen tüm ülkelerde en fazla öğretilen yabancı dildir. 

2004/05 yılından bu yana olan eğilimler, tüm eğitim düzeylerinde, özellikle ilköğretim düzeyinde, 

İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesinde bir artış göstermektedir (bakınız Şekiller C4 ve C10). 

2009/10 yılında, ortalama olarak, AB’de ilköğretime kayıtlı olan öğrencilerin %73’ü İngilizce 

öğreniyordu (bakınız Şekil C3). Ortaöğretim birinci kademede ve lisede, oran %90’dan daha 

yüksekti. Meslek-öncesi ve meslek liselerinde, %74.9’a ulaşmıştır (bakınız  Şekil C9). 

 

•  Pek çok ülkede, en yaygın olarak öğretilen ikinci yabancı dil genellikle Almanca veya Fransızca’dır. 

Almanca özellikle birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde popülerken Fransızca özellikle Güney 

Avrupa ülkelerinde öğretilmektedir. İspanyolca, özellikle lisede olmak üzere, önemli sayıda 

ülkede, en yaygın olarak öğretilen üçüncü ya da dördüncü yabancı dil konumuna sahiptir. Aynı 

durum İtalyanca için de geçerlidir, ancak daha az sayıda ülkede. Rusça büyük toplulukların 

yaşadığı Letonya ve Litvanya’da en yaygın olarak öğretilen ikinci dildir ve ayrıca ortaöğretim 

birinci kademede Bulgaristan’da (bakınız Şekil C8). 

 

•  2009/10 yılında, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Rusça dışındaki dilleri öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi çoğu ülkede %5’in altındaydı ve önemli sayıda yerde, oran %1’den daha azdı 

(bakınız  Şekil C11). Beş temel dil dışında bir dil öğrenen öğrencilerin en yüksek yüzdeye sahip 

oldukları ülkeler alternatif dilin zorunlu olduğu yerlerdi. Bunlar: Finlandiya’da İsveççe veya Fince 

ve İzlanda’da Danimarkaca (bakınız Şekil B13). 



•  Avrupa Komisyonu verileri (2009), Comenius kapsamındaki Hizmet-içi eğitim eylemlerindeki 

hibeler, diller için aynı popülerlik desenini takip ettiğini göstermektedir: çoğunlukla İngilizce 

(%76.4), Fransızca (%11.3), Almanca ve İspanyolca (yaklaşık %5) öğretilen dersler için verilir 

(bakınız Şekil D11). 



•  Resmi kurallara göre, bölgesel ve azınlık diller, Fransa’da olduğu gibi herhangi bir resmi statü 

verilmeyen yerlerde olsa bile (bakınız Şekil A1), önemli sayıda ülkede öğrenilebilir (bakınız Şekil 

B15). Çeşitli bölgesel ve azınlık dilleri aynı zamanda yaklaşık 20 ülkede devlet dilinin yanı sıra 

eğitim dili olarak da kullanılmaktadır (bakınız Ek 2). Latince ve Eski Yunanca tüm Avrupa 

ülkelerinin yaklaşık yarısında genel eğitimde lise müfredatında sunulmaktadır (bakınız Şekil B16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

YABANCI DİLLERE İLİŞKİN ÖĞRETİM ESASLARI VE UYGULAMALARI 

•  Bir düzine ülkedeki veya ülkeler içindeki bölgelerdeki müfredat, öğretmenlere daha genç 

öğrencilere yabancı dili öğretmeye başladıklarında iletişim becerilerine (dinleme ve konuşma 

becerileri) daha fazla önem vermeleri gerektiğini belirtir. Zorunlu eğitimin sonunda olsa da, dört 

iletişim becerisi neredeyse tüm müfredatta eşit olarak ele alınır (bakınız Şekil E14). 

•  Avrupa ülkelerinin çoğunda, dil öğretimine ilişkin resmi kurallar birinci ve ikinci yabancı dil için 

gereken asgari kazanım düzeylerini belirler. Bu düzeyler 2001 Avrupa Konseyi tarafından 

yayınlanan Avrupa Ortak Başvuru Metni Çerçevesi tarafından tanımlanan altı yeterlik düzeyine 

karşılık gelmektedir (bakınız Şekil E15). Zorunlu eğitimin sonunda, çoğu ülkedeki resmi kurallar, 

birinci yabancı dil için ve A2 ve B1 arasında ve ikinci yabancı dil için A2 ve B1 arasındaki asgari 

düzeyi belirler (bakınız Şekil E16). 

•  Çoğu ülkedeki kamu yetkilileri, yabancı dil dersleri için geçerli olan azami sınıf mevudunu belirler. 

Birkaç ülkede, bu normlar yabancı dil derslerine özgüdür. Birleşik Krallık’taki (İskoçya) 33 

öğrenciden Slovakya’daki 17 öğrenciye kadar, ülkeler arasında oldukça önemli ölçüde değişir 

(bakınız Şekil E12). Dil Yeterlikleri Üzerine Avrupa Araştırması’nda (ESLC) test edilen öğrencilere 

göre, sınıflardaki en çok yabancı dil mevcudu azami sınıf mevcudu normunun altındadır (bakınız 

Şekil E13). 

•  ESLC’ye katılan çoğu ülkede ya da ülkelerdeki bölgelerin çoğunda, bilgi ve iletişim teknolojileri 

(BİT) öğrencilere göre dil dersleri sırasında düzenli olarak kullanılmamaktadır. Bu durum, ancak, 

ülkeler arasında oldukça farklılaşır: Hollanda’da, öğrencilerin %31.5’i düzenli olarak bilgisayar 

kullandıklarını belirtirken Belçika’nın Fransızca ve Almanca-konuşan Toplulukları, sırasıyla %3.6 ve 

%3.2 olduğunu belirtir (bakınız Şekil E4). 

•  Bugün, öğrenciler ne kadar fazla yabancı dil girdisi alırsa, yeterliklerinin o kadar çok artacağına 

dair pek çok kanıt bulunmaktadır. Öğrencilerin yabancı dillere maruz kalmalarını artırmanın bir 

yolu hedef dilin hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından dil dersleri sırasında 

kullanılmasına emin olmaktır. Ancak, ESLC’ye katılan hemen hemen tüm ülkelere veya 

ülkelerdeki bölgelerde, öğrencilere göre, öğretmenler sınıf içerisinde hedef dili bazı durumlarda 

olsa da “genellikle kullanmamaktadır (bakınız Şekil E3). Söz konusu dil İngilizce değilken 

öğretmen ve öğrencilerin sınıfta hedef dil kullanımı özellikle önemlidir, çünkü ESLC’ye katılan 

birçok ülkedeki öğrenci sadece medya aracılığıyla “yılda birkaç kere” İngilizce dışındaki yabancı 

dille temas ettiklerini bildirdi. Beklendiği gibi, öğrencilerin İngilizce’ye maruz kalmaları tüm 

katılımcı ülkelerde daha fazladır (bakınız Şekil E2). 

•  Motivasyon, başarılı öğrenmede önemli bir faktördür. Öğrencilerin öğrendikleri dillerin 

kullanışlılığını algılamaları açıkça motivasyonlarını arttırmaya katkıda bulunabilir. 15 katılımcı 

ülkede veya ülkelerdeki bölgelerde, ortalama olarak, gelecekteki eğitim, çalışma ya da iyi bir iş 

için İngilizce öğrenmelerinin yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin yüzdesi, İngilizce’yi kendi 

kişisel yaşamları için yararlı bulanların yüzdesinden daha yüksektir. Bu oranlar diğer dillerde 

önemli ölçüde düşmektedir (bakınız Şekil E1). 

•  Yabancı dil eğitimiyle ilgili yolculuklar ya da geziler düzenleme de öğrencilerin yabancı dil 

öğrenmeye olan ilgilerini çekecek bir yol olabilir. Ortalama olarak, 15 katılımcı ülke veya 

ülkelerdeki bölgelerdeki öğrencilerin sadece %28.1’i son üç yılda bu tür faaliyetlere katıldıklarını 

belirtmişlerdir. En yüksek yüzdeler Belçika (Fransız Topluluğu) ve Hollanda’da (%38.5) bulunurken  

 en düşük yüzde İsveç’te (%13.2) ortaya çıkmıştır (bakınız Şekil E5). 

 



 

 

 

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ 

 
•  Ortalama olarak, ESLC katılımcı ülkelerdeki yabancı dil öğretmenlerinin %89.6’si yabancı dil 

öğretmek için tamamen yeterli olduklarını iddia etmektedir. Oran, Estonya’da %57.3’den 

İspanya’daki %97.2 arasında değişmektedir. Katılımcı ülkelerin çoğunda, tam yeterliğe sahip 

olmayan birçok öğretmen hala geçici ya da diğer tür sertifikalara sahip olduklarını bildirmektedir 

(bakınız Şekil D6). Estonya’da, örneğin, pek çok dil öğretmeni başlangıç öğretmenlik eğitimi 

almadıkları dilleri öğretmelerine olanak sağlayan “tekrar yeterlik” sertifikasına sahiptir.  

 

•  Ortalama olarak, ESLC katılımcı ülkelerde, öğrencilerin %25 civarı, okul müdürünün gelmeyen 

öğretmenler için öğretim boşluklarını doldurmadığını bildiren bir okula gitmektedir. Bu ortalama, 

her nasılsa, ülkeler arasındaki büyük farklılıkları gizler. En kritik durum öğrencilerin %84.6’sının 

okul müdürünün bu tür zorluğa sahip olduğunu bildirdiği bir okula gittikleri Belçika’da (Fransız 

Topluluğu) bulunur (bakınız Şekil D7). 



•  Avrupa’da, resmi önerilere göre, hem genel hem de uzman öğretmenler ilköğretimde yabancı dil 

öğretirken (bakınız Şekil D1) ortaöğretimdeki yabancı dil öğretmenleri genellikle uzman 

öğretmenlerdir (bakınız Şekil D2). Çoğu ülkede, uzman öğretmenler yabancı dil dersinin yanı sıra 

başka bir dil-dışı dersi öğretmekle de yeterli olabilir (bakınız Şekil D3). ESLC’deki öğretmenler 

tarafından bildirildiği kadarıyla, yabancı dil öğretmenlerinin yeterlik profilleri hemen hemen tüm 

ülkelerde oldukça çeşitlidir. Burada Fransa bir istisnadır çünkü yabancı dil öğretmenlerinin 

%90.4’ü sadece bir yabancı dili öğretmek için nitelikli olduklarını belirtmektedir. 

 

•  Sadece birkaç ülkede resmi yönetmelikler gelecekteki dil öğretmenlerinin öğretecekleri dilin 

konuşulduğu yerde bir eğitim süresi geçirmeleri gerektiğini tavsiye eder (bakınız Şekil D9). 

Ortalama olarak, ESLC’ye katılan yabancı dil öğretmenlerinin %53.8’i öğrettikleri dilin 

konuşulduğu ülkede eğitim ya da kurs amaçlı bir aydan fazla kaldıklarını bildirmiştir. Bu ortalama, 

her nasılsa, ülkeler arasındaki büyük farklılıkları gizler: İspanyol öğretmenlerin %79,7’si bunu 

gerçekleştirmişken Estonya’da ise bu oran sadece %11’dir (bakınız Şekil D10). 



•  Misafir yabancı dil öğretmeni kabul etme, ESLC katılımcı ülkeler arasında yaygın bir uygulama 

değildir. Çoğu ülkede, öğrencilerin %10’undan azı okul müdürü bir önceki yıl içinde en az bir aylık 

bir süre için yurt dışından bu türde bir öğretmen kabul ettiğini bildirmiştir (bakınız Şekil D12).  
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K O D L A R ,  KISALTMALAR VE KISA ADLAR  
 
 
 
 

Ülke kodları 

 
EU/EU-27 Avrupa Birliği PL Polonya 

BE Belçika PT Portekiz 

BE fr Belçika – Fransız Topluluğu RO Romanya 

BE de Belçika – Almanca konuşan Topluluk SI Slovenya 

BE nl Belçika – Flaman Topluluğu SK Slovakya 

BG Bulgaristan FI Finlandiya 

CZ Çek Cumhuriyeti SE İsveç 

DK Danimarka UK Birleşik Krallık 

DE Almanya UK-ENG İngiltere 

EE Estonya UK-WLS Galler 

IE İrlanda UK-NIR Kuzey İrlanda 

EL Yunanistan UK-SCT İskoçya 

ES İspanya  

FR Fransa 
 

EFTA/EEA Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin 

üyeleri olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin 

üç ülkesi  

IT İtalya 

CY Kıbrıs IS İzlanda 

LV Letonya LI Lihtenştayn 

LT Litvanya NO Norveç 

LU Lüksemburg  

HU Macaristan  

MT Malta Aday ülkeler 

NL Hollanda HR Hırvatistan 

AT Avusturya TR Türkiye 

 

İstatistikler 
 
 

(:) Veri mevcut değil 

(–) Uygun değil ya da yok 
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Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler  – 2012  

 

 
 
 

Kısaltmalar ve kısa adlar 
 

Uluslararası konvansiyonlar 
 

CEFR Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni 
 

CLIL İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme 

ESLC Dil Yeterlikleri üzerine Avrupa Araştırması 

Eurostat Avrupa Toplulukları’nın İstatistiksel Ofisi 

FYRM Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 

ISCED Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması 
 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Organizasyonu 

PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (OECD) 

UOE UNESCO/OECD/EUROSTAT 

Orijinal dilde Ulusal kısaltmalar 
 

AHS Allgemeinbildende höhere Schule AT 

ZŠ/G Základní škola/Gymnázium CZ 

GCSE General Certificate of Secondary Education UK-ENG/WLS/NIR 

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs NL 

PGCE Professional Graduate Certificate in Education UK-ENG/WLS/NIR 

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs NL 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs NL 
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B A Ğ L A M   
 

 
 

TÜM AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDAN FAZLASINDA RESMİ 

OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN BÖLGESEL VEYA AZINLIK DİLLER 

Çoğu Avrupa ülkesinin dil deseni konuşulan dillerin çeşitliliği açısından karmaşıktır. Diller tüm devlette 

ya da ülke içinde bölgesel bazda konuşuluyor olabilir; devletlerin ayrıca kendi sınırları etrafındaki 

komşularıyla dil paylaşmaları da yaygındır, bundan dolayı ortak tarihlerini yansıtırlar. Avrupa’nın çok 

dilli yapısına farklı açılardan yaklaşılabilir  bunlardan biri, tartışmasız, Avrupa, ulusal veya bölgesel 

yetkililer tarafından dillerin resmi olarak tanınması. 

 

Ocak 2011’de, Avrupa Birliği, kendi üye ülkelerinin birinde bir devlet dili statüsüne sahip 23 resmi dil 

(1) tanımıştı. Çoğu ülkede sadece bir dil devlet dili olarak tanımlanırken dört ülke (İrlanda, Kıbrıs, 

Malta ve Finlandiya) kendi sınırları içinde konuşulan iki dili, devlet dili olarak kabul etmiştir. 

Lüksemburg’da, üç devlet dili vardır. Belçika’nın da, benzer şekilde, üç resmi dili vardır ancak bu diller 

ülkenin bütün toprakları üzerinde idari dil olarak kabul edilmez, ancak ayrılmış dil alanlarında 

kullanılır. 

 

Şekil A1: Avrupa’da resmi statüye sahip devlet dilleri ve bölgesel veya azınlık diller, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 devlet dili 
 

2 devlet dili 
 

3 devlet dili 
 

Resmi statüye sahip bölgesel veya azınlık dil(ler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

 
 
 
 
 
 

(
1
) Bulgarca, Çekce, Danimarkaca, Hollandaca, İngilizce, Estonca, Almanca, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İrlandaca, 

İtalyanca, Letonca, Litvanyaca, Maltaca, Leh dili, Portekizce, Romence, Slovakça, Slovence, İspanyolca ve İsveççe. 
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BAĞLAM 

 

 

 

 
 

 

    

Şekil A1: Avrupa’da resmi statüye sahip devlet dilleri ve bölgesel veya azınlık diller, 2011 

 

 

Açıklayıcı not 

Şekil A1, bölgesel, azınlık ve o alana ait olmayan dilleri “bölgesel veya azınlık diller” başlığı altında gruplandırır: 

Şekil A1’deki bölgesel ve azınlık diller, ISO 639-3 kodlarına göre alfabetik olarak listelenmiştir (bakınız 

http://www.sil.org/iso639-3/). 

“Resmi dil”, “devlet dili”, “bölgesel veya azınlık dil” ve “o alana ait olmayan dil” tanımları için, bakınız Sözlükçe,  

İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakçalar bölümü. 

 Devlet 
dili 

Resmi statüye sahip 
bölgesel ve/veya azınlık dil 

 Devlet dili Resmi statüye sahip bölgesel 
ve/veya azınlık dil 

BE Almanca, 
Fransızca, 
Hollandaca 

 PL Leh dili Belarusça, Çekce, Kaşubyanca, 
Almanca, İbranice, Ermenice, 
Karayimce, Litvanyaca, Çingenece, 
Rusça, Lemkoca, Slovakça, Tatarca, 
Ukraynaca, Yidişçe 

BG Bulgarca  PT Portekizce Mirandês 
CZ Çekçe Almanca, Leh dili, 

Çingenece, Slovakça 
RO Romence Bulgarca, Çekce, Almanca, 

Yunanca, Hırvatça, Macarca, Leh 
dili, Çingenece, Rusça, Slovakça, 
Sırpça, Turkçe, Ukraynaca 

DK Danimarkaca Faroezce, Almanca, Grönlandca SI Slovence Macarca, İtalyanca 

DE Almanca Danimarkaca, Sorbça SK Slovakça Bulgarca, Çekce, Almanca, 
Croatian, Hungarian, Polish, 
Romany, Rusyn, Ukrainian EE Estonca  FI Fince, İsveççe Çingenece, Rusça, Samice, Tatarca, 
Yidişçe 

IE İngilizce, İrlandaca  SE İsveççe Fince, Meänkieli , Samice, 
Romany, Yiddish EL Yunanca  UK-ENG/ 

NIR 
İngilizce  

ES İspanyolca Katalanca, Valenciyaca, 
Bask dili, Galiçyaca 

UK-WLS İngilizce Galce 

FR Fransızca  UK-SCT İngilizce İskoç Galcesi 
IT İtalyanca Arnavutça, Katalanca, Almanca, 

Yunanca, Fransızca, 
Friuliyanca, Hırvatça, Ladince, 
Oksitanca, Provençal dili, 
Slovence, Sardinyaca 

IS İzlandaca  

CY Yunanca, Turkçe Maronitçe, Ermenice LI Almanca  
LV Letonca  NO Norveççe (iki 

versiyon: Bokmål ve 
Nynorsk) 

Fince, Kvence, Samice 

LT Litvanyaca  TR Turkçe  
LU Almanca, 

Fransızca, 
Lüksemburgca 

 HR Hırvatça Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, 
Çekçe, Almanca, İbranice, Macarca, 
İtalyanca, Makedonca, Leh dili, 
Romence, Çingenece, Rusince, 
Rusça, Karadağca, Slovakça, 
Slovence, Sırpça, Turkçe, Ukraynaca 

HU Macarca Bulgarca, Almanca, Yunanca, 
Hırvatça, Ermenice, Leh dili, 
Romence, Çingenece ve 
Boyaşça, Rusince, Slovakça, 
Slovence, Sırpça, Ukraynaca 

   

MT Maltaca, İngilizce     
NL Hollandaca Frizye dili    

AT Almanca Çekçe, Hırvatça, Macarca, 
Slovakça, Slovence, 
Çingenece 

   

http://www.sil.org/iso639-3/
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Ülkeye özgü notlar 
Belçika: Resmi diller sadece ayrılmış alanlarda kullanılmaktadır. 
Belçika (BE fr, BE nl), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, 
Fransa, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Avusturya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve 
Norveç: İşaret dil(ler)i için resmi dil statüleri vardır. 
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Tüm Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası, yasal veya idari amaçlar için kendi sınırları içindeki bölgesel 

veya azınlık dilleri resmi olarak tanır. Bu ülkeler, dilleri konuşuldukları coğrafi alanda  - genelde bir bölge 

veya özerk birim - de resmi düzeyde tanır. Örneğin, İspanya’da, Katalanca, Valencia dili, Bask dili ve 

Galiçya resmi dillerdir veya bunlara karşılık gelen Özerk Topluluklar içinde İspanyolca’yla birlikte resmi 

dillerdir. Resmi olarak tanınmış bölgesel veya azınlık dillerin sayısı ülkeden ülkeye değişir. Bazı 

ülkelerde, bu diller sadece bir ya da iki ile sınırlıyken diğer yerlerde (örneğin Macaristan, İtalya, Polonya, 

Romanya, Slovakya ve Hırvatistan), bunların sayısı çok daha yüksektir. Örneğin, Romanya ve 

Slovakya’da, bir azınlık dili resmi olarak kabul edilmektedir ve azınlık nüfusun o ülkede yaşayan kişilerin 

toplam sayısının en az %20’sine karşılık geldiğinde herhangi bir idari birimde yasal ve genel idari 

amaçlar için kullanılabilir. 

 

Avrupa’daki dil resminin diğer bir parçası, o alana ait olmayan dillerin varlığıdır, o devlet içindeki belirli 

gruplar tarafından fakat “hangi [...] alanda olduğu tespit edilemeyen” (Avrupa Konseyi, 1992). 

Çingenece o alana ait olmayan tipik bir dil örneğidir. Sekiz ülke – Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve Hırvatistan – bu  dile resmi dil statüsü vermektedir. 

 

Avrupa dillerinin deseni işaret dillerinden bahsetmeden geçilemez. 1988’de, Avrupa Parlamentosu 

oybirliğiyle kendi ulusal işaret dillerini tanımaları için tüm AB üyesi ülkelere sorarak, işaret dilleri üzerine 

bir karar (Avrupa Parlamentosu, 1988) onaylamıştır. Şu anda, Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte ikisi 

resmen işaret dil(ler)ini tanır. 

 

Son olarak, bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda insanı oluşturan göçmen nüfus tarafından konuşulan 

dillerin varlığına dikkat çekilmelidir. Bu diller Avrupa dil çeşitliliğine katkıda bulunur ve dil resmini 

tamamlar. 
 

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU  

EVDE EĞİTİM DİLİNİ KONUŞUR 

 

PISA uluslararası araştırmasında, öğrencilerle evde çoğu zaman hangi dili konuştuklarını belirtmeleri 

istenmiştir. 2009 yılında veri toplanan son PISA döngüsü, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde 

öğrencilerin çoğunluğunun evde eğitim dilini konuştuklarını doğrulamıştır. Katılan AB-27 ülkesinde, 

ortalama olarak, 15 yaşındaki öğrencilerin %92.9’u evde eğitim dilini konuşmuştu.  

 

Ancak, yüksek düzeyde homojenlik gösteren bu ortalama rakam, bazı ülkelerde, belirli dilsel 

bağlamlarından dolayı, çok farklı durumlar gizler. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Portekiz ve 

Hırvatistan’da evde başka bir dil konuşan çok az sayıda öğrenci var iken (%2’den az), 2009 yılında 

Lüksemburg’da, 15 yaşındaki öğrencilerin %88.9’u evde eğitim dilinden farklı bir dil konuştuklarını 

belirtmiştir. Bu yüksek rakam, büyük olasılıkla, Lüksemburg’daki 15 yaşındaki öğrencilerin %62.2’sinin 

Lüksemburg’daki üç resmi dilden biri olan  Letzeburgesch’u (Lüksemburgca) – bir germen dili – 

konuştuklarını belirttiklerinden kaynaklanmaktadır (bakınız Şekil A1). Bu öğrencilerin Hemen hemen 

tümü (%96.0) eğitim dillerinin Almanca olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Lüksemburg’daki 15 yaşındaki 

öğrencilerin %14.7’si evde, her iki eğitim dilinden (Fransızca ve Almanca) çok farklı bir dil olan 

Portekizce konuşmuştur.  
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Bazı ülkelerde, çok sayıda öğrenci, eğitim dilinde bölgesel farklılıklar nedeniyle evde eğitim dili dışında 

bir dil konuşmuştur. Örneğin, İspanya’da, evde İspanyolca konuşan öğrencilerin %9.1’inin eğitim dili 

Katalanca iken evde Valenciyaca konuşan öğrencilerin %38.5’inin eğitim dili İspanyolca idi. Belçika’nın 

Almanca-konuşan Topluluğu’nda, öğrencilerin %10.6’sı evde Fransızca konuşmuştur ki Fransızca 

bunların sadece üçte biri için eğitim diliydi. 
 

Sadece birkaç ülkede, göçmen öğrenciler evde eğitim dili dışındaki dillerde konuşan öğrencilerin 

çoğunluğuna karşılık gelmekteydi. 2009 yılında, Belçika’nın Fransız Topluluğu’ndaki öğrencilerin %4.6’sı 

evde Batı Avrupa dillerini ve %3.0’ı evde Arapça konuşmuştur. Avusturya’da, 15 yaşındaki öğrencilerin 

%3.0’ı evde Türkçe konuşmuştur. Göçmen öğrenciler ve konuştukları diller için daha fazla bilgi için, 

bakınız Şekil A4. 

 

Evde eğitim dilini konuşan öğrencilerin oranı 2006 ve 2009 yıllarında son iki PISA test döngüleri arasında 

birçok Avrupa eğitim sisteminde oldukça sabit kalmıştır. Ancak, katılan AB-27 ülkelerinde, ortalama 

olarak, evde eğitim dili dışında başka diller konuşan öğrencilerin oranı %1.0 artmıştır. Bu durum, 

çoğunlukla bazı ülkelerdeki bir dizi küçük değişiklik sebebiyle olmuştur. 
 

Şekil A2: Evde, eğitim dilinden farklı bir dil konuşan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı, 2009 

 

 
 

EU     BE fr  BE de  BE nl    BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

2009 7.1 17.7    19.0 6.8 10.9 1.3 4.5 10.5 2.8 5.8 4.8 18.1 7.1 4.9 x 9.4 4.3 88.9 

Δ 1.0 : -1.9 0.2 0.4 -0.3 0.0 1.5 -1.4 1.7 0.8 2.0 0.0 1.0 x 3.4 1.0 -1.6 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE     UK (1)   UK-SCT    IS LI NO HR TR 
 

2009 1.0 x 6.4 10.7 0.6 1.6 3.2 5.2 5.4 3.7 8.1 6.6 2.5 3.1    15.0 7.3 1.7 4.0 

Δ 0.1 x 0.5 0.7 0.2 -0.7 0.4 -0.9 0.7 1.3 -0.1 1.5 0.7 0.9 2.8 1.6 0.3 1.6 

Δ 2006’dan farklılık x Çalışmada yer almayan ülkeler 

Kaynak: OECD, PISA 2009 ve 2006 veritabanları. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 
 

Açıklayıcı not 
2006 ve 2009 yılları arasında farklılıklar göz önüne alındığında, sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı 
olan değerler (p <.05) kalın olarak gösterilmiştir. 
PISA veritabanı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakçalar bölümü.  
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr): PISA 2006’da, cevapların yaklaşık %10’u eksikti ve sorulan diller 2009 yılındakilerden biraz 
farklıydı. Sonuç olarak, Belçika’nın Fransız Topluluğu AB ortalamasının karşılaştırılmasının dışında tutulmuş ve fark 
bildirilmemiştir. 
Belçika (BE de): Evde bir Alman lehçesi konuşma Almanca konuşma olarak kabul edilmiştir.  
Belçika (BE nl): Evde bir Flaman lehçesi konuşma Hollandaca konuşma olarak kabul edilmiştir.  
İtalya: Evde bir İtalyan lehçesi konuşma İtalyanca konuşma olarak kabul edilmiştir. 
Slovakya: Evde Slovakça lehçesi konuşma Slovakça konuşma olarak kabul edilmiştir (Bu ayrım sadece 2006’da 
yapılmıştır). 
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ÇOK AZ SAYIDA OKUL ANADİLİ EĞİTİM DİLİ OLMAYAN 

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİYİ KAYDEDER 

 

Avrupa’da, öğrencilerin büyük çoğunluğu homojen dil okullarına devam eder. 2009 PISA verilerine göre, 

katılan AB-27 ülkelerinde, 15 yaşındaki öğrencilerin %90.4’ü yaşıtlarının %80 veya daha fazlasının evde 

eğitim dili konuştukları okullara gider. Bazı ülkelerde, okul nüfusu istisnai şekilde aynıydı. Örneğin, 2009 

yılında Polonya’da, evde eğitim dili dışında başka bir dil konuşan 15 yaşındaki öğrencilerin %20 veya 

daha fazlasının gittiği okul yoktu. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Birleşik Krallık (İskoçya) ve 

Hırvatistan’da, dil çeşitliliği nüfusuna sahip okullara devam eden öğrencilerin yüzdesi sıfıra yakındı. Tüm 

yukarıda belirtilen ülkelerde, hemen hemen tüm 15 yaşındaki öğrenciler evde eğitim dili konuşuyordu 

(bakınız Şekil A2). 

 

2009 yılında katılan AB-27 ülkelerinde ortalama olarak, öğrencilerin sadece %2.7’si evde eğitim dili 

dışında başka bir dil konuşan okullara katılmıştı. Bununla birlikte, tüm öğrencilerin %6.9’u evde eğitim 

dili dışında başka bir dil konuşan öğrencilerin %20-50’sinin gittiği okullara gitmişti. 

 

Birkaç eğitim sistemine öğrenci alımında dil çeşitliliğine hizmet eden okullardan daha fazla talep vardır. 

Lüksemburg’da, Letzeburgesch (Lüksemburgca) bir Germen dili ve devlet dili olup eğitim dili 

olmamasına rağmen çoğu öğrencinin ana dilidir. Sonuç olarak, hemen hemen tüm 15 yaşındakiler 

(%95.4) kendi yaşıtlarının en az yarısının evde eğitim dili dışında başka bir dil konuştuğu okullara devam 

etmiştir; başka bir Avrupa ülkesinde bu kadar yüksek bir oran yoktur. 

 

Belçika’nın Fransızca ve Almanca-konuşan Toplulukları’nda, 15 yaşındaki öğrencilerin üçte biri kendi 

yaşıtlarının %20’sinden fazlasının evde eğitim dili dışında başka bir dil konuştuğu okullara gitmiştir. 

İspanya ve Lihtenştayn’da,  öğrencilerin yaklaşık %25’i bu türde bir okula giderken Bulgaristan, 

Almanya, Letonya ve Avusturya’da ise rakamlar %10-20 civarındaydı. 
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Şekil A3: Evde eğitim dilini konuşmayan farklı oranlardaki öğrencilerle okula giden 15 yaşındaki 
öğrencilerin yüzdesi, 2009 

 

 
 

< 20 20-49 ≥ 50 Çalışmada yer almayan ülkeler 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

<20 90.4 66.6 66.8 90.5 81.7 99.6 95.0 84.0 97.4 96.4 94.7 72.4 90.7 96.2  87.2 94.4 1.9 

20-49 6.9 27.3 33.2 7.7 12.6 0.3 4.2 14.3 2.6 1.8 3.0 11.7 8.4 2.2  8.4 3.8 2.7 

≥ 50 2.7 6.1 0.0 1.9 5.8 0.1 0.8 1.7 0.0 1.8 2.3 16.0 0.9 1.7  4.4 1.9 95.4 

 
 

HU 
 

MT 
 

NL 
 

AT 
 

PL 
 

PT 
 

RO 
 

SI 
 

SK 
 

FI 
 

SE 
 

UK (1) UK- 
SCT 

 

IS 
 

LI 
 

NO 
 

HR 
 

TR 

<20 99.0  92.5 82.7 100.0 99.8 95.1 92.4 92.8 97.9 90.6 91.5 99.3 97.9 74.1 94.0 98.6 93.6 

20-49 1.1  6.2 13.5 0.0 0.2 3.5 7.0 5.4 2.0 7.1 6.6 0.7 2.1 26.0 5.5 0.8 3.9 

≥ 50 0.0  1.3 3.8 0.0 0.0 1.4 0.7 1.8 0.1 2.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 2.5 

Kaynak: OECD, PISA 2009 ve 2006 veritabanları. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 
 

 

Açıklayıcı not 
PISA veritabanı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE de): Evde bir Alman lehçesi konuşma Almanca konuşma olarak kabul edilmekteydi.  
Belçika (BE nl): Evde bir Flaman lehçesi konuşma Hollandaca konuşma olarak kabul edilmekteydi. 
İtalya: Evde bir İtalyan lehçesi konuşma İtalyanca konuşma olarak kabul edilmekteydi. 
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AİLELERİ YURTDIŞINDA DOĞMUŞ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN  

YARISI EVDE EĞİTİM DİLİNİ KONUŞMAKTADIR 

 

Aileleri yurt dışında doğup evde eğitim dili konuşan çocuklarn kapsamı Avrupa’daki okullarda dil 

öğretimiyle ilgili sorunları tartışırken ele alınmalıdır. İlk olarak, ancak Avrupa genelindeki okullarda bu 

türde kaç öğrencinin bulunduğunu tespit etmek önemlidir. 

 

PISA araştırması, öğrencilerin ailelerinin hangi ülkeden geldikleriyl ilgili bilgiyi içeren anketlere cevap 

veren öğrenciler hakkında geniş artalan bilgi toplamaktadır. Araştırmaya göre, bir öğrenci, eğer hem 

annesi hem de babası ya da koruyucuları yurt dışında doğmuş olsaydı, bu öğrenci “göçmen” olarak 

tanımlanır. Bu tanıma göre, ortalama olarak, 15 yaşındaki öğrencilerin %9.3’ü 2009 yılında katılan AB-27 

ülkelerinde göçmendi. Lüksemburg, %40 oranla, 15 yaşındaki göçmen öğrenci oranına sahip olan birinci 

ülkedir. Belçika’nın Fransızca ve Almanca-konuşan Toplulukları’la Lihtenştayn’daki öğrencilerin yaklaşık 

%20-30’u göçmendi. Buna karşılık, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’de, aileleri 

yurtdışında doğmuş 15 yaşındaki öğrencilerin oranı çok düşüktü (% 1’den az) ve bu nedenle bu ülkeler 

aşağıdaki tartışmada göz önünde bulundurulmamıştır. 

 

Yurt dışında doğmuş anne babaya sahip olma, mutlaka öğrencinin evde eğitim dili konuşmaması 

anlamına gelmez. 2009 yılında, katılan AB-27 ülkelerinde, ortalama olarak, anne babası yurt dışında 

doğmuş olup ve evde eğitim dili konuşan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı %4.1’di. 15 yaşındaki 

öğrencilerin benzer oranı (%4.1)  yurtdışında doğmuş anne babaya sahip ancak evde eğitim dilini 

konuşmayan öğrenciler de vardı. Diğer bir deyişle, anne babası yurtdışında doğmuş 15 yaşındaki 

öğrencilerin yarısı evde eğitim dili konuştuklarını belirtmiştir. 

 

Ancak, bazı ülkelerde, evde eğitim dilini konuşmayan göçmen öğrencilerin sayısı daha fazlaydı. 

Lüksemburg’da, 15 yaşındaki öğrencilerin dörtte biri göçmen olarak sınıflandırılmaktaydı ve evde eğitim 

dilini konuşmamaktaydı. Belçika’nın Fransızca ve Almanca-konuşan Toplulukları, Almanya, Avusturya, 

İsveç ve Lihtenştayn’da, anne babası yurtdışında doğmuş olup evde eğitim dilini konuşmadıklarını 

bildiren 15 yaşındaki öğrencilerin oranı %7 ve % 13 arasındaydı. Genellikle bu öğrenciler, gittikleri 

okuldaki ülkenin eğitim dilinin resmi dil(ler)den farklı olduğu ülkelerde doğmuş öğrencilerdi. Örneğin, 

Lüksemburg’da, evde eğitim dilini konuşmayan göçmen öğrenciler Portekiz, eski Yugoslavya 

Cumhuriyetleri ya da İtalya’da doğmuştu. Avusturya’da, bu öğrencilerin çoğu Türkiye, Bosna-Hersek, 

Sırbistan ve Karadağ’da doğmuştu. 

 

Buna karşılık, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Portekiz ve Hırvatistan’da, anne 

babası yurtdışında doğmuş olup evde eğitim dilini konuşmayan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı yaklaşık 

%1 ya da daha azdı. Estonya ve Letonya’da, bu durum, okul dilinin resmi dil olmasından ziyade başka bir 

dilde olmasının yaygınlığıyla ilgiliydi. Bu ülkelerdeki göçmen öğrencilerin çoğu, evde ve okulda Rusça 

konuşmaktaydı. Portekiz’de, en fazla göçmen öğrenci, Portekizce’nin resmi dil olduğu Brezilya ya da 

Afrika ülkeleri gibi eski kolonilerden gelmekteydi. 

 

 



25 

BAĞLAM 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 

 

Şekil A4: 15 yaşındaki göçmen öğrencilerin (aileleri yurtdışında doğmuş) yüzdesi ve evde konuşulan 
dil, 2009 

 

 
Evde konuşulmayan eğitim dili  Evde konşulan eğitim dili Evde konuşulan dil(ler) 

hakkında bilgi yok 
 

EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
4.1 10.8 7.5 3.2 0.3 0.9 3.7 8.3 0.8 3.6 3.4 4.0 4.6 3.1 0.0 0.8 0.7 24.9 
4.1 10.9 12.1 2.9 0.2 1.0 3.4 6.0 7.0 4.4 5.2 5.5 6.9 1.6 0.0 3.4 1.1 7.6 
1.1 0.4 1.3 2.9 0.1 0.4 1.5 3.3 0.2 0.3 0.5 0.1 1.7 0.9 x 0.2 0.0 7.7 

Göçmenler   9.33 22.05 20.98 9.01 0.51 2.27 8.63 17.62 8.00 8.29 9.03 9.48 13.14 5.54  4.46 1.74 40.16 
 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK (1) UK- 
SCT IS 

 

LI NO HR TR 

0.1 0.0 4.5 8.6 0.0 1.0 0.1 3.9 0.1 1.9 6.5 5.1 2.2 1.8 12.7 5.2 0.3 0.1 
2.0 0.0 6.1 3.1 0.0 4.1 0.2 3.2 0.4 0.7 3.3 5.7 1.7 0.5 14.2 1.6 10.2 0.5 
0.0 x 1.6 3.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 1.9 0.4 0.2 0.1 3.4 0.0 0.2 0.0 

Göçmenler    2.1 0.0 12.1 15.2 0.0 5.5 0.3 7.8 0.5 2.6 11.7 11.2 4.0 2.4 30.3 6.8 10.7 0.5 
x Çalışmada yer almayan ülkeler 

Kaynak: OECD, PISA 2009 veritabanı. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
 

 

Açıklayıcı not 
PISA veritabanı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE de): Evde bir Alman lehçesi konuşma Almanca konuşma olarak kabul edilmekteydi.  
Belçika (BE nl): Evde bir Flaman lehçesi konuşma Hollandaca konuşma olarak kabul edilmekteydi. 
İtalya: Evde bir İtalyan lehçesi konuşma İtalyanca konuşma olarak kabul edilmekteydi. 
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O R G A N İ Z A SYON  
 

Bölüm I – Okul-öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde yabancı dil imkanı: Sağlanan yabancı dil sayısı  
 

 

 

Ülkelerin resmi düzenleyici çerçeveler içinde belirtildiği gibi, Şekil B1 ve B8, okul-öncesi, ilk ve 

ortaöğretim düzeylerinde yabancı dil imkanının sağlanmasıyla ilgilidir. Eğitim imkanının asgari 

düzeyinin bir parçası olarak sağlanan dil sayısına odaklanır (bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 

ve Kaynakça). Göstergeler, zorunlu ders olarak birinci ve ikinci yabancı dile başlama yaşlarını, başlama 

yaşlarındaki eğilimleri ve bazı veya tüm öğrencilerin aldıkları eğitim sürecine bağlı olarak ek dil 

öğrenme fırsatlarının olabileceği koşulları veya yerel okul müfredatı tarafından sağlanan fırsatları 

gösterir. Bir gösterge, erken yaşlardan itibaren, iki yabancı dil öğretmek için AB önerisi üzerinde 

durmaktadır. Son olarak, bazı veriler eğitim imkanının asgari düzeyi içinde yabancı dil öğretiminin 

genişlemesine yol göstermek için tasarlanmış projeler üzerinde yer almaktadır. Ek 1, bu bölümde 

sunulan bilgileri desteklemek için her ülkedeki yabancı dil imkanlarının kısa bir özetini sağlar. 
 

BİRİNCİ YABANCI DİLİ ZORUNLU OLARAK ÖĞRENME YAŞI ÇOĞU 

AVRUPA ÜLKESİNDE 6-9 YAŞLARI ARASINDA BAŞLAMAKTADIR 
 

Çoğu ülkede, zorunlu ders olarak birinci yabancı dile başlama yaşı 6 ila 9 arasında değişmektedir. 

Belçika’da (Almanca-konuşan Topluluk), tüm öğrenciler okul-öncesi eğitime başladıklarında, 3 yaşında 

bir yabancı dili öğrenmeye başlar. İspanya’da, öğrenciler yabancı dili okul-öncesi eğitimin ikinci 

döngüsünde öğrenmeye başlarken çoğu Özerk Topluluk’ta 3 yaş gibi erken bir yaşta başlar. Ölçeğin 

diğer ucunda Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) bulunmaktadır, burada tüm öğrenciler 

zorunlu ders olarak yabancı dili 11 yaşında ortaöğretime başladıklarında görürler. 
 

Estonya, Finlandiya ve İsveç’teki okulların zorunlu ders olarak birinci yabancı dilin hangi sınıfta 

sunulmasına karar vermeleri için bazı özgürlükleri bulunmaktadır. Merkezi eğitim yetkilileri, yabancı 

dillerin tanıtımı için bir yaş (ya da sınıf) aralığını tanımlar: Estonya ve Finlandiya’da 7 ila 9 yaşında ve 

İsveç’te 7 ila 10. İstatistiksel verilere göre, (bakınız Şekil C1b), İsveç’te, 9 yaşındaki öğrencilerin %57.3’ü 

en az bir yabancı dil öğrenir. 
 

Bazı ülkeler şu anda birinci yabancı dilin zorunlu eğitimi için başlama yaşını düşürmeye yönelik 

reformlar sunmaktadır. Kıbrıs’ta, Eylül 2011 tarihinden itibaren, tüm öğrencilerin 6 yaşından itibaren 

zorunlu ders olarak İngilizce’yi öğrenmeleri gerekmektedir. Ancak, bazı okullarda, İngilizce’yi zorunlu 

olarak öğrenme 5 yaş ile başlar ve bu gereklilik Eylül 2015 yılına kadar tüm okullara genişletilmelidir. 

Almanya’da, zorunlu ders olarak bir yabancı dili öğrenme gereksinimi 8 ve 10 yaş arası öğrenciler için 

tüm okullarda uygulanmaktadır. Slovakya’da, 2008/09 yılından bu yana, okullar 8 yaşından itibaren bir 

yabancı dil zorunluluğu eğitimini sunmaktadır. 2010/11’de, ancak, bu reform hala 9 yaşındaki bütün 

öğrenciler için uygulanmamaktadır. Bu üç ülkeye ek olarak, Letonya, 2013/14’te, birinci yabancı dili 7 

yaşından itibaren zorunlu hale getirecek bir reform tanıtacaktır. 

 

İrlanda ve Birleşik Krallık (İskoçya), yabancı bir dil öğrenme zorunluluğu olmayan ülkelerdir. İrlanda’da, 

tüm öğrenciler İrlandaca ve İngilizce öğrenmek zorundadır ki her iki dil de yabancı dil olarak 

görülmemektedir. Yasal bir müfredatın olmadığı Birleşik Krallık’ta (İskoçya), okulların bir yabancı dil 

sunma görevi bulunmaktadır (bakınız Şekil B5), ancak öğrencilerin öğrenme zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 
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Şekil B1: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için zorunlu ders 
olarak birinci ve ikinci yabancı dile başlama yaşları, 2010/11 
 

         Zorunlu ders olarak                     Başlama                 Zorunlu ders olarak  

        birinci yabancı dil                             yaşı                         ikinci   yabancı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Tamamen                             Aşamalı                  Değişken başlama yaşı        Zorunlu yabancı dil(ler) yok 

      Uygulanmakta 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. 
Başlangıç yaşları, yabancı dil öğretimi başladığında öğrencilerin normal yaşlarını yansıtır ; okula erken veya geç 
giriş, sınıf tekrarı ya da eğitime diğer müdahaleleri (öğrencilerin kavramsal yaş) dikkate almaz.  
“Yabancı dil”, “zorunlu ders olarak yabancı dil” ve “aşamalı” tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 

Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr): “BE fr Bxl”, Brüksel-Başkent bölgesini ifade eder; “BE fr Bxl” topluluğun geri kalanını ifade eder. 
Almanya: Baden-Württemberg gibi bazı eyaletlerde, öğrencilerin 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak birinci 
yabancı dili öğrenmeye başlamaları gerekmektedir. 
İspanya: 17 Özerk Topluluk’tan 10’unda, okul-öncesi eğitime giden çocuklara 3 yaşından itibaren  bir yabancı dil 
öğretilir. 
Hollanda: İlköğretimde bir yabancı dil öğrenmek zorunludur, uygulamada, bu durum, 10 ve 12 yaşları 
arasındadır, ancak okullar bu eğitimi daha erken yaşta sağlayabilir. 
 

Çoğu ülkede, eğitimleri sırasında bir noktada tüm öğrencilerin iki yabancı dil öğrenmeleri zorunludur 

(bakınız Şekil B7). Öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmeye başlamaları gereken yaş, çoğu ülkede 

10 yaşından 15 yaşında kadar olmak üzere, oldukça önemli ölçüde değişir. Tüm öğrencilerin 7  

yaşından itibaren ikinci bir yabancı dil öğrenmelerinin zorunlu olduğu Lüksemburg öne çıkmaktadır. 

Estonya’da, birinci yabancı dildeki durum gibi, merkezi eğitim yetkilileri, okulların bu eğitimi belirli bir 

yaş aralığı (10-12 yaşında) içinde tanıtmaları gerektiğini belirtir. 
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Birçok ülkede, zorunlu ders olarak ikinci bir yabancı dil öğrenme birinci zorunlu dile başladıktan üç ya 

da daha az yılda başlar. Bu durum, özellikle öğrencilerin birinci dili öğrenmeye başlamalarından bir yıl 

sonra olduğu Lüksemburg ve İzlanda’da belirgindir. 
 

Şu andaki reformlar iki ülkede yer almaktadır. Slovenya’da, 12-15 yaş arasındaki tüm öğrencilerin 

İkinci bir yabancı dili öğrenme gereksinimleri, 2010/11 yılında tanıtılmış olan süreçte gerçekleşmiştir. 

Ancak, Kasım 2011’de alınan karar ile, bu reform beklemeye alınmıştır. Slovakya’da, genel eğitime 

devam eden tüm öğrencilerin 11-19 yaşları arasında iki yabancı dil öğrenmeleri gerekmektedir. Bu 

gereklilik, ancak yine de 13 ve 14 yaş arası öğrenciler için sınıflarda uygulanmaktadır (bakınız Şekil B3). 
 

Lüksemburg ve İzlanda, genel eğitimdeki tüm öğrencilerin üç dil öğrenmek zorunda oldukları 

ülkelerdir. Ancak, öğrenme süresi çok farklılaşır: Lüksemburg’da beş yıl (14-19 yaş arasında) ve 

İzlanda’da (17-18 yaş arasında) bir yıl. 
 

Zorunlu ders olarak birinci ve ikinci yabancı dil için öğrenme süresi hakkında bilgi Şekil B2 ve B3’te 

gösterilmiştir. Bazı ülkelerde, bazı eğitim sürecini takip eden öğrenciler ya da okul bazı türlerindeki 

öğrencilerin bazen daha erken yaşta da olmak üzere, ek bir yabancı dil eğitimi görmeleri 

gerekmektedir  (bakınız Şekil B4). Ayrıca, bazı ülkelerde, okulların özerklikleri, okul müfredatına daha 

fazla yabancı dil tanıtmalarına olanak sağlar  (bakınız Şekil B6). 
 

BİRİNCİ YABANCI DİLİN ZORUNLU OLARAK ÖĞRENİLMESİ  

GİTTİKÇE DAHA ERKEN YAŞTA BAŞLAMAKTADIR 
 

Son yirmi yılda, Avrupa zorunlu yabancı dil öğretimi süresinde bir artış yaşamıştır. Bu artış sadece bu 

öğretimin başladığı yaşın düşürülmesi ile elde edilmiştir. Gerçekten de, son yirmi yılda, genel 

eğitimdeki tüm öğrenciler, Malta ve Birleşik Krallık dışında, lise düzeyinin sonuna kadar bir yabancı dil 

öğrenmek zorunda kalmışlardır. 2010 yılında, İtalya, ortaöğretim düzeyinin sonuna kadar tüm 

öğrenciler bunu zorunlu hale getirmeye ilişkin bir reform gerçekleştirmiştir. Tüm okulların en az bir 

yabancı dil sunmak zorunda oldukları Malta ve Birleşik Krallık’ta (İskoçya), tüm öğrenciler, lise 

düzeyinde seçmeli olarak dil eğitimi görebilir (bakınız Şekil B5). 
 

Eğitim yetkililerinin tüm öğrenciler için zorunlu olarak yabancı dil öğrenme yıllarının sayısını azalttığı 

durum sadece Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) görülmektedir. İngiltere ve 

Galler’de (1988) ve Kuzey İrlanda’da (1989) zorunlu müfredatı tanımlayan mevzuat kabul edildiğinde, 

zorunlu dil öğrenimi tüm 11-16 yaş arasındaki öğrencileri vurgulamaktaydı. 1995 (Galler), 2004 

(İngiltere), 2007 (Kuzey İrlanda) yıllarındaki takip eden değişiklikler, öğrencilerin dil öğrenip 

öğrenmemeyi seçmelerine olanak sağlayarak, 14-16 yaşındaki öğrenciler için müfredatta esneklik 

sağlamıştır. Belçika’da (Flaman Topluluğu), eğitim yılının sayısında bir azalma Brüksel’de görülebilir, 

bu durum şu anda topluluğun her yerinde geçerli olan mevzuatı da uygulamaktadır. 
 

1993-1994 ve 2010/11 yılları arasında, sadece dokuz ülke veya ülkeler içindeki bölgeler, tüm 

öğrenciler için zorunlu olarak yabancı dil öğrenmeye başlama yaşını düşürmemiştir. Ancak, bu 

ülkelerin ikisinde (Lüksemburg ve Malta), 1994 yılından bu yana, tüm öğrenciler ilköğretimin ilk 

yılından itibaren bir yabancı dil öğrenmek zorunda kalmışlardır. Finlandiya ve İsveç’te okulların, 

öğrencilerin zorunlu ders olarak yabancı dili öğrenmeye başlama yılının belirlenmesinde bazı 

esneklikleri bulunmaktadır (bakınız Şekil B1). En geniş kapsamlı değişiklikler Belçika (Almanca-konuşan 

Topluluk) ve Lihtenştayn’da olmuştur. Belçika’da (Almanca-konuşan Topluluk), 2004 yılında kabul 
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edilen yasa, yabancı bir dilde okul-öncesi oyun etkinliklerini ve ilköğretimin ilk yılından itibaren daha 

fazla resmi dil öğrenmelerini zorunlu hale getirmiştir – erken eğitimin her iki özelliği önceki yıllarda 

seçmeliydi ancak yıllardır çoğu okulda uygulanmaktadır.  

2006/07’den itibaren, yedi ülke veya ülkeler içindeki bölgeler, zorunlu olarak yabancı dil öğrenme 

yaşını düşürmek için reformlar tanıtmıştır. Kıbrıs ve Polonya’daki değişiklikler özellikle önemlidir. 

Mevcut ve gelecekteki reformlar hakkında daha fazla bilgi Şekil B1’de mevcuttur. 
 

Şekil B2: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için 

zorunlu ders olarak birinci yabancı dile başlama yaşı ve süresi, referans yılları 1993/94, 

2002/03, 2006/07, 2010/11 

Yaş Yaş 
 

 
 

 
 

    Aşamalı olarak yabancı bir dil  Zorunlu olarak yabancı dil öğretimi yok 
 

Kaynak: Eurydice. 

Açıklayıcı notlar 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. 
Başlangıç yaşları, yabancı dil öğretimi başladığında öğrencilerin normal yaşlarını yansıtır ; okula erken veya geç 
giriş, sınıf tekrarı ya da eğitime diğer müdahaleleri (öğrencilerin kavramsal yaş) dikkate almaz. Eğitim süresi 
öğrenilen herhangi bir dili ifade eder.  
1993-1994, 2002/03 ve 2006/07 için, şekil, bu imkan tüm okullara veya referans yılında tüm yaş gruplarına 
yayılmasa bile, resmi düzenlemeler/önerilere göre, hangi öğrencilerin zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmesi 
gereken yaş aralıklarını gösterir. 2010/11 durumunda, “aşamalı” ölçüt (bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça), 2010/11 yılında hala tam olarak uygulanmamış gibi gösterilir. 2010/11 yılındaki 
durum hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Şekil B1.  
“Aşamalı”, “yabancı dil” ve “zorunlu ders olarak yabancı dil” ve  tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
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Ülkeye özgü notlar (Şekil B2) 
Belçika (BE fr): Fransız Topluluğu, eğitim dilinin Fransızca olduğu Brüksel’den (a) ve (b) Valonya’nın Fransızca 
konuşulan kesiminden sorumludur. 
Belçika (BE nl): Flaman Topluluğu, eğitim dilinin Hollandaca olduğu Brüksel’den (a) ve (b) Flaman Bölgesi’nden 
sorumludur. 
Almanya: Baden-Württemberg gibi bazı eyaletlerde, bir yabancı dil öğrenme zorunluluğu 6 yaşında başlar. Lise 
(Gymnasium), bazı eyaletlerde 18, diğerlerinde ise 19 yaşında sona erer. Eğer öğrenciler Abitur için bir yabancı 
dil seçmediyse, lise eğitiminin sonundan bir yıl öncesine kadar öğrenmeyi durdurabilir. 
Estonya ve Finlandiya: 2010/11, 2006/07 ve 2002/03’de, eğitim yetkilileri sadece 7-9 yaş arasındaki öğrencilerin 
zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlamalarını belirtmektedir. 
İrlanda: Yabancı dil öğretimi zorunlu değildir. İngiliz ve İrlandaca resmi dilleri tüm öğrencilere öğretilir. 
İspanya: 2006 Eğitim Yasası’ndan sonra, çoğu Özerk Topluluk içinde, okul-öncesi eğitime 3 yaşından itibaren 
giden tüm çocuklara bir yabancı dil öğretilir. 
Hollanda: İlköğretimde bir yabancı dil öğrenmek zorunludur. Uygulamada, bu durum 10-12 yaşları arasında 
oluşur, ancak okullar bu imkanı daha erken bir aşamada düzenleyebilir. 
İsveç: 2010/11, 2006/07 ve 2002/03’de, eğitim yetkilileri sadece 7-10 yaş arasındaki öğrencilerin zorunlu ders 
olarak yabancı dil öğrenmeye başlamalarını belirtmektedir. 
Birleşik Krallık (SCT): Zorunlu olmamasına rağmen, yabancı bir dil öğretimi çoğu kişi tarafından Diller üzerine 
Bakanlık Eylem Grubu’nun (2000) tavsiyelerinin uygulanmasından önce zorunlu olmasını kabul etti. Öneriler bu 
imkanı daha da esnek hale getirdi. 
 

İKİNCİ YABANCI DİLİN DAHA ERKEN ÖĞRETİLMESİNE İLİŞKİN REFORMLAR PEK 

YAYGIN DEĞİLDİR, ANCAK BAZILARI SON ZAMANLARDA UYGULANMAKTADIR 
 

2002/3’te tüm öğrenciler için iki yabancı dil öğrenmenin zorunlu olmadığı ülkelerden, çok azı bu 

durumu değiştirmek için reformlar tanıtmıştı. Ortaöğretimin başında tüm öğrenciler için iki yabancı 

dilin artık zorunlu hale geldiği İtalya ve Malta bu duruma istisnadır. Malta’da, 2002/03’ten önce bile, 

ortaöğretim düzeyindeki çoğu öğrencinin iki dil öğrenme zorunluluğu bulunmaktaydı. Tersine, 

Hollanda’da, genel ortaöğretimdeki bütün öğrenciler için ikinci bir yabancı dil artık zorunlu değildi, 

ancak bazı okul türlerindeki öğrenciler ve belli eğitim sürecini takip eden öğrenciler için zorunluydu 

(bakınız Şekil B4). 

 

Zorunlu ders olarak ikinci bir yabancı dil öğrenmeyi etkileyen diğer birçok reform öğretimi öne çekti, 

böylece öğrenciler okulda daha erken öğrenmeye başladı. Değişikliklerin 2006/7’den önce olduğu 

Belçika (Flaman Topluluğu) ve Yunanistan’da, reformların bu tarihten sonra gerçekleştiği Polonya, 

İzlanda, Slovenya ve Slovakya’da durum bu şekildedir, ancak 2010/11’de Slovenya ve Slovakya’da bu 

reformlar hala tüm okullarda uygulamaya konmamıştır. Slovenya’da ise, Kasım 2011’de alınan karar 

ile, bu reform beklemeye alınmıştır. Fransa’da, daha sonra gelen reformlar genel ortaöğretimdeki tüm 

öğrenciler için zorunlu ders olarak ikinci bir yabancı dili tanıtmıştır. 

 

2010/11’deki resim, zorunlu bir ders olarak ikinci bir yabancı dili öğrenmeyi belirli ülkelerin eğitim 

yapısına bağlı olarak, 10, 11, 12 ya da 13 yaşında itibaren ortaöğretim düzeyinde başladığını gösterir 

(2). Tek istisnalar Yunanistan, Estonya, Letonya, İzlanda ve Lüksemburg’tur. İlk dört ülkede, ikinci 

yabancı dili öğrenme, ülkeye bağlı olarak 10 ya da 12 yaşından itibaren ilköğretimin sonunda zorunlu 

olur, ancak Estonya’da, okulların tam başlama yaşına karar vermede bazı özerklikleri de 

bulunmaktadır (bakınız Şekil B1). Lüksemburg’da, ilköğretimin başında başlar. 

______________________________________ 

(
2
) Öğrencilerin karamsal yaşlarıyla eğitim yapısı arasındaki ilişki hakkında bilgi için, lütfen Eurydice’ın Avrupa Eğitim 

Sistemlerinin Yapıları adresine bakınız: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/108_structure_education_systems_EN.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/108_structure_education_systems_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/108_structure_education_systems_EN.pdf
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Şekil B3: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için zorunlu ders 
olarak ikinci yabancı dile başlama yaşı ve süresi, 2002/03, 2006/07, 2010/11 

 

 
 

 
 

    Aşamalı olarak yabancı bir dil  Zorunlu ikinci yabancı dil yok 
 

Kaynak: Eurydice. 

 
Açıklayıcı not 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. 
Başlangıç yaşları, yabancı dil öğretimi başladığında öğrencilerin normal yaşlarını yansıtır ; okula erken veya geç 
giriş, sınıf tekrarı ya da eğitime diğer müdahaleleri (öğrencilerin kavramsal yaş) dikkate almaz. Eğitim süresi 
öğrenilen herhangi bir dili ifade eder.  
2002/03 ve 2006/07 için, şekil, bu imkan tüm okullara veya referans yılında tüm yaş gruplarına yayılmasa bile, 
resmi düzenlemeler/önerilere göre, hangi öğrencilerin zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmesi gereken yaş 
aralıklarını gösterir. 2010/11 durumunda, “aşamalı” ölçüt (bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve 
Kaynakça), 2010/11 yılında hala tam olarak uygulanmamış gibi gösterilir. 2010/11 yılındaki durum hakkında 
daha fazla bilgi için, bakınız Şekil B1.  
“Aşamalı”, “yabancı dil” ve “zorunlu ders olarak yabancı dil” ve  tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
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BAZI EĞİTİM SÜREÇLERİNDEKİ YA DA BELİRLİ OKUL TÜRLERİNDEKİ  

ÖĞRENCİLER EK YABANCI DİL ÖĞRENMELİDİR 

Ortaöğretimin başından itibaren, bazı eğitim sistemleri ya aynı okul içinde ya da farklı okul türlerinde 

öğrenciler için farklı eğitim yolları sunar. Bu ülkelerde, tüm öğrenciler için zorunlu yabancı dil sayısıyla 

belirli eğitim süreçleri sayısı arasında bir fark olabilir. Bu tür farklılıklar, bütün ülkelerin yaklaşık 

yarısında bulunur. 
 

Bu ülkelerin bazılarında (veya ülkelerdeki bölgelerde) sadece bir yabancı dilin tüm öğrenciler için 

zorunlu olduğu dikkat çekmektedir, özellikle bazı eğitim süreçlerinde ek dil gerekmektedir: Hollanda, 

Avusturya (toplamda en fazla üç dile kadar), Almanya, Hırvatistan ve Türkiye’de (toplamda iki dil) 

durum böyledir. 
 

Lüksemburg, Lihtenştayn ve İzlanda, bazı öğrencilerin dört yabancı dile kadar çalışmak zorunda 

oldukları tek ülkelerdir. Bu öğrenme Lüksemburg ve Lihtenştayn’da dört yıl ve İzlanda’da üç yıl sürer. 
 

Şekil B4: İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde belirli eğitim süreçlerinde öğrencilere öğretilen ek 
zorunlu yabancı diller, 2010/11 

 

Öğretilen yabancı dillerin azami sayısı,  
                   öğrenci yaşları 

 

              Yaş 

 

 
     1 dil (kullanılmaz) 

2 dil 

3 dil 

4 dil 

 
 
 
 
 

 
Yaş 

 
      Ek diller 

         Ek dil yok  
 

 

 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. 
Yaşlar, öğrencilerin normal yaşlarını yansıtır ve okula erken veya geç giriş, sınıf tekrarı ya da eğitime diğer 
müdahaleleri (öğrencilerin kavramsal yaş) dikkate almaz.  
“Yabancı dil”, “zorunlu ders olarak yabancı dil” ve “eğitim süreci”  tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
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TÜM AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDA, ÇEKİRDEK MÜFREDAT SEÇENEKLERİ 

ÖĞRENCİLERE TÜM OKULLARDA EK DİLLER ÖĞRENMELERİNE OLANAK SAĞLAR 

Tüm Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısında, bütün okulların tüm öğrencilere, isteğe bağlı bir ders  

olarak en az bir yabancı dil sunmaları gerekmektedir ve öğrenciler bu dersi alıp almamakta özgürdür. 

Birleşik Krallık’ta (Galler) Eylül 2012’den bu yana, 14-16 yaşındaki tüm öğrencilerin okul müfredatında 

çok çeşitli eğitim seçenekleri bulunmaktadır. Yabancı bir dili öğrenme tüm öğrencilere uygun olmalı ve 

beş belirli öğrenme alanlarından biri olup bu nedenle yerel müfredata dahil edilmelidir. 
 

Kıbrıs ve Malta’daki okulların istisnai derecede büyük sayıda dil sunmaları gerekmektedir. Kıbrıs’ta, 

çekirdek müfredat seçeneği olarak sağlanan beş dil, tüm öğrencilerin öğrenmeleri gereken bu iki dile 

ek olarak verilir. Malta’da, aynı durum 13 ve 16 yaş arası öğrenciler için geçerlidir; tüm öğrenciler için 

zorunlu olan iki yabancı dile ek olarak, tüm okullarda isteğe bağlı olarak beş diğer dil de sunulmalıdır 

(bakınız Şekil B1). 16 yaşından sonra, yabancı dil öğrenimi artık zorunlu değildir (bakınız Şekil B3), 

ancak tüm okulların hala seçenek olarak dokuz dil sunmaları gerekmektedir. Uygulamada, Malta 

büyüklüğü göz önüne alındığında, belirli bir dil eğitimi almak isteyen öğrenciler o dilin sunulduğu 

başka bir okulda gruplandırılabilir. 

Şekil B5: İlköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyinde çekirdek müfredat seçeneği olarak yabancı 
dillerin sağlanması, 2010/11 

 

Okulların seçmeli olarak sunmaları gereken yabancı 
dillerin sayısı, öğrencilerin yaşları 

Yaş 

 

 
1 dil 

2 dil  

3 dil 

≥ 4 dil  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Kaynak: Eurydice. 

Yaş 

 
Çekirdek müfredat seçeneği olarak diller 

Çekirdek müfredat seçeneği olarak dil 
yok 
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Açıklayıcı not 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. 
Yaşlar, öğrencilerin normal yaşlarını yansıtır ve okula erken veya geç giriş, sınıf tekrarı ya da eğitime diğer 
müdahaleleri (öğrencilerin kavramsal yaş) dikkate almaz.  
“Yabancı dil”, “zorunlu ders olarak yabancı dil”, “çekirdek müfredat seçeneği olarak dil” ve “eğitim süreci”  
tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 

 

Sadece bir yabancı dilin tüm öğrenciler için zorunlu olduğu ülkelerde ya da ülkelerdeki bölgelerde, 

okulların tüm öğrenciler için en az ikinci bir seçmeli dil sunmalarını gerekmektedir. Özellikle Belçika 

(Fransız Topluluğu), Danimarka, Almanya, İspanya, İsveç ve Hırvatistan’daki durum böyledir. 

İspanya’da, tüm okullar 12 yaşından itibaren tüm öğrencilere seçmeli olarak bir yabancı dil sunmak 

zorundadır. Bazı Özerk Topluluklar’da (Aragon, Kanarya Adaları, Galiçya, Madrid ve Murcia), bu ikinci 

dil öğrenciler için zorunludur. 

 

Çoğu ülkede, çekirdek müfredat seçenekleri olarak yabancı dilin sağlanması ortaöğretim düzeyinde 

başlar. Dört ülke (Portekiz, İsveç, Birleşik Krallık (İskoçya) ve Hırvatistan) istisnadır. Portekiz’de, 

2008/09 yılından bu yana, tüm okulların 6 ila 10 yaş arasındaki öğrencilere İngilizce sunma 

zorunluluğu bulunmaktadır. İsveç’te, zorunlu yabancı dildeki durum gibi (bakınız Şekil B1), okulların 

seçmeli yabancı dili sunmaya başlamaya karar verirken büyük ölçüde özerklikleri bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık’ta (İskoçya), öğrencilerin yabancı bir dil öğrenme zorunlulukları bulunmamaktadır, 

ancak okullardan 10 ila 18 yaş arasındaki tüm öğrenciler için bir seçenek sunmaları beklenmektedir. 

 

OKUL ÖZERKLİĞİ ÇOK YAYGINDIR VE  

DİL ÖĞRETİM İMKANINI ARTTIRABİLİR 

 

Çoğu ülkede, eğitim imkanlarının asgari düzeyinin bir parçası olarak – özellikle yabancı dil – olmak 

üzere, okulların kendi seçtikleri bazı dersleri tanıtmalarına olanak sağlayan belirli ölçüde özerkliki 

vardır. Bu ülkelerin çoğunda, özerklik tüm ya da çoğu eğitim düzeyleri için de geçerlidir. İrlanda, 

Fransa ve Lihtenştayn’da, bu durum sadece ortaöğretim okullarında, Danimarka durumunda ise 

liselerde geçerlidir. Okul özerkliğinin ilk ve orta düzeylerde olmasına rağmen İtalya gibi bazı 

durumlarda, müfredat zenginliği için liselerde de yaygın şekilde kullanılır. 

 

Bu şekilde, okullar bulundukları nüfus ve bölgenin ihtiyaçlarına daha uygun bir müfredat sunabilir. 

Sonuç olarak, eğitim imkanının asgari düzeyinin içeriği, bir ölçüde, bir okuldan diğerine değişebilir. 

Örneğin, okul topluluğu mevcut düzenlemelere göre hali hazırda sağlanan ve merkezi eğitim yetkilileri 

tarafından yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda ek bir dil sunmak için karar verebilir (bakınız  Şekil 

B1-B5). 

 

Bu özerkliğin okul düzeyinde uygulanan yolu ülkeler arasında büyük ölçüde değişir. Örneğin 

Hollanda’da, ilköğretim düzeyindeki eğitim imkanının asgari düzeyinin %70’ine merkezi eğitim 

yetkilileri tarafından karar verilir. Bu %70 özellikle İngilizce’nin zorunlu öğretimini içerir. Mevcut 

zamanın geri kalan %30’unda, okullar hangi dersleri sunacakları konusunda özgürdür. Fransızca veya 
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Almanca gibi ek bir dil, diğer dil-dışı dersler sunabilir ya da merkezi eğitim yetkilileri tarafından 

empoze edilen dersler için daha fazla saat ayırabilirler. 

 

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), okullardan kendi özel koşullarına uygun olarak 

temel asgari durumun ötesinde ek eğitim sağlanmasını belirlemeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, 

her ne kadar bir dile çalışma sadece üç yıl (11-14 yaş arası) için zorunluyken, okullar eğer yapmak 

isterse, bu durumu 14-16 yaş arası öğrenciler için zorunlu hale getirebilir. İlköğretim düzeyinde, 

İngiltere’deki okulların çoğu yabancı bir dil öğretir ve Kuzey İrlanda’da bu durum okulların en az yarısı 

için de geçerlidir. Galler’de, küçük ancak giderek artan sayıda ilköğretim okulu yabancı bir dil öğretir. 

 

Macaristan’da, merkezi eğitim yetkilileri okulların ders saatlerini nasıl dağıtmaları gerektiği konusunda 

düzenlemeler getirmiştir. Düzenlemeler, yüzde olarak, okulların farklı ders alanlarına ayrılacak süreyi 

tanımlamaktadır. Yabancı diller için, okulların ilköğretimin ilk dört yıl için genel ayrılan öğretim 

zamanının %2 ila 6’sını kullanmaları gereklidir. Resmi olarak, tüm öğrencilerin 9 ya da 10 yaşına 

geldiklerinde, 4. sınıftan itibaren yabancı dil öğrenmeye başlamaları gerekir, ancak okullar toplam 

ayrılmış sürenin bir kısmını yabancı dil öğretimini daha erken başlatmak için kullanmakta serbesttir 

(bakınız Şekil B1). Ayrıca, belirlenmiş yüzde aralıklarının alt ve üst limitlerine uydukları sürece bu 

sürenin bir kısmını diğer derslere ayırabilir. 

 

Belçika’da (Flaman ve Fransız Toplulukları), okulların, daha kısıtlayıcı bir anlamda olsa bile, öğretim 

için bazı dersler için ayrılan zamanın bir kısmını kullanmaları için kapasiteleri de vardır. Burada, 

merkezi eğitim yetkilileri, okullara yabancı bir dili öğretme amacıyla zorunlu derslere adanmış 

zamanın bir kısmını kullanmalarına izin verir. Bu durum, henüz yabancı bir dili öğrenmenin tüm 

öğrenciler için zorunlu olmadığı sınıflarda, ilköğretimde ortaya çıkar. Okullara verilen bu açık kapının 

bir sonucu olarak, eğitim imkanının asgari düzeyinin bir parçası olarak, daha erken bir aşamada 

yabancı dil dersini düzenlemek mümkündür. Bu çok özel durum dışında, okulların esnek bir müfredat 

için gereken özerklikleri bulunmamaktadır.  
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Şekil B6: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimde asgari eğitim düzeyinde okulların 

kendi inisiyatifleri doğrultusunda yabancı dil öğretimini sağlama kapsamı, 

2010/11 
Öğrencilerin yaşları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esnek müfredat      Esnek müfredat yok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
“Yabancı dil”, “eğitim imkanının asgari düzeyi” ve “esnek müfredat” tanımları için, bakınız Sözlükçe, 
İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
Ülkeye özel not 
Avusturya: Okulların, merkezi eğitim yetkilileri tarafından belirlenenden biraz farklı olarak bir müfredat sağlama 
özerklik dereceleri bulunmaktadır. Ancak, sunulan dersler bu yetkililer tarafından hazırlanan bir listeden 
seçilmelidir. 

 

ÇOĞU ÜLKEDE, TÜM ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU EĞİTİMLERİ SIRASINDA  

EN AZINDAN BİR YIL İKİ YABANCI DİL ÖĞRENMELERİ GEREKMEKTEDİR 

 

Barselona Avrupa Konseyi’nde (2002), AB Devlet ve Hükümet Başkanları, “çok erken yaştan itibaren 

özellikle en az iki yabancı dil öğreterek temel becerilerin geliştirilmesi için” eylem çağrısında 

bulunmuştur. Bu öneri, Avrupa Birliği’nin kendisini “dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı 

ekonomisi” olma stratejik hedefini belirlemiş olduğu Lizbon Avrupa Konseyi (2000) tarafından 

oluşturulan hızlanmadan gelmektedir. 2010/11’de, pek çok ülkedeki eğitim politikaları, zorunlu 

eğitimleri sırasında tüm öğrencilerin en az iki yabancı dil öğrenmelerini sağlayan tavsiyenin şartlarıyla 

uyum içerisindedir. Bu amaç, Avrupa’daki en yaygın uygulamanın olduğu bir duruma dönüşür ki tüm 

öğrenciler tam zamanlı zorunlu eğitimleri boyunca en az bir yıl için iki yabancı dili öğrenmek zorunda 

kalsınlar. 

 

İkinci bir ülke grubunda, iki yabancı dil öğrenme, zorunlu olmasa da, tam zamanlı zorunlu eğitimleri 

boyunca herkes için mümkündür. Bu ülkelerde, birinci yabancı dil zorunluyken ikincisi çekirdek 

müfredat seçeneği olarak tüm okullarda sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin seçmeli ders 

seçmelerinin zamanı geldiğinde, gittikleri okula bakmaksızın ikinci bir yabancı dili öğrenmeye karar 

verebilirler. 
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Sadece az sayıda ülke tam zamanlı zorunlu eğitimde iki yabancı dil öğrenmeyi herkes için mümkün 

hale getirmez. Almanya, Avusturya ve Lihtenştayn’da, iki yabancı dil öğrenme fırsatı sadece öğrenciler 

zorunlu eğitim sonrasına kaydolduklarında genişleyebilir; ikinci dil Avusturya ve Lihtenştayn’da aslında 

zorunludur. 
 

Şekil B7: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim için müfredatta iki yabancı dil öğretimi, 
2010/11 

 

 

 

 

 

 

Asgari iki yabancı dil: 
 

                                      Herkes için zorunlu    En az bir yılı  

          Tam-Zamanlı Zorunlu  

                                                                               Herkesin hakkı var            Eğitimin (FTCE)  

                                           
 Herkes için zorunluya da     Sadece FTCE den sonra 
 herkesin hakkı var                   
 

Sadece bazıları için              FTCE sırasında ve/veya 
zorunlu ya da hakları var       sonra 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar. Müfredatta yabancı dilin sağlanması hakkında daha fazla bilgi için, 
bakınız Şekil B1-B6 ve ülke ülke bu imkanın açıklandığı Ek 1. 
Herkesin hakkı var (en az iki yabancı dil öğrenmeye): Genel olarak, birinci dil zorunlu bir ders olarak müfredatta 
bulunurken ikincisi bir çekirdek müfredat seçeneği olarak yer almaktadır. 
Bazıları için zorunlu ya da hakları var (en az iki yabancı dil öğrenmeye): Sadece bazı öğrenciler iki dil 
öğrenmeye zorunludur ya da hakları vardır, çünkü ya okulları onlara başka bir dil öğrenmeleri için bir fırsat 
sunmada özgürdür ya da söz konusu öğrenciler iki veya daha fazla dilin sunulduğu veya zorunlu olduğu eğitimde 
bulunmaktadır. 
“Yabancı dil”, “zorunlu ders olarak yabancı dil” ve “çekirdek müfredat seçeneği olarak dil”  tanımları için, 
bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

İrlanda ve Birleşik Krallık’ta, okulların öğrencilere okul yaşamları boyunca herhangi bir zamanda iki 
yabancı dil öğrenme fırsatı sunma zorunlulukları yoktur. Ancak, müfredat çerçeveleri, okullara 
öğrencilerin zorunlu eğitimlerinde iki dil öğrenme fırsatı sunmalarına izin vermek için yeterince 
esnektir; bu durum okulun kararına bağlıdır. Hollanda’da, ikinci bir yabancı dil öğrenme artık 
ortaöğretim yılının başında bazı eğitim süreçlerindeki (okul nüfusunun yaklaşık %15’i) öğrenciler için 
bir zorunluluktur. İki veya daha fazla zorunlu yabancı dil birçok eğitim sürecinin bir özelliğidir, ancak 
hepsi öğrencileri etkilemez. Türkiye’de, sadece belirli okul türlerindeki öğrencilerin iki yabancı dil 
öğrenme zorunluluğu vardır ve bu durum zorunlu eğitim sonrasında bulunmaktadır. 
2006/07 (EACEA/Eurydice, 2008) durumu ile karşılaştırıldığında, Polonya ve Slovenya’da tanıtılan 
değişikliklere dikkat edilmelidir. Bu iki ülke artık zorunlu eğitimin sonundan üç yıl önce iki dil 
öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Slovenya’da, 2010/11’de bütün okullarda uygulanmış olan 
süreçteki reform, Kasım 2011’de alınan bir karar sonrasında, beklemeye alınmıştır. 
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ON MERKEZİ EĞİTİM YETKİLİSİ DİLLERİN ARALIĞINI GENİŞLETMEYE VEYA 

BAŞLANGIÇ YAŞINI AZALTMAYA İLİŞKİN PROJELERİ FİNANSE EDER 

On ülke, eğitim imkanının asgari düzeyi içinde hali hazırda sağlanan dillerden daha fazlasını denemeye 

veya yabancı dil öğrenme yaşını azaltmaya ilişkin projeler tanıtmıştır. Bütün bu projeler, eğitim 

yetkilileri tarafından organize ve finanse edilmekte ya da ortaklaşa olarak finanse edilmektedir. 

 

İrlanda, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Avusturya’da, henüz bir zorunlu ders olarak öğretilmeyen 

yabancı dil öğretiminin tanıtımına ilişkin projeleri denemektedir (bakınız Şekil B1). Litvanya’da, 

Almanca 26 okul-öncesi eğitim kurumunda tanıtılmaktadır. Benzer şekilde, Avusturya’da,– kamu 

kaynakları da dahil olmak üzere – farklı kaynaklardan finanse edilen çok sayıda proje okul-öncesi 

çocuklara İngilizce’yi tanıtmıştır. Az sayıdaki diğer projeler, diğer dillere odaklanır. Yabancı dil öğretimi 

500 ilköğretim okulu (3 165 üzerinden) üzerinde, yabancı dil öğretiminin zorunlu olmadığı İrlanda’da, 

500’den fazla ilköğretim okulu (3165’ten), İlköğretim Okulu Modern Diller Girişimi’nin bir parçası 

olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca öğretir. Yunanistan ve Letonya’da, projeler yakın 

zamanda tam olarak uygulanacak olan yeni gelişmeleri denemektedir. Yunanistan’da, 800 seçilen 

ilköğretim okulu 6-8 yaş arası öğrencilere İngilizce’nin öğretimini tanıtmaktadır. Bu öğretim 2013 

yılında tüm okullara yayılacaktır. Letonya’da, proje, 6-11 yaşları arasındaki öğrenciler için yeni dil 

programını (İngilizce, Fransızca ve Almanca) denemektedir. 

 

Şekil B8: Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimde dil sağlanmasını arttıran pilot projeler, 
2010/11 

 

Söz konusu öğrencilerin yaşları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilot proje(ler) 

Pilot proje(ler) yok 
 

 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 

Bu şekil, öncelikle müfredatta “yabancı” (veya “modern”) olarak tanımlanan dillerle ilgilidir. Bölgesel ve/veya 
azınlık diller (bakınız Şekil B15) ve klasik diller (bakınız Şekil B16) sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere 
alternatif olarak gördüğünde tanımlar.  
Bu şekil, yabancı dil öğretimini  eğitim imkanının asgari düzeyinin ötesine genişleten pilot projeler üzerinde 

durmaktadır. 

“Pilot proje” ve “eğitim imkanının asgari düzeyi”  tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve 

Kaynakça bölümü. 
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Danimarka, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve Norveç’te, pilot projeler öğrencilere çoğu durumda çok 

yaygın şekilde öğrenilmekte olan İngilizce’yle daha fazla ya da alternatif dilde (genellikle Fransızca ve 

Almanca) öğrenme fırsatı verir. Finlandiya, Norveç ve Danimarka projelerinin temel amacı, öğrencileri 

İngilizce dışında fazla dil öğrenmeye veya ulusal müfredat tarafından beklenenden daha önce 

öğrenmelerine teşvik etmektir. Finlandiya’da, proje, 7-16 yaş arasındaki öğrencileri hedef alır. 

Norveç’te, 11-13 yaş arasındaki öğrencileri hedef alır ve açıkça çokdillilik için olumlu bir tutum 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2010 yılından 2012 yılına kadar devam edip genel uygulama üzerine bir 

karar alınmadan önce değerlendirilecektir. Danimarka’da, proje, 12 yaşındaki öğrencilere, müfredatta 

belirlenen 13 yaş yerine Fransızca veya Almanca öğrenmelerine başlamaları bir fırsat sunmaktadır. 

Hollanda’da, bir proje Fransızca ve Almanca öğretiminin tüm öğrencilerin hali hazırda İngilizce 

öğrendikleri ilköğretim okullarında nasıl iyi bir şekilde tanıtılacağını inceler (bakınız Şekil B13). İkinci 

bir pilot proje, ortaöğretim düzeyinde Çince’yi tanıtmaktır. Okullara bağlı olarak, Çince normal olarak 

öğretilen iki dilin (Fransızca ve Almanca) yerine ya da bunlara ek olarak öğretilir. Portekiz’de, pilot 

projenin hedefi, zorunlu ders olan ikinci dili tanıtmaya ilişkin gereken normal yaş olan 12 yerine 10 

yaşındaki öğrenciler için ikinci bir dil öğretimi başlatmaktır.
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Bölüm II – İlköğretim ve ortaöğretimde CLIL bağlamında yabancı dil imkanı 
 

 

 

İÇERİK VE DİL ENTEGRE ÖĞRENME HEMEN HEMEN TÜM ÜLKELERDE  

İMKANIN YAYGIN HALE GETİRİLMESİNİN BİR PARÇASIDIR 

Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, bazı okullar, dil-dışı derslerin ya iki farklı dil aracılığıyla ya da 

müfredata göre “yabancı” olan tek bir dil yoluyla öğretilmesine göre bir eğitim imkanı sunar. Bu, içerik 

ve dil entegre öğrenme (CLIL – bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü) olarak 

bilinir. Sadece Danimarka, Yunanistan, İzlanda ve Türkiye bu tür imkanı sağlamaz. 

 

Şekil B9: İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL sağlanmasının varlığı, 2010/11 
 

 
 
 

Tüm okullarda CLIL imkanı 
 
 

Bazı okullarda CLIL imkanı 
 
 

Sadece pilot projelerde CLIL imkanı 

 
 

 CLIL imkanı yok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Bazı okullarda CLIL imkanı: Uygulama genellikle yaygın değildir. Her ülkedeki CLIL imkanı hakkında ayrıntılı bilgi 
için, bakınız Ek 2.  
Bu şekil aşağıdakileri kapsamaz: 
• anadillerinin, entegrasyonlarını kolaylaştırmak için eğitim dilinin (lerinin) (birinin) olmadığı çocuklara sağlanan 
programlar; 
• Uluslararası okullardaki programlar. 
“CLIL” ve “pilot proje”nin tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde hemen hemen tüm ülkelerde var olsa da, CLIL, eğitim sistemleri 

arasında yaygın değildir. Bu gözlem Ek 2’de verilen ulusal bilgilerden alınmıştır, ancak ülkeler arasında 

sıkı karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamasa da yine de bu imkanın ne kadar yaygın olduğu 

hakkında biraz bilgi verir. Belçika (Almanca Konuşan Topluluk), Lüksemburg ve Malta, bütün eğitim 

sistemi boyunca tüm okullarda CLIL imkanının var olduğu ülkeler veya ülkelerdeki bölgelerdir. 

 

Üç ülkede, CLIL sadece pilot projeler içinde faaliyet gösteren okullarda sağlanır. Belçika’da (Flaman 

Topluluğu), 2007 yılından 2010 yılına kadar sürmesi gereken, dokuz ortaöğretim okulunda 2012 yılına 

kadar uzatıldı. Amaç, CLIL’in yarattığı zorlukları bilimsel olarak incelemektir. Kıbrıs’ta, CLIL bir pilot 

programı kapsamında birkaç yıldır okullarda sağlanmıştır, ancak Eylül 2011 tarihinden itibaren, artık  



 
 ORGANİZASYON 

 

 

 

yaygın hale gelmiştir. Portekiz’de, ortaöğretim düzeyindeki 23 okulu içeren SELF projesi (Secções 

Europeias de Língua Francesa), Fransızca aracılığıyla dil-dışı derslerin öğretimini sağlar. 

 

İtalya’da 2010 yılından bu yana, lisenin son yılındak tüm öğrencilerin bir yabancı dil ile dil-dışı bir dersi 

öğrenmeleri gerekmiştir. “Dil” eğitiminde olanlar 16 yaşından itibaren bunu yapmalıdır. 17 yaşında, 

öğrenciler hali hazırda öğrenmekte oldukları üç dersten ikinci bir yabancı dil aracılığıyla ikinci bir dil-

dışı dersi öğrenir. Benzer uygulamalar, ortaöğretim düzeyinde, değişken boyuttaki dil-dışı derslerin 

yabancı bir dil aracılığıyla öğretildiği Avusturya’da oldukça yaygındır. Buna ek olarak, Avusturya eğitim 

yetkilileri 6 ile 8 yaş arası tüm öğrencilere birinci yabancı dili öğretmek için CLIL yaklaşımını kullanmayı 

tercih eder; öğrencilerin müfredat derslerinin yabancı dilde öğretildiği sırada haftada bir entegre 

dersleri vardır. İngilizce öğretimi için benzer uygulamalar da aynı yaştaki öğrenciler için Lihtenştayn’da 

mevcuttur. Buna ek olarak, 2010/11 yılından bu yana, bir lise dil eğitimi alan öğrencilere CLIL 

uygulaması sunmaktadır. Pilot proje dört yıl sürecektir. 

 

YABANCI DİLLERE EK OLARAK, BÖLGESEL 
VEYA AZINLIK DİLLER CLIL İMKANINDA GENİŞ ÖLÇÜDE 

KULLANILMAKTADIR 
 

CLIL imkanı bağlamında eğitim dili olarak iki dilin kullanıldığı yerlerde, bu gibi dillerin durumu değişir. 

 

CLIL’de kullanılan dillerin kombinasyonları, resmi statüsü olsun ya da olmasın, özellikle birden fazla 

devlet dili ve/veya bir veya daha fazla bölgesel/azınlık dili olduğunda, her ülkenin dilsel mirasına çok 

bağlıdır (bakınız Şekil A1). Ek 2, bu türdeki diller ve eğitim düzeyleri hakkında tam bilgi sağlar. 

 

Yirmi Avrupa ülkesinde veya ülkelerdeki bölgelerde, dil-dışı derslerin bir bölgesel/azınlık dille olduğu 

kadar devlet diliyle (ya da ülkelerdeki devlet dillerinden biri uygunsa) de öğretildiği CLIL imkanını 

sunar. Uygulamada, Macaristan’da, örneğin, bazı okullar dil-dışı dersleri Macarca öğretirken diğerleri 

de Slovakça öğretir. Buna ek olarak, Slovenya ve Birleşik Krallık (Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya) 

dışındaki tüm bu ülkelerde, diğer dil kullanımı modelleri bulunmaktadır. 

 

Yirmi beş ülke/bölge, dil-dışı derslerin müfredat tarafından “yabancı” olarak nitelendirdiği bir dille ya 

da devlet diliyle (ya da geçerli olacak şekilde, devlet dillerinden biri) öğretildiği CLIL imkanını sunar. Bu 

grup aynı zamanda tüm dil-dışı derslerin yabancı dille öğretildiği eğitim imkanını da kapsar. Diğer dil 

kombinasyonları (bir bölgesel veya azınlık dili ve devlet dili gibi), aynı zamanda Bulgaristan, Almanya, 

Portekiz, Birleşik Krallık (İngiltere), Lihtenştayn ve Hırvatistan dışındaki tüm bu ülkelerde 

bulunmaktadır. Hırvatistan’da, ancak, bazı okullar tüm dil-dışı derslerin bölgesel veya azınlık dilde 

öğretildiği eğitim sağlar. Bu okullar, ancak, CLIL (bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve 

Kaynakça bölümü) imkanını sağladıkları anlamına gelmez. 

 

Ek 2’de gösterildiği gibi, eğitim dili olarak kullanılan yabancı dillerin yakından incelenmesi, İngilizce, 

Fransızca ve Almanca’nın yanı sıra İspanyolca ve İtalyanca’nın da en yaygın hedef dil olduklarını ortaya 

koymaktadır. Bu diller, ayrıca Avrupa genelinde, okullarda en fazla öğretilen yabancı dillerdir (bakınız 

Şekil C8 a ve b). 
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Şekil B10: İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL için kullanılan hedef dilin statüsü, 2010/11 
 

 
 

 

 

1 devlet dili + 

1 yabancı dil 
 

1 devlet dili + 

1 bölgesel, azınlık ya da o alana ait olmayan dil  
 

1 devlet dili + 

1 diğer devlet dili  
 
 

CLIL imkanı yok 

 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Eurydice. 

 

Açıklayıcı not 

Bazı diller iki kategoriye ait olabilir. Özellikle birden fazla devlet dili olan ülkelerdeki durum budur. Örneğin, 
Lüksemburg’da, Fransızca hem yabancı dil hem de devlet dilidir. Bu durum, dilin eğitim nedenlerinden dolayı 
müfredatta “yabancı” olarak belirlenirken statüsünün bir “devlet dili” olmasının siyasi bir karar olması nedeniyle 
ortaya çıkar. Pratik açıdan bakıldığında, iki etiket bir dil için geçerli olduğunda, siyasi etiket gösterilir. 
Her ülkedeki CLIL imkanı hakkında ayrıntılı bilgi için, bakınız Ek 2.  
Bu şekil aşağıdakileri kapsamaz: 
• anadillerinin, entegrasyonlarını kolaylaştırmak için eğitim dilinin (lerinin) (birinin) olmadığı çocuklara sağlanan 
programlar; 
• Uluslararası okullardaki programlar. 
“CLIL”, “o alana ait olmayan dil”, “bölgesel veya azınlık dil”, “devlet dili”, “yabancı dil” ve “pilot proje”nin 
tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 

Birden fazla devlet dili olan altı ülkede, bazı okullar, devletin iki resmi dilinin müfredattaki dil-dışı 

dersleri öğretmek için kullanıldığı CLIL imkanını sunar. Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), 

Lüksemburg ve Malta’da, bu eğitim imkanı tüm okullarda bulunmaktadır. Lüksemburg’da, üç devlet 

dilinden ikisi (Almanca ve Fransızca), Lüksemburgça’ya ek olarak eğitim dili olarak kullanılır – Almanca 

ilk ve ortaöğretimde ve Fransızca ortaöğretim ve lisede. 

 

Dört ülkede (İspanya, Letonya, Hollanda ve Avusturya), bazı okullar üç dilin dil-dışı dersleri öğretmek 

için kullanıldığı CLIL imkanını sunar. Kullanılan diller devlet dili, müfredatta yabancı olarak belirtilen dil 

ve bir bölgesel veya azınlık dilidir. Bu çok nadir düzenleme, iki dilde eğitimi içeren en yaygın durum ile 

ilgili olan Şekil B10’da gösterilmemektedir. 
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CLIL İMKANINA GİRİŞ İÇİN KABUL KRİTERLERİ  

YAYGIN DEĞİLDİR 

 

Eğitim sistemlerinin yaklaşık üçte ikisinde müfredat tarafından “yabancı” olarak nitelendirilen bir dil, 

dil-dışı derslerin öğretimi için kullanıldığı okullar vardır (bakınız Şekil B10). Bu imkan CLIL (A tipi) olarak 

bilinir ve bilgi ve becerilerle ilgili kabul kriterlerine bağlı aşağıdaki gösterge odağıdır. 

 

Şekil B11: İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL sağlanmasına giriş için bilgi-ve-beceri-
bağlantılı kabul kriterleri üzerine merkezi düzenlemeler, 2010/11 

 
 
 
 

Belirli müfredat dersleri ve genel 
yetenek 

 

 

Dil becerileri 
 

 

Belirli kabul kriterleri yok 

 
CLIL ya da CLIL A tipi imkanı yok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not  

Bu şekil sadece CLIL A tipi imkanıyla ilgilidir. 
Her ülkedeki CLIL tipi imkanı hakkında ayrıntılı bilgi için, bakınız Ek 2. 
Öneriler olduğunda, ancak her türlü imkanı kapsayıp ve özellikle CLIL imkanına uymadığında, bunlar şekilde 
gösterilmemektedir. 
Bu şekil aşağıdakileri kapsamaz: 
• anadillerinin, entegrasyonlarını kolaylaştırmak için eğitim dilinin (lerinin) (birinin) olmadığı çocuklara sağlanan 
programlar; 
• Uluslararası okullardaki programlar. 
“CLIL” ve “CLIL A tipi”nin tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 
CLIL (A tipi) sağlayan ülkelerin çoğunda, CLIL için öğrenci seçmek için okulların özel kabul kriterleri 

kullanmalarına ilişkin herhangi bir resmi öneri/düzenleme bulunmamaktadır. Polonya, Romanya ve 

Lihtenştayn istisnadır. Romanya’da, sadece dil becerileri test edilir. Polonya ve Lihtenştayn’da, 

öğrencileri seçmek için diğer beceri, bilgi ya da yetenek de test edilmektedir. Lihtenştayn’da, 

öğrenciler, bir önceki öğretim yıllarındaki sınıf ortalamalarına, dil, matematik ve coğrafya notlarına ve 

son olarak sonucu önceden bildiren testlerde aldıkları notlara göre seçilir. Ancak, bu seçimin 

gerçekleştiği lise düzeyinde, CLIL imkanı sadece bir pilot proje gibi kullanılabilir (bakınız Şekil B9). 
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CLIL imkanına ilişkin bilgi ve beceriyle ilgili kabul kriterleri hakkındaki resmi öneri ve yönetmeliğin 

olmadığı bazı ülkelerde, okullar hala kendi kriterlerini kabul edebilir. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Hollanda, Slovakya ve Finlandiya’da durum bu şekildedir. Hollanda’da, örneğin, CLIL sağlayan birçok 

okul öğrencilerin ön bilgilerine dayanan kriterler kullanır ve dil becerilerine ek olarak, öğrenci 

motivasyonuna büyük önem verir. Buna karşılık, Belçika’daki (Fransız Topluluğu) mevzuat, okullara 

öğrencilerin kayıt listesindeki konumları dışında kabul kriterleri tanıtmalarına olanak sağlamaz. 

 

Bulgaristan’da, lise düzeyindeki tüm özel spor kurumları – ve sadece CLIL sağlayanlar değil – öğrenci 

seçmek için kabul kriterleri kullanır. 
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Bölüm  III –  İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan diller 

aralığı 
 

 

ÇOĞU ÜLKEDE, MERKEZİ EĞİTİM YETKİLİLERİ OKUL MÜFREDATINDAKİ 

YABANCI DİLLERİN ARALIĞINI ETKİLER 

Altı ülke dışında tüm ülkelerde, merkezi eğitim yetkilileri ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilere uygun olan 

dil seçeneklerini etkiler. 

15 ülke veya ülkelerdeki bölgelerde, öğrencilerin okul hayatlarıı boyunca öğrenmek zorunda oldukları 

dilleri belirten özel gereksinimler merkezi eğitim yetkilileri tarafından belirlenmiştir. Tüm okulların okul 

müfredatında bu özel zorunlu dilleri sağlamaları gerekmektedir (bakınız Şekil B13). 

 

Şekil B12: Okullara müfredatta belirli yabancı dillerin dahil edilmesine yönelik düzenlemeler, 

İlköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyleri, 2010/11 
 

Dil listesi 
 

Öğrencilere ilişkin özel gereksnimler 
 

Okullara ilişkin özel gereksinimler 

Okul özerkliği için açık 
referans 

 

Öneri yok 
 

 
Kaynak: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

 

Açıklayıcı not 
Çeşitli kategoriler, diğerlerini hariç tutarak, “öneri yok” kategorisi istisnasıyla belirli ülkeler için geçerli olabilir. Şekil, 
eğitim düzeyleri arasında ayrım yapmaz – eğitim düzeyi ne olursa olsun her koşulda temsil edilir. 
Dil listesi: Okulların seçebilecekleri listeden en az üç dili içerir. 
Öğrencilerin bazı dillerde eğitim almalarına ilişkin belirli gereksinimler: Öğrencilerin bir veya daha fazla dil (belirli 
zorunlu diller gibi) öğrenmeleri gereklidir. 
Okulların bazı dilleri sunmalarına ilişkin özel gereksinimler: Okullar, öğrencilerin öğrenmeleri için bu gibi dillerde 
zorunluluk yapmadan müfredata bazı dilleri dahil etmelidir. 
Okul özerkliği için açık referans: Resmi düzenlemeler ve öneriler, okulların okul müfredatına hangi dilleri dahil 
edeceklerine karar verirken bazı özerkliğe sahip olduklarını belirtir. 
“Yabancı dil” ve “özel zorunlu dil” tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 

Dokuz ülkede, merkezi yetkilileri, okulların öğrencilere belirli dilleri sunmaları gerektiğini belirtir. Bu 

ülkelerin beşi, en az bir özel zorunlu dilin (yani İngilizce) öğrencilere verildiği bir önceki kategoriye 

aittir. Danimarka’da, tüm okulların 13 yaşından itibaren öğrencilere Almanca sunması gerekir, ancak ek 

olarak Fransızca da sunabilir. İsveç’te, tüm okulların zorunlu eğitimde Fransızca, İspanyolca ve 

Almanca’dan en az ikisini ve lisede bu üç dili sunması gerekir. Norveç’te, tüm ortaöğretim okullarının 

şu dört dilden en az birini sunması gerekir: Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça. Kıbrıs’ta, lisede 

düzeyinde tüm okullardan sadece İngilizce ve Fransızca değil, ki o düzeyde öğrenciler için artık zorunlu 

değil, aynı zamanda Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Rusça sunmaları istenir. Malta’da, 

ortaöğretim birinci kademede, tüm ortaöğretim okullarının öğrenciler için zorunlu olan İngilizce’ye ek 

olarak İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça ve Rusça sunmaları gerekir. Lise düzeyinde, 

listeye Yunanca ve Latince de eklenir. 



 
 ORGANİZASYON 

 

 

 

 

Kendi okullarının öğrencilere belirli dilleri sunmalarını gerektiren dokuz ülkenin son dördü, öğrencilere 

dil  öğrenmeleri için herhangi bir yükümlülük koymaz. Portekiz’de, tüm okulların 6 ila 10 yaş 

arasındaki öğrenciler için İngilizce sunması gerekmektedir. Slovenya’da, İngilizce veya Almanca’nın 

ilköğretim düzeyinden itibaren sunulması gerekir. Litvanya’da, aynı diller, artı Fransızca, ilköğretim 

düzeyinde okul müfredatına dahil edilmelidir. Çek Cumhuriyeti’nde, okullar ilköğretim öğrencilerine 

diğer dillerden önce İngilizce’yi sunmalıdır. Eğer öğrenciler (veya aileleri) İngilizce dışında bir dil 

seçerse, okulun onları ortaöğretime geçtikleri zaman seçilen yabancı dilde öğretime devam etmenin 

ya da  başka bir okula gittikleri takdirde bu öğretimin sürekli olamayacağının garantisinin olmadığı 

konusunda bilgilendirmelidir. 

 

Sekiz ülkede, merkezi eğitim yetkilileri okul müfredatına hangi dillerin dahil olacağını belirlemek için 

okul özerkliğine açık referans yapar. Ancak, bu ülkelerdeki okulların, öğrenci veya okul üzerinde bazı 

kısıtlamalar olduğundan tam özerklikleri bulunmamaktadır. Örneğin, en fazla özerkliğin olduğu Birleşik 

Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), okullar hangi dili(leri) seçmeleri konusunda son derecde 

özgürdür. Kuzey İrlanda’da, seçilen dil(ler), AB’nin (İngilizce dışında ve İrlanda ortaokullarında 

İrlandaca) herhangi bir resmi dili olmalıdır. İngiltere ve Galler’de, okullar herhangi bir büyük Avrupa 

veya dünya dilini öğretebilir. 

 

İNGİLİZCE 14 ÜLKEDE VEYA ÜLKELERDEKİ 
BÖLGELERDE ZORUNLU DİLDİR 

 

On beş ülkede veya ülkelerdeki bölgeler belirli dillerin zorunlu olduğunu belirtmektedir, tüm 

öğrencilerin belirtilen dilleri almaları gerekir. Belçika (Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları), 

Kıbrıs, İzlanda ve Lihtenştayn’da, iki özel zorunlu dil vardır. Lüksemburg’da üç zorunlu dil vardır – tüm 

öğrencilerin zorunlu eğitimleri sırasında, Almanca, Fransızca ve İngilizce öğrenmeleri gerekir. 

 

14 ülkede veya ülkelerdeki bölgelerde, tüm öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri gerekir ve çoğu 

durumda, öğrenmek zorunda oldukları ilk dildir. Fransızca en yaygın olarak öğretilen ikinci bir özel 

zorunlu dildir. Fransızca’nın zorunlu dil olduğu beş ülkenin veya ülkelerdeki bölgelerin üçünde, aynı 

zamanda devlet dillerinden birisidir (bakınız Şekil A1). Bazı ülkelerde, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya 

ve İzlanda’da olduğu gibi, bazı dillerin eğitimi tarihi veya siyasi nedenler dolayı zorunludur. 

 

2010/11’de zorunlu eğitimin belli bir aşamasında belirli bir dili öğrenmenin zorunlu olduğu çoğu 

ülkede (İtalya ve Lihtenştayn hariç), politika  zaten 1992/93’te yerindeydi. Slovakya’da, 2011/12 

öğretim yılından itibaren uygulanacak reform nedeniyle İngilizce zorunlu dil olacaktır. 

 

İlk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin İngilizce öğrenme yüzdeleri gerçekten çok yüksektir (Bölüm C). Çek 

Cumhuriyeti, Litvanya, Portekiz ve Slovenya’da, merkezi eğitim yetkilileri İngilizce öğrenmeyi zorunlu 

yapmaz, ancak okullardan İngilizce’yi – ve bazı ülkelerde birkaç dil daha – okul müfredatına dahil 

etmeleri için özel gereksinimler ister (bakınız Şekil B12). Portekiz’de, 2012/13’den itibaren, İngilizce 10 

yaşından itibaren öğrenciler için zorunlu olacaktır. 2002/03’de İngilizce’nin tüm öğrencilere 

öğretilmesini öneren Letonya, bu politikadan vazgeçip dil tercihini okullara, öğrencilere ve ailelerine 

bırakmıştır. 
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Şekil B13: Merkezi eğitim yetkilileri tarafından belirlenen özel zorunlu yabancı diller (tam-zamanlı 
zorunlu eğitim), 1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11 

 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU 

2010/11                               

2006/07                        
2002/03                        
1992/93                       
 UK-ENG/ 

WLS/NIR 
UK- 

SCT 
 

 MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE  IS LI NO HR TR 

2010/11         fi/sv     da         
2006/07         fi/sv     da     

2002/03         fi/sv     da      
1992/93         fi/sv    da       

 
 İngilizce         Fransızca      Almanca         Zorunlu Yabancı Dil  yok        Belirli zorunlu dil yok 
 
Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Sadece okul türlerine ya da eğitim süreçlerine bakılmaksızın tüm öğrencilerle ilgili durumlar 
gösterilmektedir. 
Belirli zorunlu diller olduğunda, yukarıdaki hücrelerdeki konumları öğrenildikleri yerlerdeki sıraya 
karşılık gelir. 
“Yabancı dil” ve “belirli zorunlu dil” tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve 
Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr): Tüm referans yıllarında, Hollandaca, Fransızca’nın eğitim dili olduğu yerlerde 
Brüksel’de (ve belirli dilsel durumun olduğu bazı kasabalarda) belirli bir zorunlu dildir. 
Belçika (BE de): Tüm referans yıllarda, Almanca, Almanca-konuşulan bölgedeki Fransızca-konuşan 
azınlığın eğitim dilinin Fransızca olduğu okullarda belirli bir zorunlu dildi. 
Almanya: İngilizce yerine Fransızca, Saarland’da zorunludur. 
İrlanda: İrlandaca ve İngilizce tüm öğrenciler tarafından çalışılmalıdır. 
Finlandiya: İkinci devlet dili, (öğrencilerin anadillerine bağlı olarak İsveççe (sv) veya Fince (fi)) 
zorunludur. 
İzlanda: Öğrenciler belirli koşullara göre, Danimarkaca (da) yerine İsveççe veya Norveççe seçebilir. 

 

DAHA AZ YAYGIN OLARAK KULLANILAN DİLLER 
ORTAÖĞRETİMDE DAHA FAZLA TEŞVİK 

EDİLMEKTEDİR 
 

Hemen hemen tüm ülkelerde, okullara, müfredatata belirli yabancı dilleri dahil etmeleri için 

önerilerde bulunulur, izin verilir ya da şart koşulur (bakınız Şekil B12). Şekil B14, dilin düzenleyici 

durumu arasında herhangi bir ayrım yapmadan bu gibi dillerin kapsamlı bir bakış açısını sağlar. Aslında 

okulların uygulamada gerçekten sunulan diller ya da belirli yabancı dil öğrenen öğrencilerin gerçek 

yüzdeleri hakkında herhangi bir bilgi içermez (Bölüm C). 

 

Rusça’yla birlikte Avrupa Birliği’nin en çok kullandığı diller (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve 

İtalyanca), genellikle okul müfredatına dahil edilmesi için merkezi eğitim yetkilileri tarafından 

belirtilen dillerdir. Ayrıca öğrenciler tarafından da en çok öğrenilen dillerdir (bakınız Şekil C8 a ve b). 



 
 ORGANİZASYON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                        İngilizce 

                                      Fransızca 

                                    İspanyolca 

                                        Almanca 

                                       İtalyanca 

                                           Rusça 

 

 

Şekil B14: Merkezi eğitim yetkilileri tarafından resmi belgelerde belirtildiği üzere okul müfredatında 

yabancı diller, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyi, 2010/11 
 

 
 

 
 

ArapçaL

atince 

Çince 

Japonca 

Turkçe 

Hollandaca 

Leh dili 

Klasik Yunanca 

 

 

Danimar

kaca 

İsveççe 

Modern İsrailce 

Fince 

Hırvatça 
 

Macarca 

Portekizce 

Yunanca 

Slovakça 

 
 
 
 

    ISCED 2      ISCED 3      ISCED 2 ve 3      ISCED 1, 2 ve 3 

Kaynak: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

 
Açıklayıcı not 
Bu şekil, merkezi eğitim yetkilileri tarafından önerilen, şart koşulan ya da izin verilen dilleri gösterir. Merkezi 
eğitim yetkilileri tarafından öncelikli olarak müfredatta/resmi belgelerde “yabancı” olarak tanımlanan dillerle 
ilgilenir. Bölgesel ve/veya azınlık dillerinin yanı sıra klasik diller de merkezi eğitim yetkilileri tarafından yabancı 
dillere alternatif olarak belirlendiği zaman dahil edilir. Eğitim süreçleri veya okul türleri arasında hiçbir ayırım 
yapılmaz – hepsi gösterilir. 
Diller, kendi merkezi müfredat/resmi belgelerinde içerildiği gibi ülkelerin sayısına göre, azalan biçimde 
listelenmiştir. Sıralama, önerilen/gerekli olan eğitim düzeyini dikkate almaz. Sadece birden fazla eğitim sistemi 
tarafından belirtilen yabancı diller şekilde gösterilmiştir. Bir eğitim sistemi tarafından belirtildiği zaman, ilgili dil 
ve ülke, ülke notlarında gösterilir. 
“Yabancı dil” ve “belirli zorunlu dil” tanımları için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça 
bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr): Brüksel’de, Fransızca-konuşulan okullarda, sadece Hollandaca ISCED 1 ve 2 düzeylerinde 
sunulabilir.  
Bulgaristan, İspanya, Letonya, Macaristan, Polonya ve Birleşik Krallık (SCT): Merkezi eğitim yetkilileri herhangi 
bir öneri yapmaz. 
Litvanya: Letonyaca (ISCED 2 ve 3 düzeyleri). 

Arapça 

Latince 

Çince 

Japonca 

Türkçe 

Hollanca  

Lehçe 

Klasik Yunanca 

Danimarkaca 

İsveççe 

Modern İsrailce 

Fince 

Hırvatça 

Macarca 

Portekizce 

Yunanca 

Slovakça 
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Avusturya: Romence (ISCED 1 düzeyi), Boşnakça/Hırvatça/Sırpça (ISCED 2 ve 3 düzeyleri), Slovence, Çekçe 
(ISCED 1, 2 ve 3 düzeyleri). 
Slovenya: Sırpça, Makedonca (ISCED 2 düzeyi). Belirli koşullar altında, klasik Yunanca (ISCED 3) yabancı dil olarak 
kabul edilebilir. 
Norveç: Sami, Boşnakça, Arnavutça, Dari (Afgan Farsça), Korece, Kürtçe (Soranice), Farsça, Somali, Tamil, 
Urduca, Vietnamca, işaret dili (ISCED 3 düzeyi). 
 

İngilizce neredeyse tüm ülkelerde her üç eğitim düzeyi için geçerli olan öneri ve yönetmeliklerle tek 

dildir. Belçika (Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları) ve Lüksemburg’da, İngilizce ilköğretimdeki 

öğrencilere bu düzeyde bir veya daha fazla diğer dillerde eğitim almaları gerektiğinden sunulmaz 

(bakınız Şekil B13). İspanyolca, merkezi eğitim yetkilileri tarafından Almanca’dan biraz daha fazla 

belirtilmiştir. İspanyolca’dan, ancak, ortaöğretim düzeyinde bir müfredat dersi olarak bahsedilirken 

Almanca durumunda, çok sayıda ülkedeki her üç eğitim düzeyinde bahsedilir. 

 

Avrupa dillerinin dışındaki dillerin yanı sıra daha az yaygın olarak kullanılan Avrupa dillerinden, daha 

az sayıdaki merkezi eğitim yetkilileri tarafından bahsedilir. Ayrıca, öneriler ve yönetmelikler neredeyse 

her zaman ortaöğretim düzeyi için geçerlidir; Arapça, Çince, Japonca, Türkçe, Leh dili ve Hollandaca 

için durum budur. 

 

Bazı ülkelerde, klasik diller (bakınız Şekil B16) ve bölgesel ve/veya azınlık statüsü olan diller, okul 

müfredatına dahil edilmesi için merkezi eğitim yetkilileri tarafından sağlanan dil paketinin bir 

parçasıdır. Bu durum, bölgesel ve/veya azınlık dillerinin yanı sıra örneğin Avusturya’da Latince ve 

klasik Yunanca için geçerlidir. 

 

Birkaç ülkede belirtilen diller, otokton azınlıkların, Lüksemburg’daki Portekizce gibi göçmen azınlıkların 

ya da Litvanya’daki Letonca gibi komşu ülkelerin dilleri gibi dillerdir. Diğer kombine tarihsel ve dilsel 

nedenler de İzlanda’da Danimarkaca gibi belirlenmiş diller için geçerli olabilir. Son olarak, bazı diller 

Finlandiya’daki öğrencilerin Fince ve İsveççe gibi dilleri öğrenmelerini gerektiren devlet dilleridir. 

 

Fransa, Avusturya ve Norveç gibi bazı ülkelerde sunulabilen dillerin nispeten daha geniş aralığı, dil 

çeşitliliği için bir politikanın varlığını önerebilir. Ancak, bu ülkelerde, diğerlerinin tümünde olduğu gibi, 

Avrupa’nın en yaygın olarak kullanılanlar dışındaki diller aslında küçük bir öğrenci yüzdesi tarafından 

öğrenilir (bakınız Şekil C11). 

 

ÜLKELERİN HEMEN HEMEN ÜÇTE İKİSİNDE, BÖLGESEL YA DA AZINLIK DİLLER 

MÜFREDATTA YA DA DİĞER RESMİ BELGELERDE VURGULANMAKTADIR 
 

Birçok Avrupa ülkesinde, çok sayıda bölgesel veya azınlık dilleri gibi o alana ait-olmayan diller de 

konuşulmaktadır. İlgili ülkelerin bazılarında, bu gibi dillerin resmi statüleri bulunmaktadır (bakınız Şekil 

A1). Ülkelerin hemen hemen üçte ikisinde, merkezi eğitim yetkilileri, bazı bölgesel veya azınlık dillerin 

ya da o alana ait-olmayan dillerin okul müfredatında yer alması gerektiğini önerir ya da şart koşar. 
 

Birçok ülkede, tüm dillere müfredat önerileri ve gereksinimlerinde resmi statü özelliği verilir. Herhangi 

bir bölgesel veya azınlık diline resmi statü vermeyen Fransa ve Litvanya hala bölgesel veya azınlık 

dillerinin okul müfredatında olması gerektiğini belirtir. 

 

 



 
 ORGANİZASYON 

 

 

 
 

 
 
 

Şekil B15: Merkezi eğitim yetkililer tarafından resmi belgelerde belirtildiği üzere belli bölgesel veya 
azınlık dillere referans, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim 2010/11 

Açıklayıcı not 

Bu şekil, merkezi eğitim yetkilileri tarafından okul müfredatında izin verilen, önerilen veya şart koşulan bölgesel 
veya azınlık dilleri gösterir. 
Eğitim düzeyleri, eğitim süreçleri veya okul türleri arasında herhangi bir ayırım yapılmaz. 
Bazı ülkelerde, söz konusu diller sadece bazı bölgelerdeki okullarda var olabilir.  
Diller kendi üç harfli kodlarının (ISO 639-3 standart) sırasına göre sınıflandırılır. 
“Bölgesel veya azınlık dili” ve “o alana ait-olmayan dil” tanımlarıı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

Birkaç ülkede, bazı bölgesel veya azınlık dilleri öğrencilerin tamamı ya da bazıları için zorunludur. 

İspanyolca’yla birlikte yarı-resmi olup İspanya Özerk Toplulukları’nda belirli zorunlu diller olan 

Katalanca, Valencia, Baskça ve Galiçyaca’da durum bu şekildedir. Hollanda’da, Frizce Friesland 

eyaletinde tüm öğrenciler için zorunludur. Birleşik Krallık’ta (Galler), tüm öğrencilerin Galce 

öğrenmeleri gerekmektedir. 

 

Birçok Avrupa ülkesinde, bölgesel veya azınlık dilleri de CLIL imkanında eğitim dili olarak kullanılır 

(bakınız Şekil B10). 
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   Şekil B15: Merkezi eğitim yetkililer tarafından resmi belgelerde belirtildiği üzere belli bölgesel veya 
azınlık dillere referans, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim 2010/11 

 

 
 
Açıklayıcı not 

Bu şekil, merkezi eğitim yetkilileri tarafından okul müfredatında izin verilen, önerilen veya şart koşulan bölgesel 
veya azınlık dilleri gösterir. 
Eğitim düzeyleri, eğitim süreçleri veya okul türleri arasında herhangi bir ayırım yapılmaz. 
Bazı ülkelerde, söz konusu diller sadece bazı bölgelerdeki okullarda var olabilir.  
Diller kendi üç harfli kodlarının (ISO 639-3 standart) sırasına göre sınıflandırılır. 
“Bölgesel veya azınlık dili” ve “o alana ait-olmayan dil” tanımlarıı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

 

 

LİSE DÜZEYİNDE KLASİK DİL İMKANINA İLİŞKİN ÖNERİLER YA DA DÜZENLEMELER TÜM 

AVRUPA ÜLKELERİNİN YAKLAŞIK YARISINDA BULUNMAKTADIR 

Merkezi eğitim yetkilileri tarafından Latince ve klasik Yunanca imkanına ilişkin öneri veya 

düzenlemelerde ortaöğretim birinci kademeyle lise arasındaki önemli ölçüde farklılaşır. Ortaöğretim 

düzeyinde, çoğu ülkede, bu imkanla ilgili öneriler/düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak, tüm Avrupa 

ülkelerinin yaklaşık yarısında, merkezi eğitim yetkilileri lise düzeyi için böyle öneriler/düzenlemeler 

sunar. 



 
 ORGANİZASYON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lise eğitimi için öneriler/yönetmelikler diller arasında farklılık gösterir. Çoğu eğitim yetkilisi, okullara 

sadece bazı öğrenciler için Latince’yi zorunlu hale getirmelerini öneriri ya da şart koşar. Bu öğrenciler 

genellikle modern veya klasik dillerde veya beşeri konularda uzmanlaşmış olan eğitim süreçlerindeki 

öğrencilerdir. Klasik Yunanca ile ilgili olarak, çoğu eğitim yetkilisi, okullara ya sadece bazı öğrenciler 

için bunu zorunlu hale getirmelerini ya da sadece bazı öğrenciler için bir seçenek olarak sunmalarını 

önerir ya da şart koşar.  

 

Şekil B16: Merkezi yönetmeliklere/düzenlemelere göre, genel ortaöğretimde klasik dillerin 

durumu, ortaöğretim birinci ve ikinci kademe, 2010/11 

 

Klassik Yunanca 
 

Herkes için zorunlu 
 

Bazıları için zorunlu 

Herkes için çekirdek müfredat 

Bazıları için çekirdek müfredat  

Öneri ya da düzenleme yok 
 

 

 
Latince 

 

Herkes için zorunlu 
 

 Bazıları için zorunlu 

Herkes için çekirdek müfredat 

Bazıları için çekirdek müfredat 

Öneri ya da düzenleme yok 
  

 
 
 

ISCED 2 ISCED 3 
 

Kaynak: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

 
Açıklayıcı not 
Bu şekil, merkezi eğitim yetkilileri tarafından klasik dillerin ortaöğretim düzeyinde nasıl sağlanmaları gerektiği 
konusundaki önerileri/düzenlemeleri gösterir. 
Bazıları için zorunlu: Belirli eğitim süreçlerini takip eden öğrencileri ya da bazı okul türlerini ifade eder. 
Çekirdek müfredat seçeneği: Okulların, öğrencilerin Latince veya klasik Yunanca’yı öğrenmeleri için fırsatlar 
sağlaması gerekir, ancak öğrencilerin bu derslerde eğitim alma zorunlulukları yoktur. 
Öneri/düzenleme yok: Müfredata bir seçenek olarak Latince veya klasik Yunanca’nın dahil edilmesiyle ilgili 
“herhangi bir öneri” ve bazı veya tüm öğrencilerin bu dillerde eğitim alma zorunluluklarıyla ilgili “herhangi bir 
öneri” yok anlamına gelir. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Danimarka: ISCED 3 düzeyinde, ya Latince ya da klasik Yunanca tüm öğrencilere önerilmelidir. 
Hollanda: En akademik eğitim sürecindeki öğrenciler ya Latince ya da klasik Yunanca çalışmalıdır; her ikisini de 
çalışabilirler. 



 
 

Bölüm  III –  İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan diller aralığı 

 

 

 
 

Ortaöğretim birinci kademe düzeyinde klasik dil imkanına ilişkin önerileri olan az sayıdaki ülkeler iki 

gruba ayrılır. İlk grupta, ulusal dil doğrudan Latince veya klasik Yunanca’dan kaynaklanmaktadır. Bu 

durum, Belçika (Fransız Topluluğu), İspanya, Fransa, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs’ta görülür. İkinci 

grup, eğitim imkanının ortaöğretim düzeyinden itibaren farklılaştığı ülkeleri içerir. Almanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Lihtenştayn ve Avusturya’da, öğrenciler farklı okul türlerine gider. Klasik 

Yunanca ve/veya Latince, Almanya, Avusturya ve Lihtenştayn’daki Gymnasium veya Hollanda’daki 

VWO gibi, en akademik okul türlerine giden öğrenciler için zorunlu veya seçmeli derslerdir. 

 

Sadece dört ülke, tüm öğrencilerin klasik bir dil almasını zorunlu hale getirir. Laticence, Romanya’da 

ortaöğretim birinci kademede ve Hırvatistan’da lisede zorunludur. Klasik Yunanca, Yunanistan ve 

Kıbrıs’ta her iki düzeyde de zorunludur. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri tarafından verilen önerilerden ayrı olarak, esnek bir müfredatı olan 

ülkelerdeki okullar, yerel müfredatlarında Latince ve/veya klasik Yunanca’yı tanıtmaya karar verebilir 

(bakınız Şekil B6). 

 

Klasik dillerin okullarda nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir özel önerinin veya düzenlemenin olmadığı 

bazı ülkeler, hala bu dillerin okul müfredatının neresinde sunulabileceğine ilişkin koşulları 

tanımlayabilir. Örneğin, Macaristan’daki durum budur. Bu ülkede, merkezi eğitim yetkilileri okulların 

öncelikli olarak modern bir yabancı dili sunmaları şartıyla klasik dilleri de (ayrı ayrı belirtilmemiş olan) 

sağlayabileceklerini belirtmiştir. 

 

 



 

 

 



 

KATILIM 

 

 
  

 

K A T I L I M  
 

 
 

İLKÖĞRETİMDE YABANCI DİL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN 

ORANI YAŞLA BİRLİKTE ARTMAKTADIR 

 

Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde, yabancı bir dil zorunlu öğretimi ilköğretimde başlar (ISCED 1 

düzeyi). Ancak, bazı ülkelerde, yabancı dil öğrenimi eğitimin bu aşamasında çok erken başlarken diğer 

ülkelerde sadece son yıllarda çekirdek müfredatın bir parçası haline gelir. Bu nedenle, tüm ilköğretim 

nüfusunda dil öğrenme katılım oranları farklı müfredat gereksinimleri doğrultusunda, bir ülkeden 

diğerine büyük ölçüde değişebilir. 

 

Verilerin uygun olduğu çoğu ülkede, ilköğretime kaydolmuş nüfusun yarısından fazlası yabancı bir dil 

öğrenir (bakınız Şekil C1a). Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya, Norveç 

ve Hırvatistan’da, ilköğretim öğrencilerinin tümü veya hemen hemen tümü en az bir yabancı dil 

öğrenir. Bu ülkeler arasında, Lüksemburg ve Yunanistan iki veya daha fazla dil (sırasıyla %83.6 ve 

%46.7) öğrenen öğrencilerin özellikle yüksek oranı ile karşımıza çıkmaktadır. Tüm yukarıda belirtilen 

ülkelerde, yabancı dil öğrenme genellikle zorunlu eğitimin başında, ilköğretimde erken bir şekilde 

tanıtılmıştır. 

 

Birkaç ülke, ilköğretimde dil öğrenen öğrencilerin nispeten küçük yüzdeleri ile karakterize edilen 

profillerini göstermektedir. Bu durum özellikle ilköğretime kayıtlı öğrencilerin sadece yaklaşık %4’ünün 

yabancı bir dil öğrendiği İrlanda’da geçerlidir. Böyle küçük bir oran, İrlanda’da, öğrencilerin yabancı bir 

dil öğrenmelerinin zorunlu olmadığı, ancak iki resmi devlet dili olan İrlandaca ve İngilizce’yi  öğrenmek 

zorunda oldukları gerçeği ile açıklanabilir. Belçika’nın Flaman Topluluğu, Hollanda ve Portekiz de, 

yabancı bir dil öğrenen ilköğretim nüfusunun nispeten küçük yüzdeleri ile karakterize edildiği 

ülkelerdir. 

 

18 eğitim sistemini kapsayan seçilen yaşların dökümünü sunan veriler (bakınız Şekil C1b),  ilköğretimde 

dil öğrenen öğrencilerin çok yüksek genel oranıyla karakterize edilen ülkelerde, 7 yaşındaki tüm ya da 

hemen hemen tüm öğrencilerin hali hazırda en az bir yabancı dil öğrendiklerini göstermektedir (bakınız 

Lüksemburg, Malta, Avusturya ve Norveç). Verilerin olduğu diğer ülkelerde, en az bir yabancı dil 

öğrenen 7 yaşındaki öğrencilerin oranı daha küçüktür, hatta bazen yok gibidir (Slovenya) ya da sıfırdır 

(İrlanda ve Hollanda). Öğrencilerin yaşı arttıkça, yabancı dil öğrenenlerin oranı da artar. Birçok ülkede, 

yabancı dilin herkes için zorunlu hale geldiği yaşa karşılık gelen belirli bir yaşta önemli değişiklikler 

gözlemlenebilir (örneğin Litvanya’da 8 yaş, Slovenya ve Türkiye’de 9 yaş). Veriler, ayrıca birçok ülkede, 

okulların müfredatlarına dilleri tanıtmak için belirli bir ölçüde özerklikleri olduğu gerçeğini de 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla, herkes için zorunlu hale gelmeden bile önce öğrencilerin belirli bir oranda 

yabancı bir dili öğrenmeleri oldukça yaygındır. Buna ek olarak, şekil verilerin alınabildiği hemen hemen 

tüm eğitim sistemlerinde 10 yaşındaki tüm ya da hemen hemen tüm öğrencilerin hali hazırda en az bir 

yabancı dil öğrenmekte olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin sadece %7’sinin yabancı bir dil 

öğrendiği İrlanda’da ve dil öğrenen öğrencilerin oranının %65 ile %75 arasında olduğu Belçika’nın 

Flaman Topluluğu, Hollanda ve İngiltere’de durum farklıdır. 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

    

 

 
 

 
 

 

Şekil C1: Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre öğrencilerin dağılım yüzdesi, ilköğretim (ISCED 1), 

2009/10 

 
Şekil C1a: İlköğretime kayıtlı olup 0 dil, 1 dil ve 2 veya daha fazla dil 

öğrenen öğrencilerin yüzdesi 
 

 
        0 yabancı dil öğrenme                         1 yabancı dil öğrenme                       2 veya daha fazla yabancı dil öğrenme 
 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

Verilerin olduğu tablo için, bakınız 
Şekil C2. 

 
Şekil C1b: 0 dil, 1 dil ve 2 veya daha fazla dil öğrenen 7, 8, 9 ve 10 yaşındaki öğrencilerin yüzdesi 

 
7 yaş 8 yaş 9 yaş 10 yaş 

 
 

    0 yabancı dil öğrenme   1 yabancı dil öğrenme    2 veya daha fazla yabancı dil öğrenme  
 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 
Açıklayıcı not 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrencilerin 
yüzdesi, ilköğretimin başlangıç yıllarında başlamasa bile, ilköğretimin tüm yıllarındaki öğrencilere göre 
hesaplanır. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrenci sayısı, söz konusu ISCED düzeyinde kayıtlı 
öğrencilerin buna karşılık gelen sayısına bölünür. 
Şekil C1b: Şekil sadece 18 eğitim sistemini kapsamaktadır. Diğer eğitim sistemleri için, veri mevcut değildir. 
 

 
 
 
 
 



 

KATILIM 

 

 
 

 7 yaş 

0 FL 1 FL 2 FL 
8 yaş 

0 FL 1 FL 2 FL 
9 yaş 

0 FL 1 FL 2 FL 
10 yaş 

0 FL 1 FL 2 FL 
BE nl 96.0 3.9 0.1 93.2 6.6 0.2 86.6 13.2 0.2 28.8 70.9 0.3 

IE 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 93.0 7.0 0.0 

EL : : : 4.1 93.7 2.2 3.9 92.9 3.1 3.6 9.5 86.9 

CY 91.6 0.0 8.4 92.0 0.0 7.9 6.6 86.4 7.0 0.7 92.8 6.6 

LT 92.7 7.1 0.2 6.2 93.5 0.3 6.7 93.2 0.1 1.0 98.8 0.2 

LU 0.0 7.6 92.4 0.0 0.4 99.6 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 

HU 64.3 34.9 0.8 58.3 40.9 0.8 39.0 59.8 1.2 8.9 88.9 2.2 

MT 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 99.9 0.1 

NL 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 

AT 1.6 96.6 1.8 1.9 96.2 1.9 0.6 97.4 2.0 0.1 98.0 1.9 

RO 79.5 19.5 1.0 62.3 36.8 1.0 8.8 90.2 1.0 3.7 95.4 0.9 

SI 99.2 0.8 0.0 99.0 1.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

FI 92.3 6.6 1.1 86.4 12.5 1.1 1.4 96.8 1.8 0.8 77.0 22.2 

SE 42.6 57.1 0.3 42.7 57.0 0.3 42.7 57.0 0.3 0.0 99.4 0.6 

UK 25.5 74.5 0.0 25.5 74.5 0.0 25.5 74.5 0.0 25.5 74.5 0.0 

IS 69.6 29.9 0.4 58.8 41.0 0.2 24.7 74.1 1.1 1.2 93.7 5.0 

NO 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

TR 97.6 2.4 0.0 97.8 2.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.2 99.8 0.0 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 
Ülkeye özgü notlar (Şekil C1) 
AB (C1a): AB toplamları verilerin mevcut olduğu için ülkeler bazında hesaplanır. Referans yılı için veri uygun 
olmadığında, mümkün olan önceki/sonraki yılın verileri AB ortalamalarını hesaplamak için kullanılmıştır. 
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar verilere dahil değildir. 
Belçika (BE nl): Özel eğitim dahil değildir. 
Estonya (C1a) ve Finlandiya: Okullarda eğitim dilinin olmadığı durumlarda öğretilen ulusal dil yabancı dil olarak 
kabul edilir. 
İrlanda: Veriler sadece kamu kurumlarıyla ilgilidir. İrlanda ilköğretim okullarındaki tüm öğrenciler okulda 
İrlandaca eğitim görür. 
İtalya ve İzlanda (C1a): Özel eğitime muhtaç öğrenciler dahil edilmiştir. 
Lüksemburg: İlköğretimdeki tüm öğrenciler Lüksemburgca öğrenir ve verilere dahil değildir. Özel bağımsız 
okullar dahil değildir. 
Macaristan: Bilişsel yetersizliği olan öğrenciler, toplam öğrenci sayısına dahildir. 
Slovenya: Veriler okul yılının sonuna aittir. Azınlıkların yaşadığı bölgelerde ikinci bir dil öğrenen öğrenciler 
dikkate alınmaz. 
Slovakya (C1a): Özel okullarda yabancı dil öğrenen bazı öğrenciler dahildir. 
İngiltere: Göstergeler bir bütün olarak Birleşik Krallık için verilen tahmini verilere göre hesaplanmıştır. 

 

İLKÖĞRETİMDE EN AZ BİR YABANCI DİL ÖĞRENEN 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDESİ ARTMAKTADIR 

2004/05 ve 2009/10 arasında, Avrupa Birliği’nde, ilköğretime kayıtlı olup yabancı bir dil öğrenmeyen 

öğrencilerin oranı (ISCED 1 düzeyi) yaklaşık 10 puan oranında, %32.5’ten %21.8’e düşmüştür. Tek tek 

ülkelerdeki duruma bakıldığında, en önemli düşüş Slovenya’da görülmüştür, bu ülkede ilköğretimde 

yabancı bir dil öğrenmeyen öğrencilerin oranı 2004/05 yılında %88.1’den 2009/10 yılında %48.4’e 

düşmüştür. Düşüş, aynı zamanda Birleşik Krallık (yaklaşık %34 puanlık fark), Çek Cumhuriyeti (yaklaşık 

%25 puan), İzlanda (yaklaşık %21 puan), Bulgaristan ve Slovakya’da (yaklaşık %18 puan) nispeten 

yüksektir. Bu ülkelerde değişiklikler genellikle eğitimin daha erken bir aşamada zorunlu ders olarak 

yabancı dil öğretimini tanıtmaya ilişkin eğitim reformlarından kaynaklanmıştır (bakınız Şekil B2). 



 
 KATILIM 

 

 

 

 

2006/07 ve 2009/10 arasındaki değişikliklerle ilgili olarak, en çarpıcı fark Polonya’da gözlemlenmiştir. 

Bu ülkede, ilköğretimde en az bir yabancı dil öğrenen öğrencilerin oranı 2006/07 yılında %54.5’ten 

2009/10 yılında (%43 civarında puanlık bir fark ile) %97.7’ye yükselmiştir. Bu gelişme, 7 yaşından 

itibaren zorunlu olarak birinci yabancı dilin öğretimi için 2008/09 yılında gerçekleştirilen bir reformla 

açıklanabilir. 

 

İki veya daha fazla yabancı dil öğrenen öğrencilerin oranına bakıldığında, farklı referans yılları 

arasında, Yunanistan, Letonya ve Polonya’nın en önemli artışı (bakınız 2004/05 ve 2009/10 yılları 

arasında Yunanistan, 2004/05 ve 2006/07 yılları arasında Letonya ve 2006/07 ve 2009/10 yılları 

arasında Polonya) gösterdiği gözlemlenmektedir. 

 

Verilerin mevcut olduğu diğer ülkelerde, ilköğretimdeki öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

oranlarındaki değişiklikler daha az önemlidir ve çoğu durumda, %10’u geçmez. 

 

Veriler (Şekil C2) 
 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

0FL 2005 32.5 43.8 : 66.1 33.5 53.5 32.8 : 20.5 95.4 11.1 8.6 : 0.2 44.4 42.9 39.6 0.0 
0FL 2007 29.7 45.3 : 67.9 17.4 36.5 32.3 : 22.2 95.2 : 7.3 : 0.1 44.5 28.9 37.1 0.0 
0FL 2010 21.8 49.7 : 68.3 15.9 29.0 32.7 : : 95.7 3.8 0.7 : 0.2 44.2 31.2 26.0 0.0 
1 FL 2005 64.6 56.2 : 33.9 65.9 44.2 67.2 : 53.3 4.6 86.8 87.1 : 98.0 : 55.8 60.3 17.1 
1 FL 2007 67.1 54.7 : 31.9 81.7 60.3 67.7 : 48.4 4.8 : 88.0 : 98.3 : 54.1 62.8 17.0 
1 FL 2010 72.1 50.3 : 31.5 82.9 67.5 67.3 : : 4.3 49.6 93.4 : 97.4 48.1 55.0 73.8 16.4 
2 FL 2005 2.7 0.0 : 0.0 0.6 2.3 0.0 : 26.2 0.0 2.2 4.3 : 1.8 : 1.2 0.1 82.9 
2 FL 2007 3.1 0.0 : 0.2 0.9 3.2 0.0 : 29.4 0.0 : 4.8 : 1.6 : 16.9 0.1 83.0 
2 FL 2010 6.1 0.0 : 0.2 1.3 3.5 0.0 : : 0.0 46.7 5.9 : 2.5 7.6 13.8 0.2 83.6 

  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO HR TR 
0FL 2005 : 0.0 66.7 2.2 : 65.3 41.8 88.1 50.5 28.9 19.4 59.9 53.0 : 0.0 : : 
0FL 2007 49.0 0.0 66.7 : 45.5 : 37.7 64.5 45.5 28.9 19.9 30.6 46.2 : 0.0 : : 
0FL 2010 44.5 0.0 67.7 1.1 2.3 66.8 39.8 48.4 32.6 30.0 21.8 25.5 32.2 : 0.0 0.5 36.9 
1 FL 2005 : 100.0 33.3 93.7 : 34.7 57.5 11.9 47.3 56.9 67.1 40.1 30.8 : 100.0 : : 
1 FL 2007 49.9 100.0 : : 53.2 : 61.2 35.3 52.4 57.0 66.0 69.4 37.8 : 100.0 : : 
1 FL 2010 54.3 99.9 32.3 97.0 83.8 32.9 59.3 51.6 64.6 57.1 66.3 74.5 50.7 : 100.0 81.4 63.1 
2 FL 2005 : 0.0 0.0 4.1 : 0.0 0.7 0.0 2.2 14.1 13.5 0.0 16.2 : : : : 
2 FL 2007 1.2 0.0 : : 1.3 : 1.0 0.2 2.0 14.1 14.1 0.0 16.0 : 0.0 : : 
2 FL 2010 1.2 0.1 0.0 1.9 13.9 0.3 0.9 0.0 2.8 12.9 11.9 0.0 17.1 : 0.0 18.1 0.0 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 

Açıklayıcı not 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrencilerin 
yüzdesi, ilköğretimin başlangıç yıllarında başlamasa bile, ilköğretimin tüm yıllarındaki öğrencilere göre 
hesaplanır. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrenci sayısı, söz konusu ISCED düzeyinde kayıtlı 
öğrencilerin buna karşılık gelen sayısına bölünür. 
 
Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Estonya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Birleşik Krallık 
ve İzlanda: Ek notlar için bakınız Şekil C1. 
Malta: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 
Hollanda: Müfredattaki değişiklikler nedeniyle serilerdeki ara 2009 yılında meydana gelmiştir. 
Avusturya: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 2009 yılına kadar, göstergeler tahmini verilere 
dayanmaktadır. 



 

KATILIM 

 

 
 

 
 
 
 

Şekil C2: Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre tüm öğrencilerin dağılım yüzdesindeki 

eğilimler, ilköğretim (ISCED 1), 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 
0 dil 1 dil 2 ya da daha fazla dil 

 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
İngilizce 73.0 10.0 : 0.2 73.1 61.6 67.3 63.9 : - 96.1 99.1 : 98.9 56.0 66.9 73.0 0.0 
Fransızca 4.1 - : 31.5 1.5 0.6 0.0 4.2 : 2.9 24.4 5.4 - 1.0 2.1 0.6 0.3 83.6 
Almanca 4.0 1.1 : 0.0 3.0 10.3 0.0 - : 0.8 22.4 0.6 : 0.3 0.0 3.2 0.7 100 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
İngilizce 33.7 100 32.3 98.6 88.0 33.0 43.8 49.0 58.4 67.6 : -  67.8 : 100 90.9 63.0 
Fransızca 0.3 0.0 0.0 0.4 0.3 0.4 15.7 0.0 0.1 1.8 2.2 69.5  0.2 : 0.0 0.6 0.0 
Almanca 22.2 0.0 0.0 - 10.7 0.0 1.4 1.9 4.5 3.7 2.4 7.8  0.0 : 0.0 20.8 0.0 

 

 

İNGİLİZCE İLKÖĞRETİMDE EN YAYGIN  

OLARAK ÖĞRETİLEN DİLDİR 

Verilerin mevcut olduğu, Belçika’nın Flaman Topluluğu ve Lüksemburg dışında, tüm Avrupa eğitim 

sistemlerinde, İngilizce ilköğretimde (ISCED 1 düzeyi) en yaygın olarak öğretilen yabancı dildir ve bu 

durum son yıllarda giderek artmıştır (bakınız Şekil C4). Çoğu sistemde, İngilizce ilköğretime kayıtlı tüm 

öğrencilerin en az %50’sine öğretilmektedir. Bu yüksek oran kısmen birçok ülkede, belgelerin 

İngilizce’nin ilk yabancı dil olarak öğretilmesi gerektiğini belirtmek gerçeği ile ilgilidir (bakınız Şekil 

B13). 

Tüm öğrencilerin 6 yaşından itibaren zorunlu olarak öğrenmeleri gereken Almanca, sadece 

Lüksemburg’da en yaygın olarak öğretilen dildir. Bu dil, ilköğretimde Almanca öğrenen öğrencilerin 

oranının %10 ila %22 arasında olduğu Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya ve 

Hırvatistan’da da oldukça yaygındır. 

Şekil C3: İngilizce, Almanca ve/veya Fransızca öğrenen ilköğretimdeki (ISCED 1) tüm öğrencilerin 

yüzdesi. Bu dillerden en yaygın şekilde öğrenilenlerden birinin olduğu ülkeler, 2009/10 

 
İngilizce Fransızca Almanca 

 

 
 

   En yaygın olarak öğrenilen dil  Öğrenilen diğer diller 

 

 

 

 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 

KATILIM 

 

 

 

 

Açıklayıcı not (Şekil C3) 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. Yabancı dil öğrenen öğrencilerin yüzdesi, ilköğretimin 
başlangıç yıllarında başlamasa bile, ilköğretimin tüm yıllarındaki öğrencilere göre hesaplanır.  
 
Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Estonya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Birleşik Krallık 
ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C1. 

 

Fransızca, Belçika’nın Flaman Topluluğu, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta en yaygın olarak öğretilen 

yabancı dildir. 7 yaşından itibaren zorunlu ders haline gelen Lüksemburg’ta çoğu öğrenci için de 

öğretilir. Buna ek olarak, ilköğretimde yabancı dil olarak Fransızca’nın öğretimi yaklaşık %24 ile 

Yunanistan ve %16 ile Romanya’da oldukça yaygındır. 

 

Üç dil için yüzdeler toplamındaki ülkeler arası farklılıklar genelde öğrencilerin birinci dili öğrenmeleri 

gereken yaşla bağlanabilir. Bölüm B (Bölüm 1) bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar. 

 

İLKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE ÖĞRENEN 

ÖĞRENCİLERİN ORANI ARTMAKTADIR 

 

2004/05 ve 2009/10 yılları arasında, verilerin mevcut olduğu ülkelerin çoğu, ilköğretimde  (ISCED 1 

düzeyi) İngilizce öğrenen öğrencilerin oranında bir artış kaydetmişti. Bir bütün olarak Avrupa 

Birliği’ndeki duruma bakıldığında, ilköğretimde İngilizce öğrenen öğrencilerin oranı 2004/05 yılında 

%60.7’den 2009/10 yılında %73’e yaklaşık 12 puan artmıştır. 

 

Ülkeye özgü durumlarla ilgili olarak, en önemli artış, İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesinin 2004/05 

yılında %11.1’den 2009/10 yılında (yaklaşık 38 puanlık bir fark ile) %49.0’a yükseldiği Slovenya’da 

kaydedilmişti. Puan açısından benzer bir artış da Polonya’da görülmüştü, bu ülkede, İngilizce öğrenen 

öğrencilerin oranı 2005 yılında %50.7 iken 2009/10 yılında %88.0 olmuştur. Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, İzlanda ve Hırvatistan da 2004/05 ve 2009/10 yılları arasında İngilizce öğrenen 

öğrencilerin oranlarında önemli bir artış kaydetmiştir. Bu ülkelerde, artış %20 ve 30 puan arasında 

değişmekteydi. 

 

Bu ülkelerdeki İngilizce öğrenen öğrencilerin oranındaki artışın, ilköğretimde yabancı bir dil öğrenen 

ilkokul nüfusunun oranında kaydedilen en büyük genel bir artışa karşılık geldiği söylenebilir (bakınız 

Şekil C2). Bu da, ilköğretimde yabancı dil öğrenen öğrencilerin oranındaki gelişmenin İngilizce’nin 

giderek yaygınlaşması ile el ele gittiğini gösterir. 

 

Birkaç eğitim sisteminin farklı referans yıllarında bir düşüş kaydetmiş olmalarına rağmen (Belçika’nın 

Fransız Topluluğu, Estonya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve İsveç gibi), hiçbir sistemde, İngilizce 

öğrenen öğrencilerin yüzdesinde önemli bir azalma yoktu. 

 

 

 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 

Şekil C4: İngilizce öğrenen tüm öğrencilerin yüzdesindeki eğilimler, ilköğretim (ISCED 1), 2004/05, 

2006/07, 2009/10 

 

 
 

EU-27  BE fr  BE de  BE nl    BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

2005 60.7 10.7 : 0.0 53.5 34.8 67.2 47.1 68.8 - 88.7 90.9 : 95.9 55.4 55.0 57.8 0.0 
2007 63.4 10.4 : 0.2 68.2 49.0 67.7 55.4 66.2 - : 92.3 : 98.2 55.4 69.1 61.6 0.0 
2010 73.0 10.0 : 0.2 73.1 61.6 67.3 63.9 : - 96.1 99.1 : 98.9 56.0 66.9 73.0 0.0 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO HR TR 
2005 28.5 100 33.3 97.4 50.7 34.2 35.2 11.1 35.6 68.1 80.6 - 47.0 : 100 72.0 : 
2007 30.9 100 33.3 : 41.5 : 40.8 33.7 42.6 68.7 80.1 - 53.4 : 100 : : 
2010 33.7 100 32.3 98.6 88.0 33.0 43.8 49.0 58.4 67.6 : - 67.8 : 100 90.9 63.0 

Kaynak: Eurostat, UOE 

 

Açıklayıcı not 
Yabancı dil öğrenen öğrencilerin yüzdesi, ilköğretimin başlangıç yıllarında başlamasa bile, ilköğretimin tüm 
yıllarındaki öğrencilere göre hesaplanır. Seçmeli ders olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. Özel 
eğitim alan öğrenciler, bilişsel gelişimde bir engellilik çektikleri takdirde sürece dahildir. 
 

Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Estonya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Birleşik Krallık 
ve Malta: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 
Hollanda: Müfredattaki değişiklikler nedeniyle serilerdeki ara 2009 yılında meydana gelmiştir. 
Avusturya: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 2009 yılına kadar, göstergeler tahmini verilere 
dayanmaktadır. 
İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C1. 

 

ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN DİL ÖĞRENMELERİ  

MESLEKİ EĞİTİMDEKİ ÖĞRENCİLERDEN DAHA OLASIDIR 
 

Ortaöğretim birinci kademede (ISCED 2 düzeyi), hiçbir ülkede yabancı dil öğrenmeyen öğrencilerin 

yüzdesi çok değildir. Sadece İrlanda ve Portekiz’de bu oran %10’un üzerindedir. İrlanda’daki durum 

kısmen yabancı dil öğrenmenin ne ortaöğretim birinci kademede ne de lisede zorunlu olmaması 

gerçeğiyle açıklanabilir (bakınız Şekil B1 ve Ek 1). Yelpazenin diğer ucunda ortaöğretim birinci 

kademedeki öğrencilerin %80’inden fazlasının iki veya daha fazla yabancı dil öğrendiği Yunanistan, 

İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg Malta, Romanya ve üç İskandinav ülkesi (Danimarka, Finlandiya ve İzlanda) 

vardır.  
 

Liseyle ilgili veriler (ISCED 3 düzeyi), çeşitli Avrupa ülkelerinde iki veya daha fazla yabancı dil öğrenen 

öğrencilerin yüksek bir oran ile karakterize edildiğini göstermektedir. Bu durum, lisedeki tüm veya  

Hemen hemen tüm öğrencilerin en az iki dil öğrendikleri Belçika’nın Flaman Topluluğu, Çek 

Cumhuriyeti, Lüksemburg, Romanya, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya için geçerlidir.  



 

KATILIM 

 

 
 

 

Diğer yandan, İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve Birleşik Krallık’ta, lisede iki veya daha fazla yabancı dil 

öğrenen öğrencilerin oranı sadece %10’a kadardır. Bu ülkeler arasında, Portekiz ve Birleşik Krallık 

(sırasıyla %54.1 ve %57.1), lisede herhangi bir yabancı dil öğrenmeyen öğrencilerin özellikle yüksek 

oranlarıyla karakterize edilmektedir. Birleşik Krallık’taki durum, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki 

öğrencilerin sadece 14 yaşına kadar yabancı dil öğrenmek zorunda oldukları gerçeğiyle açıklanabilir. 

 

    Şekil C5: Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre (FL) öğrencilerin dağılım yüzdesi, ortaöğretim birinci 

kademe (ISCED 2) ve genel ve meslek-öncesi/meslek lisesi (ISCED 3), 2009/10 

 

Şekil C5a: Ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2) 

 

    0 yabancı dil öğrenme    1 yabancı dil öğrenme    2 ya da daha fazla yabancı dil öğrenme 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
 
Verilerle ilgili tablo için, bakınız Şekil C7a. 

 
Şekil C5b: Lise (ISCED 3) 

 

   0 yabancı dil öğrenme    1 yabancı dil öğrenme    2 ya da daha fazla yabancı dil öğrenme 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
 

Verilerle ilgili tablo için, bakınız Şekil C7b. 
 

Şekil C5c: Meslek-öncesi ve meslek lisesi (ISCED 3) 

 

   0 yabancı dil öğrenme   1 yabancı dil öğrenme   2 ya da daha fazla yabancı dil öğrenme 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
 

Verilerle ilgili tablo için, bakınız Şekil C7c. 



 
 KATILIM 

 

 

 
Açıklayıcı not (Şekil C5) 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrencilerin 
yüzdesi, ilköğretimin başlangıç yıllarında başlamasa bile, ilköğretimin tüm yıllarındaki öğrencilere göre 
hesaplanır. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrenci sayısı, söz konusu ISCED düzeyinde kayıtlı 
öğrencilerin buna karşılık gelen sayısına bölünür. 
 

Ülkeye özgü notlar 
AB: AB toplamları verilerin mevcut olduğu ülkeler bazında hesaplanır. Referans yılı için verilerin mevcut olmadığı 
durumlarda, mümkün olan yerlerde önceki/sonraki yılın verileri AB ortalamasını hesaplamak için kullanılmıştır.  
Belçika: Bağımsız özel kuruluşlar dahil değildir. Yetişkin eğitimi dahil değildir. 
Belçika (BE nl): Özel eğitim dahil değildir. Çıraklık ve ISCED 3 düzeyindeki yarı-zamanlı ortaöğretim verileri dahil 
değildir. 
Bulgaristan: Mesleki yeterlik düzeyine ulaşmaya ilişkin yetişkin VET programları dahil değildir. 
Çek Cumhuriyeti ve Polonya: Veriler yalnızca tam-zamanlı öğrenciler hakkındadır. 
Estonya: Eğitim dili olmadığında okullarda öğretilen ulusal dil yabancı dil olarak kabul edilir. 
İrlanda: Veriler yalnızca tam-zamanlı öğrenciler hakkındadır. Veriler sadece kamu kurumları hakkındadır. Tüm 
İrlanda ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki (yani ISCED 1, 2 ve 3) öğrenciler okulda İrlandaca eğitim görür. 
Fransa: Dil öğrenme verileri ISCED 3 düzeyindeki toplam kayıt rakamlarının %86’sını kapsar, örneğin, genel 
ISCED 3’teki öğrencilerin %100’ü ve mesleki öğrencilerin %68’i (veriler çıraklık ve paramedikal ve sosyal eğitim 
programlarındaki öğrenciler için mevcut değildir). 
İtalya: Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler dahil edilmiştir. 
Lüksemburg: Ortaöğretimdeki tüm öğrenciler Lüksemburgca öğrenir ki bu da verilere dahil değildir. Özel 
bağımsız okullar dahil değildir. Yetişkin eğitimi dahil değildir. ISCED 2 düzeyindeki “Ecole transfrontalière” de 
dahil değildir. 
Macaristan: Bilişsel engeli olan öğrenciler toplam öğrenci sayısına dahildir. 
Avusturya: Referans yılı öğretim yılının sonudur. Bu nedenle, veri seti öğretim yılında okulu bırakanları içermez. 
Slovenya: Veriler okul yılının sonuna aittir. Azınlıkların yaşadığı bölgelerde ikinci dil öğrenen öğrenciler dikkate 
alınmaz (ISCED 2 için geçerlidir). 
Slovakya: Veriler yalnızca tam-zamanlı öğrenciler hakkındadır. Özel okullarda yabancı dil öğrenen bazı öğrenciler 
dahildir. 
Finlandiya: Eğitim dili olmadığında okullarda öğretilen ulusal dil yabancı dil olarak kabul edilir. Kapsamlı 
okullarda ek eğitim alan öğrencilerle (gönüllü 10. sınıf) ortaöğretim birinci kademedeki yetişkin öğrenciler 
(yetişkinler için liselerde) hariçtir. 
İsveç: Verilere yetişkin eğitimi dahil değildir. ISCED 2 ve ISCED 3 verileri, sadece bu düzeyin son yılında kayıt 
yaptıran öğrencilere dayanmaktadır. Bu nedenle, veriler diğer ülkelerle bütünüyle karşılaştırılabilir değildir. 
İngiltere: Göstergeler bir bütün olarak Birleşik Krallık için verilen tahmini verilere göre hesaplanmıştır. 
İzlanda: Özel eğitim okullarındaki öğrenciler dahildir (ISCED 2 için geçerlidir). 
 

Lisedeki (yani genel ve ön-mesleki/meslek) farklı süreçler karşılaştırıldığında, bazı ülkelerde yabancı dil 

öğrenen öğrencilerin oranlarında önemli farklılıklar görülür. Bu durum özellikle neredeyse tüm 

öğrencilerin liseden sonra en az bir yabancı dil öğrendikleri Belçika’nın Fransız Topluluğu için 

geçerliyken ön-mesleki veya mesleki eğitimde bulunanların sadece yaklaşık %50’si için geçerlidir. 

Macaristan, Yunanistan ve İzlanda da genel ve ön-mesleki/mesleki süreçler arasında nispeten büyük 

bir boşluğun (sırasıyla genel süreçteki öğrencilerin lehine yaklaşık %20, 30 ve 40 puan farklılık) olması 

ile karakterize edilmektedir. Bu bağlamda, İrlanda ve Portekiz’deki durum istisnadır, çünkü genel 

eğitimde yabancı bir dil öğrenen öğrencilerin oranı ön-mesleki/mesleki alanlarda olduğundan daha 

yüksektir.  
 

Veriler aynı zamanda ön-mesleki/mesleki eğitimi izleyen öğrencilerin iki ya da daha fazla yabancı dil 

öğrenme olasılıkları genel lise eğitiminin ardından yabancı dil öğrenen öğrencilere göre daha 

düşüktür. Örneğin, çoğu ülkede genel lisedeki öğrencilerin %60’tan fazlası en az iki yabancı dil 

öğrenirken, ön-mesleki/mesleki eğitim bağlamında, aynı durum çok az sayıdaki eğitim sistemi 

(Belçika’nın Flaman Topluluğu, Lüksemburg, Polonya ve Romanya) için geçerlidir. Genel olarak, genel 

eğitimde yabancı dile maruz kalma ön-mesleki/mesleki eğitimden daha fazladır. 



 

KATILIM 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

SADECE AZ SAYIDA ÜLKEDE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENDİKLERİ YABANCI DİL ORTALAMA SAYISI İKİYE ULAŞIR 

 

Ortaöğretim birinci kademede (ISCED 2 düzeyi), öğrenci başına çalışılan yabancı dil ortalama sayısı 

çoğu ülkede bir ila iki arasında değişir. En yüksek ortalama Lüksemburg (2.5), Hollanda (2.2) ve 

Finlandiya’dadır (2.2). 

 

Lisede (ISCED 3 düzeyi), öğrenci başına çalışılan yabancı dil ortalama sayısı çoğu ülkede 

ortaöğretimden (ISCED 2 düzeyi) daha yüksektir. Bu ikinci düzeyde, yedi ülkedeki ortalama 2’ye eşittir 

ya da daha yüksektir. Lisede, dokuz ülke bu ortalamaya ulaşır. Lüksemburg, Finlandiya, İsveç, Kıbrıs, 

Hollanda, Romanya ve İzlanda’da, öğrenci başına görülen yabancı dil ortalama sayısı her iki düzeyde 

de yüksektir. 

 

ISCED 3 düzeyinde, ön-mesleki/mesleki lisede, öğrencilerin öğrendikleri yabancı dil ortalama sayısı, 

İtalya, İrlanda, Portekiz ve Türkiye dışında, genel liseden daha düşüktür. Son üç ülkede, öğrenilen 

yabancı dil ortalama sayısı her iki tür eğitim programında da (bir aşağı veya eşit) özellikle düşüktür. 

Genel lise ve ön-mesleki/meslek liselerinde bulunan ortalamalar arasındaki fark, Belçika (Fransız 

Topluluğu), Almanya, Lüksemburg, İsveç ve İzlanda’da bire eşittir ya da daha yüksektir. 

 

Şekil C6: Öğrenci başına öğrenilen ortalama yabancı dil sayısı, ortaöğretim (ISCED 2 ve 3), 2009/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISCED 2 ISCED 3 Genel ISCED 3 Ön-mesleki ve mesleki 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 
Veriler (Şekil C6) 

 

 EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
ISCED 2 1.5 1.0 : 1.4 1.2 1.3 1.8 1.3 : 1.0 2.0 1.4 1.5 2.0 2.0 1.7 1.8 2.5 
ISCED 3 genel 1.6 1.9 : 2.5 1.7 2.1 1.6 1.4 : 0.9 1.0 1.2 2.0 1.3 1.9 1.9 1.5 3.0 
ISCED 3 mesleki 1.2 0.7 : 1.6 1.4 1.3 0.9 0.4 : 1.0 0.7 : 1.2 1.4 1.1 1.2 1.1 2 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
ISCED 2 1.0 1.8 2.1 1.1 1.3 1.4 1.9 1.4 1.4 2.2 1.8 1.0  2.0 : 1.7 1.5 - 
ISCED 3 genel 1.4 1.3 1.8 1.8 1.7 0.5 2.0 2.0 2.0 2.7 2.2 0.5  1.8 : 1.0 1.9 0.9 
ISCED 3 mesleki 0.8 1 : 1.2 1.6 0.7 1.8 1.3 1.5 : 1.1 :  0.6 : 0.5 1.3 0.9 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
 

Açıklayıcı not 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. Numeratörde, modern bir yabancı dil öğrenen her 
öğrenci, her öğrenilen dil için bir kere sayılabilir. Diğer bir deyişle, birden fazla dil öğrenen öğrenciler öğrenilen 
dillerin sayısı kadar sayılır. Antik Yunanca, Latince, Esperanto ve işaret dilleri dikkate alınmaz. Benzer şekilde, 
özel sınıflarda anadillerini öğrenen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin veriler ve bulundukları ülkenin dilini 
öğrenenler dahil değildir. Dillerin toplamı, söz konusu ISCED düzeyinde kayıtlı olan toplam öğrenci sayısına 
bölünür.  
 

Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, 
Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C5. 
 

 

İKİ DİL ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDESİ ÖZELLİKLE  

ORTAÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE ARTMAKTADIR 
 

2004/05 ve 2009/10 yılları arasında, iki, bir ve sıfır dil öğrenen öğrencilerin yüzdelerindeki eğilimler, 

ülkeler arasında, ISCED 2 ve 3 düzeyleri arasında anlamlı farklılık gösterir. 
 

Ortaöğretimde (ISCED 2 düzeyi), ülkelerin yarısında iki dil öğrenen öğrencilerin yüzdesinde bir azalma 

görülürken diğer yarısında da bir artış görülmektedir. Düşüş görülen çoğu ülkede, Danimarka ve 

Portekiz dışında, bu düşüş oldukça küçüktür. Buna karşılık, bir artış bildiren birçok ülkede ise önemli 

ya da çok önemli bir artış görülmektedir. Özellikle Çek Cumhuriyeti, İtalya, Letonya, Polonya, Slovenya 

ve Slovakya’da durum bu şekildedir. Tahmin edilebileceği gibi, iki yabancı dil öğrenen öğrencilerin 

yüzdesi arttığında, bir yabancı dil öğrenen öğrencilerin yüzdesi de buna karşılık gelecek şekilde azalır. 

Hiç yabancı dil öğrenmeyen öğrencilerin yüzdesi, referans yılları boyunca İrlanda ve sadece 2010’da 

Portekiz dışında, çok küçük ya da hemen hemen sıfırdır. 
 

Lisede (ISCED 3 düzeyi), birçok Avrupa ülkesinde hernagi bir anlamlı eğilim görülmemektedir. Estonya 

ve Malta ve çok daha az ölçüde, İtalya, Letonya ve Romanya, iki dil öğrenen öğrencilerin yüzdesinde 

önemli artış bildiren ülkelerdir. Bu türdeki öğrencilerin yüzdesinde azalma olan ülkelerde, Hollanda 

(31.1 puan) ve Portekiz’in (13.4 puan) yanı sıra Danimarka, Litvanya, Polonya ve İzlanda (beş-on 

aralığında değişen küçük oranlarla) dışında farklılıklar küçüktür. Estonya ve Hollanda’da gözlenen 

oranlardaki farklılıklar neredeyse tamamen bir yabancı dil öğrenen öğrencilerle ilgili olanlar tarafından 

açıklanmıştır. Aksine, Malta’da, iki dil öğrenen öğrencilerin yüzdelerindeki (67.2 puan) önemli artış hiç 

dil öğrenmeyen ya da bir yabancı dil öğrenen öğrencilerin yüzdelerindeki düşüşle açıklanabilir. 2005 

yılında hiç yabancı dil öğrenmeyen öğrencilerin en yüksek oranının olduğu Portekiz ve Birleşik Krallık, 

aynı zamanda önemli artışı olan tek ülkelerdir. 

 



 

KATILIM 

 

Ön-mesleki/meslek lise eğitiminde (ISCED 3 düzeyi ön-mesleki/mesleki), iki dil öğrenen öğrencilerin 

yüzdesi genel liseden daha düşüktür. Bu oranın hali hazırda %50’den daha yüksek olduğu birçok ülke 

son yıllarda önemli bir artış göstermektedir. Bu durum özellikle yabancı bir dil öğrenen öğrencilerin 

yüzdesinin bir azalma gösterdiği Romanya ve Slovakya’da geçerlidir. Diğer ülkelerde, iki dil öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi, düşüşün (21.5 puan) oldukça keskin olduğu Portekiz dışında, yaklaşık 1-8 puan 

arasında değişmektedir. Yabancı bir dil öğrenen öğrencilerin yüzdesiyle ilgili olarak, birçok ülke çok 

önemli farklılıklar bildirmektedir. Bu durum, yabancı bir dil öğrenen öğrencilerin yüzdesinin %98.6’yla 

arttığı Malta’da en belirgin şekilde görülmektedir. Bulgaristan ve Portekiz’de de çok önemli bir artış 

görülmektedir. Bulgaristan ve Malta’da, bu artış herhangi bir yabancı dil öğrenmeyen öğrencilerin 

yüzdesinin düşüşüyle açıklanabilir. Buna karşılık, Yunanistan’da, bir dil öğrenen öğrencilerin 

yüzdesindeki azalma kabaca herhangi bir dil öğrenmeyen öğrencilerin yüzdesindeki artışa karşılık 

gelir. 

 

Açıklayıcı not (Şekil C7) 

Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen öğrencilerin 
yüzdesi, ortaöğretimin tüm yıllarındaki öğrencilere göre hesaplanır. 0, 1, 2 (ya da daha fazla) yabancı dil öğrenen 
öğrenci sayısı, söz konusu ISCED düzeyinde kayıtlı öğrencilerin buna karşılık gelen sayısına bölünür. 
 
Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, 
Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C5. 
Fransa: Dil öğrenme verileri, ISCED 3 düzeyindeki toplam kayıtın %86’sını kapsar, örneğin, genel ISCED 3’teki  
öğrencilerin %100’ü ve mesleki ISCED 3’teki öğrencilerin %68’i (çıraklar ve paramedikal ve sosyal eğitim 
programlarındaki öğrenciler için veri mevcut değildir). 2005-2007 verileri yalnızca Fransız Metropolitanı’nı 
kapsamaktadır. 
Malta: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 
Hollanda: Serilerdeki ara 2009 yılında müfredatta yapılan değişiklikler nedeniyle meydana gelmiştir. 
Avusturya: Referans yılı öğretim yılının sonudur. Sonuç olarak, veriler öğretim yılı boyunca okulu bırakanları 
içermez. Serilerdeki ara 2009 yılında meydana gelmiştir. 2009 yılına kadar, göstergeler tahmini verilere 
dayanmaktaydı. 
Portekiz: 2008 yılında, ISCED 2 programlarının kapsamı değiştirildi. 
 

Veriler (Şekil C7a) 
 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

0FL 2005 1.2 0.2 0.0 4.3 1.9 2.7 0.0 : 0.1 12.3 0.2 0.9 0.3 0.0 0.0 1.7 1.4 0.0 
0FL 2007 1.2 0.2 : 6.0 0.2 3.3 0.0 : 2.0 12.7 : 1.7 0.2 0.2 0.0 2.1 1.5 0.0 
0FL 2010 1.8 0.7 : 7.1 0.2 2.4 0.0 : : 11.9 0.1 0.9 0.2 0.0 0.1 0.9 2.5 0.0 
1 FL 2005 52.0 99.2 : 47.5 74.7 91.5 0.6 : 16.5 75.6 5.5 58.6 50.5 56.1 : 37.6 21.2 0.0 
1 FL 2007 44.8 99.6 : 46.0 72.0 83.8 0.7 : 3.4 76.6 : 58.3 49.0 2.8 : 24.4 20.1 0.0 
1 FL 2010 37.4 99.3 : 46.7 78.6 66.1 16.5 : : 78.0 2.7 59.7 48.0 0.5 7.8 25.4 17.9 0.0 
2 FL 2005 46.7 0.7 : 48.1 23.4 5.8 99.4 : 83.4 12.0 94.3 40.5 49.2 43.9 : 60.7 77.5 100.0 
2 FL 2007 54.0 0.2 : 48.0 27.8 12.9 99.3 : 94.6 10.7 : 40.0 50.8 97.0 : 73.5 78.4 100.0 
2 FL 2010 60.8 0.0 : 46.2 21.2 31.5 83.5 : : 10.1 97.2 39.4 51.8 99.5 92.1 73.7 79.6 100.0 

  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
0FL 2005 : 0.0 0.0 0.3 : 0.7 1.4 1.8 1.0 0.6 0.0 0.4  0.7 : 0.0 : - 
0FL 2007 5.6 0.0 0.0 : 1.9 : 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 0.4  0.7 : 0.0 : - 
0FL 2010 4.6 0.0 0.0 0.3 1.8 24.0 1.3 0.0 1.4 0.7 0.0 3.0  0.8 : 0.0 0.1 - 
1 FL 2005 : 4.9 20.8 90.4 : 10.5 3.7 73.3 86.4 2.0 27.9 99.6  0.6 : : : - 
1 FL 2007 88.6 0.0 20.8 : 89.6 : 3.7 64.6 82.4 1.7 27.0 99.6  0.8 : 39.4 : - 
1 FL 2010 89.9 4.2 24.1 90.8 32.9 11.6 4.1 57.0 60.1 1.2 25.6 97.0  1.8 : 32.1 51.3 - 
2 FL 2005 : 95.1 79.2 9.3 : 88.8 95.0 24.9 12.6 97.4 72.1 0.0  98.7 : : : - 
2 FL 2007 5.8 100.0 79.2 : 8.5 : 96.3 35.4 16.4 97.7 73.0 0.0  98.5 : 60.6 : - 
2 FL 2010 5.5 95.8 75.9 8.9 65.3 64.4 94.7 43.0 38.5 98.2 74.4 0.0  97.4 : 67.9 48.6 - 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 

 
 

Şekil C7a: Ortaöğretimde (ISCED 2) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi, 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 
0 dil 1 dil 2 ya da daha fazla dil 

 

 
Kaynak: Eurostat, UOE. 



 

KATILIM 

 

 
 

 

 
 

Şekil C7b: Lisede (ISCED 3) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi, 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 
0 dil 1 dil 2 ya da daha fazla dil 

 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 

 
 

Şekil C7c: Meslek-öncesi/meslek lisesinde (ISCED 3) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen öğrencilerin 
yüzdesi, 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 

 
0 dil 1 dil 2 ya da daha fazla dil 

 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 

KATILIM 

 

 

 
 

Veriler (Şekil C7b) 
 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

0FL    2005 4.6 0.0 : 1.0 1.7 0.0 4.2 : 0.0 18.3 1.1 3.3 0.0 13.3     0.0 1.0 0.9 0.0 

0FL    2007 2.5 0.0 : 1.8 0.4 0.0 0.0 : 0.5 18.8 : 3.9 0.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.0 

0FL    2010 3.6 0.1 : 0.6 0.4 0.0 0.0 : : 18.5 1.0 5.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.6 0.0 

1 FL   2005 33.3 20.9 : 0.0 21.4 0.0 28.5 : 19.1    72.8    92.2    68.5    10.3    65.9 : 24.9    44.1 0.0 

1 FL   2007 34.8 20.7 : 0.0 22.7 0.0 39.2 : 2.1 73.0 : 67.8    10.0    73.9 : 22.6    42.8 0.0 

1 FL   2010 36.9 20.5 : 0.3 26.0 0.0 40.3 : : 73.8    93.3    71.5 9.1 72.6    16.4    20.4    52.1 0.0 

2 FL   2005 62.2 79.1 : 99.0    76.9   100.0   67.3 : 80.9     8.9 6.7 28.1    89.6    20.8 : 74.1    55.0   100.0 

2 FL   2007 62.6 79.3 : 98.1    77.0   100.0   60.8 : 97.4 8.2 : 28.3    90.0    24.7 : 75.6    56.2   100.0 

2 FL   2010 59.4 79.4 : 99.1    73.7   100.0   59.7 : : 7.8 5.7 23.4    90.8    25.9    83.6    79.1    47.3   100.0 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO HR TR 

0FL    2005 : 18.7 0.0 1.5 : 44.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 40.0 10.4 : : 0.0 : 

0FL    2007 1.0 3.0 0.0 : 0.8 : 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 51.4 14.5 : : : : 

0FL    2010 0.4 0.0 0.0 0.3 2.7 54.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 57.1 12.9 : : 0.0 : 

1 FL   2005 : 67.2 0.0 22.4 : 38.0 8.2 3.0 0.7 0.3 7.3 53.5 21.9 : : 9.4 : 

1 FL   2007 57.2 59.9 0.0 : 19.9 : 7.9 0.4 1.7 0.2 8.4 42.5 22.2 : : : : 

1 FL   2010 55.2 18.8 31.1    25.0    24.9    42.1 1.7 0.8 1.2 0.3 7.3 37.4 24.4 : : 11.0 : 

2 FL   2005 : 14.0    100.0   76.2 : 17.1    91.8    95.0    99.3    99.7    92.6 6.6 67.8 : : 90.6 : 

2 FL   2007 41.9 37.1    100.0 : 79.3 : 92.1    98.3    98.3    99.8    91.6 6.1 63.3 : : : : 

2 FL   2010 44.4 81.2 68.9    74.6    72.4 3.7 98.3    97.7    98.8    99.7    92.7 5.5 62.6 : : 89.0 : 
 

 

Veriler (Şekil C7c) 
 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

0FL 2005 7.4 41.2 : 13.2 31.7 4.8 6.0 : 0.0 6.9 19.7 0.0 1.7 4.6 0.0 : 21.3 10.6 
0FL 2007 5.8 40.9 : 13.8 16.9 2.4 6.0 : 0.0 7.2 : 0.0 1.9 4.1 0.0 : 23.6 11.6 
0FL 2010 6.1 47.6 : 14.5 2.7 3.0 6.0 : : 6.2 33.9 : 2.0 4.1 0.5 : 14.5 10.8 
1 FL 2005 59.0 37.8 : 17.6 21.9 67.5 94.0 : 16.1 90.9 78.8 96.4 87.9 55.7 : : 64.1 27.4 
1 FL 2007 59.3 38.6 : 18.2 34.6 71.1 94.0 : 4.1 90.4 : 97.4 88.0 57.7 : : 63.6 25.2 
1 FL 2010 54.5 38.6 : 17.8 52.8 67.0 94.0 : : 91.0 66.1 : 80.5 56.2 90.8 : 66.0 24.8 
2 FL 2005 32.9 21.0 : 69.2 46.4 27.6 0.0 : 83.9 2.2 1.4 3.6 10.3 39.6 : : 14.6 62.0 
2 FL 2007 34.3 20.5 : 68.0 48.4 26.5 0.0 : 95.9 2.4 : 2.6 10.1 38.2 : : 12.8 63.2 
2 FL 2010 39.4 13.8 : 67.7 44.4 30.0 0.0 : : 2.8 0.0 : 17.5 39.7 8.8 : 19.5 64.4 

  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
0FL 2005 : 98.6 : 4.1 : 34.8 7.6 4.8 0.5 : 1.3 :  53.3 : : 2.1 : 
0FL 2007 25.7 : : : 3.8 : 0.1 4.7 0.2 : 1.0 :  55.0 : : : : 
0FL 2010 20.6 0.0 : 1.4 4.7 33.3 0.5 4.2 0.1 : 0.6 :  55.3 : : 2.5 : 
1 FL 2005 : 1.4 : 68.5 : 36.5 62.0 58.5 67.9 : 87.5 :  23.4 : : 77.6 : 
1 FL 2007 73.8 : : : 36.1 : 50.4 62.4 65.0 : 88.5 :  26.8 : 0.0 : : 
1 FL 2010 78.7 100.0 : 75.7 32.1 59.5 17.9 63.7 47.3 : 85.8 :  27.8 : : 72.5 : 
2 FL 2005 : 0.0 : 27.4 : 28.7 30.5 36.6 31.6 : 11.2 :  23.3 : : 20.3 : 
2 FL 2007 0.5 : : : 60.1 : 49.5 33.0 34.8 : 10.5 :  18.2 : : : : 
2 FL 2010 0.7 0.0 : 22.9 63.3 7.2 81.6 32.1 52.6 : 13.6 :  16.8 : : 25.1 : 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 
ÇOĞU ÜLKELERDE, ORTAÖĞRETİMDE EN FAZLA ÖĞRENİLEN  

YABANCI DİL ALMANCA YA DA FRANSIZCADIR 

 

Hemen hemen tüm ülkelerde, İngilizce ISCED 2 ve 3 düzeylerinde en yaygın olarak öğrenilen yabancı 

dildir ve birkaç yıl içinde giderek daha da artmıştır (bakınız Şekil C10). ISCED 2 düzeyinde, Belçika 

(Fransız ve Flaman Toplulukları) ve Lüksemburg istisnadır. 

 

Belçika’da, Fransız ve Flaman Toplulukları öğrencileri tercihen diğer topluluğun resmi dilini, yani 

Hollandaca ve Fransızca öğrenir. Flaman Topluluğu’nda, hatta Fransızca öğrenmek bir zorunluluktur. 

Fransız Topluluğu’nda, Brüksel’deki okullara giden öğrencilerin Hollandaca öğrenmeleri gerekir 

(bakınız Şekil B13). Lüksemburg’da, tüm öğrenciler önce Almanca ve Fransızca öğrenir. Her ikisinin de 

resmi devlet dili olmasına rağmen, müfredat tarafından “yabancı” olarak kabul edilirler. ISCED 3 

düzeyinde de durum benzerdir, ancak Belçika’nın (Fransız Topluluğu) bu duruma istisnadır, çünkü 

İngilizce, bu ISCED düzeyinde, en fazla öğrenilen yabancı dil haline gelmiştir. Ayrıca, birçok ülkede, 

İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesi ISCED 3 düzeyinde ISCED 2 düzeyinde olduğundan daha 

düşüktür. Öğrencilerin belirli dilleri öğrenmelerine ilişkin daha fazla yorum Şekil C9’da mevcuttur. 

 

İngilizce’den sonra Fransızca ve Almanca ISCED 2 düzeyindeki en çok öğrenilen dillerdir ve 

Almanca’nın  ISCED 3 düzeyindeki pozisyonu güçlenir. Almanca özellikle birçok Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinde popülerdir. Fransızca, Güney Avrupa ülkelerinde ve özellikle Latince’den türeyen dillerin 

olduğu ülkelerde (İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya) daha yaygın olarak görülmekle beraber aynı 

zamanda Yunanistan ve Kıbrıs’ta ve Almanca-konuşulan ülkelerde daha yaygındır. Birçok ülkede, 

Almanca, en fazla öğrenilen dil ile üçüncü konumdayken Fransızca da dördüncü konumdadır. 

 

İspanyolca, özellikle ISCED 3 düzeyinde, ülkelerin önemli bir kısmında üçüncü veya dördüncü 

durumdadır. İspanyolca’nın ISCED 2 ve 3 düzeylerinde en yaygın olarak öğrenilen ikinci dil olduğu 

ülkeler ise Fransa, İsveç ve Norveç’tir. 

 

Rusça, büyük Rus topluluklarının yaşadığı Letonya ve Litvanya’da ISCED 2 ve 3 düzeylerinde en yaygın 

olarak öğrenilen ikinci dildir. Ayrıca, sadece ISCED 2 düzeyinde Bulgaristan’da da bu konuma sahiptir. 

Rusça,  Polonya ve Slovakya’da her iki düzeyde, Çek Cumhuriyeti’nde ISCED 2 düzeyinde ve 

Bulgaristan’da ISCED 3 düzeyinde en yaygın olarak öğrenilen üçüncü dildir. 

 

İtalyanca, özellikle ISCED 3 düzeyinde birçok ülkede en yaygın şekilde öğrenilen üçüncü ve dördüncü 

yabancı dil olarak görev yapmaktadır. İtalyanca, Malta’da en fazla öğrenilen ikinci yabancı dildir ve 

ISCED 2 düzeyinde İtalyanca öğrenen öğrencilerin yüzdesi önemlidir. 

 

Finlandiya’da İsveççe (veya Fince) ve İzlanda’da Danimarkaca, öğrenciler için zorunlu dillerdir (bakınız 

Şekil B13). Sonuç olarak, özellikle ISCED 2 düzeyinde, öğrencilerin önemli bir yüzdesi bu dilleri öğrenir. 



 

KATILIM 

 

 
 

 
 

HU EN 66.4 DE 43.1 FR 4.7 IT 3 
MT EN 100 IT 7.4 FR 3.5 ES 1.2 
NL : : : : : : : : 
AT EN 98.8 FR 20.6 IT 9.6 ES 5.8 
PL EN 86.4 DE 57.5 RU 10.6 FR 6.3 
PT EN 46.9 FR 6.4 ES 5.1 DE 0.5 
RO EN 94.2 FR 84.2 DE 7.7 ES 1.1 
SI EN 91.7 DE 45.9 IT 10.3 ES 4.5 
SK EN 85.2 DE 60.4 RU 8.1 FR 7.5 
FI : : : : : : : : 
SE EN 99.6 ES 20.9 DE 13.2 FR 9.9 
UK : : : : : : : : 
IS EN 60.9 DA 35.2 DE 17.6 ES 16.1 
LI : : : : : : : : 
NO EN 47 ES 10.1 DE 8.7 FR 5.2 
HR EN 87.7 DE 39.9 IT 14.4 FR 3.9 
TR EN 84.9 DE 5.9 FR 0.6   
 

 

 

Şekil C8a: En yaygın olarak öğrenilen yabancı diller ve bunları öğrenen öğrencilerin yüzdesi, 
ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2), 2009/10 

 
BE fr NL 58.8 EN 38.8 DE 1.7  HU EN 58.1 DE 35.2 SK 0.8 FR 0.5 
BE de : : : : : : : : MT EN 100.0 IT 50.7 FR 15.0 DE 5.8 
BE nl FR 92.9 EN 46.2    NL : : : : : : : : 
BG EN 84.1 RU 21.5 DE 9.4 FR 4.1 AT EN 99.6 FR 4.7 IT 2.7 ES 0.7 
CZ EN 100.0 DE 22.6 RU 3.7 FR 3.0 PL EN 84.9 DE 38.4 RU 3.6 FR 1.7 
DK EN 100.0 DE 75.4 FR 9.2  PT EN 74.6 FR 52.8 ES 12.6 DE 0.5 
DE EN 94.7 FR 25.3 ES 3.1 RU 1.3 RO EN 96.7 FR 85.8 DE 9.5 ES 0.5 
EE : : : : : : : : SI EN 100.0 DE 35.7 FR 2.6 IT 2.2 
IE FR 65.5 DE 20.1 ES 12.0 IT 0.7 SK EN 83.0 DE 37.6 RU 8.3 FR 2.2 
EL EN 99.2 FR 48.0 DE 43.2  FI EN 99.2 SV 91.9 DE 11.2 FI 6.1 
ES EN 98.7 FR 36.9 DE 2.5 PT 0.1 SE EN 100.0 ES 38.7 DE 20.7 FR 15.5 
FR EN 97.9 ES 35.0 DE 14.9 IT 3.2 UK : : : : : : : : 
IT EN 100.0 FR 72.3 ES 18.8 DE 8.7 IS EN 99.2 DA 96.1 ES 3.3 DE 2.0 
CY EN 99.9 FR 92.6 DE 1.8 IT 0.9 LI : : : : : : : : 
LV EN 96.9 RU 62.4 DE 12.4 FR 0.9 NO EN 100.0 ES 30.1 DE 24.1 FR 13.4 
LT EN 95.7 RU 63.9 DE 14.3 FR 3.5 HR EN 96.2 DE 40.8 IT 10.0 FR 1.3 
LU FR 100.0 DE 100.0 EN 53.7  TR : : : : : : : : 

 
Şekil C8b: En yaygın olarak öğrenilen yabancı diller ve bunları öğrenen öğrencilerin yüzdesi , meslek-
öncesi/meslek lisesi ve lise (ISCED 3), 2009/10 

 
BE fr EN 64.4 NL 58.2 ES 4.4 DE 3.7 
BE de : : : : : : : : 
BE nl FR 90.4 EN 81.8 DE 28.4 ES 1.3 
BG EN 81.9 DE 29.5 RU 28.2 FR 11.4 
CZ EN 84.6 DE 47.4 FR 7.5 RU 5.3 
DK EN 81.5 DE 28.1 ES 12 FR 5.1 
DE EN 61.9 FR 13.8 ES 9.5 IT 1.4 
EE : : : : : : : : 
IE FR 60.6 DE 16.3 ES 11.4 IT 1.9 
EL EN 83.7 FR 6 DE 2.1   
ES : : : : : : : : 
FR EN 97.8 ES 47.6 DE 15.3 IT 5.4 
IT EN 96 FR 26.7 DE 7.3 ES 5.8 
CY EN 94.4 FR 35.7 IT 24.2 ES 13.8 
LV EN 91.6 RU 44.6 DE 22.7 FR 2.9 
LT EN 87.4 RU 31.4 DE 15.2 FR 2.9 
LU FR 84.7 DE 79.4 EN 70.9 ES 2 

 

EN İngilizce FR Fransızca DE Almanca ES İspanyolca IT İtalyanca RU Rusça 

DA Danimarkaca NL Hollandaca SV İsveççe PT Portekizce SK Slovakça  

FI Fince 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 
Açıklayıcı not 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. Şekil, en fazla öğretilen dört dili ele alır. Diller, bu dilleri 
öğrenen öğrencilerin yüzdesiyle uyum içerisinde azalan sırada sınıflandırılır. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, 
Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C5. 
 
 



 
 KATILIM 

 

 

 

İNGİLİZCE ZORUNLU DİL OLSUN YA DA OLMASIN OLDUKÇA 

YÜKSEK YÜZDEDE ÖĞRENCİ BU DİLİ ÖĞRENİR 

Ülkelerin büyük çoğunluğunda, öğrencilerin en az %90’ı ISCED 2 ve ISCED 3 düzeyinde (genel eğitim) 

İngilizce öğrenir. ISCED 2 düzeyinde, Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Lüksemburg ve 

Macaristan’da bu türde öğrencilerin nispeten düşük yüzdesi vardır. Belçika (Flaman Topluluğu ve 

Fransız Topluluğu’nda sadece Brüksel) ve Lüksemburg’da, öğrencilerin İngilizce öğrenmeye 

başlamadan önce başka bir dil(ler) öğrenmeleri gerekir (bakınız Şekil B13), bu durum nispeten düşük 

yüzdelerin sebebi olabilir. ISCED 3 düzeyinde, lisede, Portekiz ve Norveç’te öğrencilerin %50’si  

İngilizce öğrenir. Bu iki ülkede, yabancı dil öğrenimi bu düzey sırasında kesilebilir ki bu da nispeten 

düşük ortalamayı açıklayabilir. Ön-mesleki/meslek liselerinde (ISCED 3 düzeyi ön-meslek/mesleki), 

İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesi genellikle genel eğitimden daha düşüktür (ISCED 3 düzeyi genel) 

ve çoğu ülkede %90’ı bulmaz. Bu durum, kısmen ön-mesleki/meslek programlarındaki öğrencilerin 

genellikle genel eğitim programlarındaki öğrencilerden daha az yabancı dil öğrenmeleri gerçeği ile 

açıklanabilir (bakınız Şekil C5). 

 

Almanca birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde oldukça popülerdir. Almanca’nın zorunlu dil olduğu 

Lüksemburg’un yanısıra ISCED 2 ve 3 düzeylerinde (genel ve ön-mesleki/mesleki eğitim) Macaristan, 

Polonya, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan’da da Almanca öğrenen öğrencilerin yüzdesi oldukça 

yüksektir (%30’dan fazla). Bu oran, Çek Cumhuriyeti’nde, hem genel hem de ön-mesleki/mesleki 

eğitimde ISCED 3 düzeyinde de oldukça yüksektir. Bu düzeyde, rakamlar Belçika (Flaman Topluluğu), 

Bulgaristan, Danimarka, Letonya ve Hollanda’da oldukça yüksektir, ancak sadece genel eğitimde. 

ISCED 2 düzeyinde, oran Danimarka’da %75’e, Yunanistan’da ise %43.2’ye çıkar. Almanca öğrenen 

öğrencilerin AB ortalaması ISCED 3 düzeyinde ISCED 2 düzeyinde olduğundan daha yüksektir. 

 

Almanca öğrenen öğrencilerin ortalama sayısının aksine, Fransızca öğrenenlerin AB ortalaması ISCED 2 

düzeyinde ISCED 3 düzeyinde olduğundan daha yüksektir. Ortaöğretim birinci kademe ve lisedeki 

öğrencilerin en az %30’unun Fransızca öğrendiği pek çok ülke, aşağıdaki iki kategoriden birine girer. 

Birinci kategori, resmi bir devlet dili statüsüne sahip olarak latin dil ailesinin olduğu ülkeleri (İspanya, 

İtalya, Portekiz ve Romanya) kapsamaktadır. İkinci kategori ise, Fransızca’nın zorunlu dil olduğu 

Belçika (Flaman Topluluğu), Kıbrıs ve Lüksemburg’u kapsamaktadır (bakınız Şekil B13):  Bu üç eğitim 

sistemi ISCED 2 düzeyinde en yüksek yüzdeye (%90) sahiptir. Fransızca’nın lisede (ISCED 3 düzeyi) 

zorunlu olmaktan çıktığı Kıbrıs’ta, yüzde, genel eğitim programlarında %40’tan ve ön-mesleki/mesleki 

programlarında %6.8’den yukarı çıkmaz. İrlanda’da Fransızca öğrenen öğrencilerin yüzdesi, düzeye 

bağlı olarak, %58.2 ila %65.9 arasında değişmektedir. Bu ülkede, Fransızca en çok öğrenilen yabancı 

dildir (bakınız Şekiller C8a ve b). 

 

Ortaöğretimde İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesi, zorunlu bir dil olup olmasın tüm ülkelerde çok 

yüksektir. Buna karşılık, Almanca veya Fransızca’yı zorunlu yapma, bu dilleri öğrenen öğrencilerin 

oranında net bir etkisi vardır. Gerçekten de, sadece bu gibi dillerin zorunlu olduğu ülkelerde bu oran 

ya %90’a eşit ya da daha fazladır. Ancak, Fransızca’nın zorunlu bir dil olmadığı Romanya, genel ve ön-

mesleki/mesleki eğitimde, ISCED 2 ve 3 düzeylerinde, karşılaştırılabilir bir yüzde kaydeder. 

 



 

KATILIM 

 

 

 

İspanyolca ISCED 2 ve 3 düzeylerinde genellikle genel eğitimde öğretilir. Çoğu durumda, bu dili 

öğrenen öğrencilerin yüzdesi %20’den daha düşüktür (ve hatta çoğunlukla %10’dan da düşüktür). 

İskandinav ülkeleri ve Fransa buna istisnadır, yani, ISCED 2 düzeyinde, Fransa (%35), İsveç (%38.7) ve 

Norveç (%30.1) ve ISCED 3 düzeyinde, Danimarka (%24.8), Fransa (%64.6), İsveç (%43.2), İzlanda 

(%22.8) ve Norveç (%21.8). 

 

Son olarak, Rusça sadece birkaç Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde değil, aynı zamanda ortaöğretim ve 

lisede (ISCED 2 ve 3 düzeyleri(genel)) Almanya ve Finlandiya’da ve genel eğitimde ISCED 3 düzeyinde 

Kıbrıs ve Avusturya’da öğretilir. Baltık ülkeleri ve Bulgaristan dışında yüzdeler düşüktür. Rusça, Baltık 

ülkelerindeki tüm eğitim düzeylerinde ve Bulgaristan’da ISCED 2 düzeyinde en fazla öğrenilen ikinci 

yabancı dildir (bakınız Şekil C8a ve b). Geri kalan ülkelerde, hiç olmasa da çok az öğretilir. 

 

Daha önce belirtildiği gibi, öğretilen dillerin aralığı birçok ülkede daha geniştir, ancak genellikle daha 

küçük oranlarda öğrenciler tarafından öğrenilir (bakınız Şekil C11). 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 

Şekil C9: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça öğrenen öğrencilerin yüzdesi, 

ortaöğretim (ISCED 2 ve 3), 2009/10 

 

ISCED 2 ISCED 3 Genel ISCED 3 Ön-mes./Mes. 

 

1 EN 2 FR 3 DE 4 ES 5 RU 



 

KATILIM 

 

 
 
 

ISCED2 ISCED 3 Genel ISCED 3 Ön-mes./Mes. 
 

 

1 EN 2 FR 3 DE 4 ES 5 RU 



 
 KATILIM 

 

 

 
 ISCED 2  ISCED 3 Genel  ISCED 3 Ön-mesleki/Mesleki 

EN FR DE ES RU EN FR DE ES RU EN FR DE ES RU 

EU 93.7 32.7 16.9 11.4 2.4 EU 92.7 23.2 23.9 19.1 3.5 EU 74.9 20.6 20.7 3.6 2.8 

BE fr 38.8 - 1.7 0.0 0.0 BE fr 91.2 - 6.1 7.5 0.0 BE fr 33.0 - 0.8 0.7 0.0 

BE de : : : : : BE de : : : : : BE de : : : : : 

BE nl 46.2 92.9 0.0 0.0 0.0 BE nl 99.1 99.4 52.2 2.5 0.0 BE nl 69.3 83.8 11.2 0.5 0.0 

BG 84.1 4.1 9.4 1.2 21.5 BG 87.4 13.9 35.1 8.6 26.8 BG 76.8 9.0 24.2 1.1 29.6 

CZ 100.0 3.0 22.6 1.1 3.7 CZ 100.0     25.0 61.0 11.1 7.7 CZ 78.9 1.1 42.4 2.2 4.3 

DK 100.0 9.2 75.4 0.0 0.0 DK 91.7 10.6 34.7 24.8 0.0 DK 72.0 0.0 22.0 0.0 0.0 

DE 94.7 25.3 - 3.1 1.3 DE 91.1 27.3 - 18.9 2.3 DE 34.5 1.1 - 0.7 0.0 

EE : : : : : EE : : : : : EE : : : : : 

IE - 65.5 20.1 12.0 0.0 IE - 58.2 16.4 11.1 0.2 IE - 65.9 16.2 12.3 0.1 

EL 99.2 48.0 43.2 :i 0.0 EL 91.4 6.9 2.9 :i 0.0 EL 62.6 3.6 0.0 0.0 0.0 

ES 98.7 36.9 2.5 - 0.0 ES 94.7 22.3 1.0 - 0.0 ES : : : - : 

FR 97.9 - 14.9 35.0 0.1 FR 99.5 - 21.6 64.6 0.7 FR 94.6 - 3.7 16.2 0.0 

IT 100.0     72.3 8.7 18.8 0.0 IT 97.7 19.5 6.9 6.8 0.1 IT 94.7 32.0 7.5 5.1 0.0 

CY 99.9 92.6 1.8 0.3 0.3 CY 93.7 40.0 2.5 15.9 2.9 CY 99.2 6.8 5.6 0.0 0.0 

LV 96.9 0.9 12.4 0.0 62.4 LV 97.4 4.5 29.7 0.4 55.4 LV 81.4 0.0 10.2 0.0 25.5 

LT 95.7 3.5 14.3 0.0 63.9 LT 92.2 3.5 16.5 0.4 35.7 LT 74.9 1.3 11.8 0.0 20.2 

LU 53.7     100.0    100.0 0.0 0.0 LU 97.6    100.0   100.0 5.1 0.0 LU 57.1 76.8 68.7 0.3 0.0 

HU 58.1 0.5 35.2 0.1 0.1 HU 76.5 6.1 45.4 2.4 0.7 HU 37.3 0.5 36.4 0.0 0.1 

MT 100.0     15.0 5.8 4.5 0.2 MT 100.0 6.9 1.5 2.4 0.1 MT 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

NL : : : : : NL 100.0     33.2 43.5 0.0 0.0 NL : : : : : 

AT 99.6 4.7 - 0.7 0.3 AT 99.4 44.2 - 15.1 3.1 AT 98.6 13.0 - 2.7 0.3 

PL 84.9 1.7 38.4 0.4 3.6 PL 92.4 8.6 52.4 1.8 9.4 PL 79.8 3.7 63.0 0.1 11.9 

PT 74.6 52.8 0.5 12.6 0.0 PT 39.2 3.7 0.7 5.9 0.0 PT 59.2 10.6 0.3 3.8 0.0 

RO 96.7 85.8 9.5 0.5 0.5 RO 98.7 86.3 11.8 2.2 0.6 RO 91.6 82.9 5.3 0.4 0.3 

SI 100.0 2.6 35.7 2.1 0.0 SI 98.2 10.3 68.9 11.0 1.4 SI 88.1 0.2 33.4 0.9 0.0 

SK 83.0 2.2 37.6 0.5 8.3 SK 98.5 16.4 64.8 7.9 8.2 SK 79.6 3.7 58.5 0.8 8.1 

FI 99.2 6.0 11.2 0.0 1.2 FI 99.1 17.4 25.7 13.8 6.6 FI : : : : : 

SE 100.0     15.5 20.7 38.7 0.0 SE 100.0     21.0 27.1 43.2 1.2 SE 99.3 1.9 3.2 4.8 0.1 

UK - : : : : UK - 27.4 10.3 9.0 0.0 UK - : : : : 

IS 99.2 1.4 2.0 3.3 0.0 IS 72.7 13.0 25.1 22.8 0.1 IS 37.3 0.8 2.6 2.8 0.0 

LI : : : : : LI : : : : LI : : : : : 

NO 100.0     13.4 24.1 30.1 0.1 NO 43.5 11.2 18.8 21.8 0.1 NO 50.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

HR 96.2 1.3 40.8 0.1 0.0 HR 98.9 3.8 61.2 2.6 0.0 HR 83.2 3.9 31.3 0.2 0.0 

TR - - - - - TR 81.9 0.9 10.1 0.0 0.0 TR 89.0 0.1 0.3 0.0 0.1 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 
Açıklayıcı not 
Ortaöğretim düzeyinde, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça öğrenen öğrenci sayısı, söz konusu 
ISCED düzeyine kayıtlı olan öğrencilerin buna karşılık gelen sayısına bölünür. Seçmeli ders olarak müfredat 
dışında öğretilen diller dahil değildir. 
 
Ülkeye özgü notlar 
AB, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, 
Avusturya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız 
Şekil C5. 



 

KATILIM 

 

 

ORTAÖĞRETİMDE GİTTİKÇE DAHA FAZLA ÖĞRENCİ İNGİLİZCE ÖĞRENMEKTEDİR, 

ÖZELLİKLE ORTA VE DOĞU AVRUPA’DA 

 

2004/05 yılından bu yana, İngilizce öğrenen öğrencilerin yüzdesi ISCED 2 ve 3 düzeylerinde, çoğu 

ülkede pek fazla değişmemiştir. Önemli farklılıklar meydana geldiğinde, çoğunlukla, ISCED 2 düzeyinde  

İtalya’da (10 puandan fazla) ve ISCED 2 düzeyinde Polonya ve Hırvatistan gibi birçok Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerinde; ISCED 3 düzeyinde, Letonya, Litvanya ve Romanya’da ve her iki düzeyde de 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da bir artış görülür. Malta, ISCED 3 düzeyinde (63.8 puan) en 

yüksek artışı gösterir. 
 

Fransızca öğrenen öğrencilerin AB yüzde ortalaması, çoğu ülkede 2004/5’te daha fazla veya daha az 

değişmemiştir. Ancak, ISCED 2 düzeyinde, üç ülke öne çıkmaktadır: Fransızca öğrenen öğrencilerin 

yüzdesi Malta ve Portekiz’de (sırasıyla 27.4 ve 35.3 puan) önemli ölçüde düşer ve İtalya önemli ölçüde 

(26 puan) artış gösterir. Yunanistan’daki düşüş, 11.4 puana eşit olduğundan göz ardı edilemez. ISCED 3 

düzeyinde, düşüşlerin yüzde olarak sırasıyla 15.9 ve 12.6 olduğu Portekiz ve Birleşik Krallık’ta ve 

Fransızca öğrenen öğrencilerin yüzdesinin 16.4 arttığı Romanya’da önemli değişiklikler görülmüştür. 

 

Almanca öğrenen öğrencilerin AB yüzde ortalamaları da 2004/5’te ISCED 2 ve 3 düzeylerinde de çok 

fazla değişmemiştir. Ancak, özellikle ISCED 3 düzeyinde çoğu ülke, ISCED 2 düzeyinde, en çok dikkat 

çeken oranın (14.7 puan) görüldüğü Danimarka’da bu oran hafif bir azalma göstermektedir. En önemli 

artışlar, 7.5 – 8.7 puan aralığındadır ve ISCED 2 düzeyinde Yunanistan, Slovenya ve Hırvatistan’da 

görülmüştür. 

 
Açıklayıcı not (Şekil C10) 
Genel ortaöğretimde, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrenen öğrencilerin sayısı, söz konusu ISCED düzeyinde 
kayıtlı olan öğrenci sayısına bölünür. Seçmeli ders olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. 

 

Veriler (Şekil C10a) 
 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE   EL ES FR IT CY LV LT LU 

EN 2005 90.2  34.5 : 48.4    64.1    71.7   100.0   94.8    93.3  - 99.0    98.4    95.9    89.1    98.6    96.2    88.7    52.9 

EN 2007 92.2 33.7 : 48.0    73.1    76.4   100.0   95.9    93.9 - : 97.9    96.9    99.4    99.9    96.0    92.9    52.3 

EN 2010 93.7 38.8 : 46.2    84.1   100.0  100.0   94.7 : - 99.2    98.7    97.9   100.0   99.9    96.9    95.7    53.7 

FR 2005 29.3 - : 95.4    10.8 2.4 11.6    23.2 2.0 68.8    59.4    38.8 - 46.3    92.9 0.8 4.5    100.0 

FR 2007 33.3 - : 93.9 9.0 2.5 12.0    25.9 1.9 67.0 : 38.0 - 75.4    94.5 0.8 3.6    100.0 

FR 2010 32.7 - : 92.9 4.1 3.0 9.2 25.3 : 65.5    48.0    36.9 - 72.3    92.6 0.9 3.5    100.0 

DE 2005 17.4 1.5 : 0.0 16.2    28.5    90.1 - 20.0    23.0    35.7 2.4 14.4 4.9 1.1 17.2    25.5   100.0 

DE 2007 16.6 1.6 : 0.0 15.5    26.9    88.8 - 16.7    21.6 : 2.4 14.4 7.6 1.3 18.3    21.0   100.0 

DE 2010 16.9 1.7 : 0.0 9.4 22.6    75.4 - : 20.1    43.2 2.5 14.9 8.7 1.8 12.4    14.3   100.0 

HU   MT NL  AT  PL  PT  RO   SI SK  FI  SE UK   IS LI  NO HR TR 

EN 2005 54.3 100.0  : 99.1    72.0    98.3    93.1    93.1    65.2    99.2   100.0   - 99.3  : 100.0   85.1   - 

EN 2007 57.7 100.0  :    : 74.5    : 96.4    97.3    70.7    99.2   100.0   - 99.3  : 100.0   :   - 

EN 2010 58.1 100.0  : 99.6    84.9    74.6    96.7   100.0   83.0    99.2   100.0   - 99.2  : 100.0   96.2   - 

FR 2005  0.6  42.4  :  5.2  1.7 88.1    86.1     1.6 1.8 7.5 17.7   :  2.1  :  17.8     1.0   - 

FR 2007  0.6  43.5  :    :  1.3    : 87.3     2.6 1.9 6.6 16.8   :  1.8  :  16.5   :   - 

FR 2010  0.5  15.0  :  4.7  1.7 52.8    85.8     2.6 2.2 6.0 15.5   :  1.4  :  13.4     1.3   - 

DE 2005 41.4   8.4  :    - 30.5  0.6 10.9    27.4    37.3    15.8    26.6   :  5.3  :  29.9    32.1   - 

DE 2007 38.9   9.7  :    - 26.2    :  0.0 32.7    32.8    13.3    23.1   :  4.6  :  25.8   :   - 

DE 2010 35.2   5.8  :    - 38.4  0.5  9.5 35.7    37.6    11.2    20.7   :  2.0  :  24.1    40.8   - 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 
 KATILIM 

 

 

 
 

 

Ş Şekil C10a: Ortaöğretim birinci kademede (ISCED 2) İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen 
öğrencilerin yüzdesindeki eğilimler, 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 
İngilizce Fransızca Almanca 

 

Kaynak: Eurostat, UOE. 



 

KATILIM 

 

 
 

 

 
 

     Şekil C10b: Ön-mesleki/mesleki ve lisede (ISCED 3) İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencilerin 
yüzdelerindeki eğilimler, 2004/05, 2006/007, 2009/10 

 
İngilizce Fransızca Almanca 

 
Kaynak: Eurostat, UOE. 



 
 KATILIM 

 

 

 

Veriler (Şekil C10b) 

EU BE fr   BE de BE nl   BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

EN 2005 79.7 67.3 : 82.6 67.0 73.0 76.9 62.2 87.6 - 85.0 93.3 97.5 90.3 90.5 60.2 71.7 68.3 
EN 2007 82.5 67.3 : 81.5 74.5 78.2 54.3 63.3 91.2 - : 92.9 97.6 94.4 81.3 63.0 75.9 69.6 
EN 2010 83.5 64.4 : 81.8 81.9 84.6 81.5 61.9 : - 83.7 : 97.8 96.0 94.4 91.6 87.4 70.9 
FR 2005 22.4 - : 91.1 12.5 6.9 7.6 13.4 4.4 64.0 10.2 26.5 - 27.7 31.3 2.3 5.1 81.5 
FR 2007 22.7 - : 90.4 13.1 7.4 5.0 13.0 6.3 61.8 : 26.2 - 27.3 29.1 2.7 4.3 81.9 
FR 2010 21.9 - : 90.4 11.4 7.5 5.1 13.8 : 60.6 6.0 : - 26.7 35.7 2.9 2.9 84.7 
DE 2005 24.8 3.9 : 30.0 31.2 56.2 34.7 - 36.1 18.3 1.7 1.9 17.5 7.4 4.1 24.9 25.9 75.4 
DE 2007 25.8 3.9 : 29.3 31.4 52.9 55.1 - 33.9 17.6 : 1.8 15.4 7.4 3.0 21.1 22.4 76.1 
DE 2010 23.0 3.7 : 28.4 29.5 47.4 28.1 - : 16.3 2.1 : 15.3 7.3 2.9 22.7 15.2 79.4 

  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
EN 2005 62.1 37.8 : 96.3 82.0 53.5 71.3 89.3 71.0 : 99.2 -  63.1 : 56.4 82.4 : 
EN 2007 65.7 36.2 : 96.3 83.1 : 82.6 89.7 75.5 : 99.3 -  61.3 : 100.0 : : 
EN 2010 66.4 100.0 : 98.8 86.4 46.9 94.2 91.7 85.2 : 99.6 -  60.9 : 47.0 87.7 84.9 
FR 2005 4.8 4.0 : 25.0 9.0 22.3 67.8 3.8 6.4 : 11.9 40.0  11.8 : 8.2 3.9 : 
FR 2007 5.1 5.0 : 25.5 7.6 : 74.1 4.0 6.9 : 10.2 32.0  10.8 : 4.6 : : 
FR 2010 4.7 3.5 : 20.6 6.3 6.4 84.2 3.8 7.5 : 9.9 27.4  9.0 : 5.2 3.9 0.6 
DE 2005 48.7 1.0 : - 65.0 2.3 6.6 53.3 62.1 : 17.3 15.2  22.4 : 13.4 42.1 : 
DE 2007 48.0 1.1 : - 62.1 : 0.0 50.6 59.8 : 14.6 11.7  19.3 : 6.8 : : 
DE 2010 43.1 0.8 : - 57.5 0.5 7.7 45.9 60.4 : 13.2 10.3  17.6 : 8.7 39.9 5.9 

Kaynak: Eurostat, UOE. 
 

 

Ülkeye özgü notlar (Şekil C10) 
AB, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, 
Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C5. 
Fransa: Dil öğrenme verileri, sadece Eğitim Bakanlığı tarafından gözlemlenen kurumları kapsamaktadır. Tahmini 
kapsam, ISCED 3 düzeyindeki toplam kayıtın %80-90’ıdır. 2005-2007 verileri yalnızca Fransız Metropolitanı’nı 
kapsamaktadır. ISCED 3 ön-meslekle ilgili olarak, öğrenci nüfusunun %32’si dahil değildir (paramedikal ve sosyal 
eğitim programları). 
Malta: Serilerdeki ara 2010 yılında meydana gelmiştir. 
Hollanda: Serilerdeki ara 2009 yılında müfredatta yapılan değişiklikler nedeniyle meydana gelmiştir. 
Avusturya: Referans yılı öğretim yılının sonudur. Sonuç olarak, veriler öğretim yılı boyunca okulu bırakanları 
içermez. Serilerdeki ara 2009 yılında meydana gelmiştir. 2009 yılına kadar, göstergeler tahmini verilere 
dayanmaktaydı. 
Portekiz: 2008 yılında, ISCED 2 programlarının kapsamı değiştirildi. 

 

ÇOĞU ÜLKEDE, İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA, 

İSPANYOLCA VE RUSÇA DIŞINDAKİ DİLLER PEK 

FAZLA ÖĞRENİLMEZ 
 

Çoğu ülkede, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça dışındaki diller tüm öğrenilen dillerin 

çok küçük bir oranına karşılık gelir. Diğer bir deyişle, Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, 

öğrencilerin öğrendikleri diller neredeyse sadece büyük Avrupa dillerdir. 
 

Belçika (Fransız Topluluğu), Finlandiya ve İzlanda’da, diğer dilleri öğrenen öğrencilerin oranı ISCED 2 

ve 3 düzeylerinde (genel ve ön-mesleki/mesleki eğitim) %25’in üzerindedir. Bu durum, öğrencilerin 

belirli bir zorunlu dil öğrenmelerini yansıtmaktadır (bakınız Şekil B13). Bu dil, Finlandiya’da İsveççe 

(İsveççe-konuşan öğrenciler için Fince) ve İzlanda’da Danimarkaca’dır. Belçika’da (Fransız Topluluğu), 

önemli sayıda öğrenci Belçika’nın üç resmi devlet dilinden biri olan ve Topluluğun bazı bölgelerinde 

(Brüksel’de) belirli bir zorunlu dil olan Hollandaca’dır (bakınız Şekil A1). 
 

Malta’da, diğer dilleri öğrenen öğrencilerin yüzdesi, özellikle ISCED 2 düzeyinde, oldukça yüksektir. 

İtalya’nın kültürel etkisinin çok önemli olduğu bu ülkede, birçok öğrenci İtalyanca öğrenir (bakınız Şekil 

C8). 



 

KATILIM 

 

 
 

 

Eğitim düzeyleri arasında ve ISCED 3 düzeyinde, genel ve ön-mesleki/mesleki eğitim arasında bazı 

farklılıklar vardır. Yukarıda belirtilen beş dil dışındaki diğer dilleri öğrenen öğrencilerin oranı ISCED 3 

düzeyinde ve özellikle genel eğitimde daha yüksektir. Kıbrıs, Avusturya, İsveç ve Hırvatistan’daki 

nispeten daha yüksek oranlar, kesinlikle İtalyanca öğrenen öğrencilerin önemli oranıyla açıklanabilir. 

 

Şekil C11: Bu düzeyde öğrenilen tüm dillerin yüzdesi olarak ortaöğretimde (ISCED 2 ve 3 düzeyleri) 

öğrenciler tarafından Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça dışında öğrenilen yabancı 

diller, 2009/10 

 

           ISCED 2              ISCED 3 Genel              ISCED 3 Ön-mesleki ve mesleki 
 

EU     BE fr  BE de  BE nl    BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
 

ISCED 2 : 59.2 : 0.0 0.7 0.1 0.0 1.1 : 0.7 :i 0.2 2.6 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 
ISCED 3 gen : 43.5 : 0.0 1.7 0.3 0.8 2.9 : 4.2 :i 0.3 5.4 0.2 17.1 0.6 0.2 0.6 
ISCED 3 mes : 48.5 : 0.0 1.0 0.1 0.0 0.2 : 2.1 0.0 : 1.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
ISCED 2 2.3 28.8 : 3.1 0.1 0.0 0.2 1.7 4.9 45.8 0.4 :  47.9 : 0.1 6.9 - 
ISCED 3 gen 3.5 11.7 0.0 10.3 0.7 0.0 0.7 6.6 2.7 38.7 10.7 6.7  25.2 : 0.8 14.2 0.0 
ISCED 3 mes 1.5 0.0 : 6.4 0.1 0.0 0.4 6.6 1.5 : 3.9 :  31.3 : 0.0 7.2 0.0 

Kaynak: Eurostat, UOE. 

 

Açıklayıcı not 
Sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından tasarlanan müfredatta yabancı dil olarak kabul edilen diller dahildir. 
Bölgesel diller sadece müfredat bu dilleri yabancı dillere alternatif olarak gördüğü zaman dahildir. Seçmeli ders 
olarak müfredat dışında öğretilen diller dahil değildir. Antik Yunanca, Latince, Esperanto ve işaret dilleri dikkate 
alınmaz. Benzer şekilde, özel sınıflarda anadillerini öğrenen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin veriler ve 
bulundukları ülkenin dilini öğrenenler dahil değildir.  
Numeratörde, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça öğrenen her öğrenci, her öğrenilen dil için bir 
kere sayılabilir. paydada, yabancı bir dil öğrenen her öğrenci, her öğrenilen dil kadar bir kere sayılır. Diğer bir 
deyişle, birden fazla dil öğrenen öğrenciler öğrenilen dillerin sayısı kadar sayılır. 
 
 
Ülkeye özgü not 
Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, 
Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık ve İzlanda: Ek notlar için, bakınız Şekil C5. 



 
 KATILIM 
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Ö Ğ R E T M E N L E R   

 

 

AVRUPA GENELİNDE, GENEL VE UZMAN ÖĞRETMENLER İLKÖĞRETİMDE 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU PAYLAŞIR 

İlköğretimde, bir öğretmen, genel öğretmen, genellikle belirli bir sınıf için sorumludur ve bütün veya 

birçok dersi öğretir (EACEA/Eurydice, 2009). Birçok ülkede, yabancı diller, ancak, sınıf öğretmeni 

dışında bir öğretmen tarafından verilir. Sonuç olarak, yabancı dil sınıflarından sorumlu olan 

öğretmenlerin profili, sık sık ülke içinde ve ülkeler arasında değişir. 

Tüm Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısında, yabancı dil öğretimine uygun olabilecek ilköğretime ilişkin 

genel öneriler ya da bu alanı kapsayan özel öneriler, sadece belirli bir öğretmen türünü ilgilendirir – 

genel, uzman veya yarı-uzman. Genel olanı en yaygın iken, altı ülke (Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, 

Portekiz, Slovakya ve Türkiye) yabancı dil öğretimini uzman öğretmenlere (biri yabancı dil veya biri ya 

da daha fazlası yabancı dil olan iki farklı dersi öğretmeye yetkili öğretmenler) emanet etmiştir.  

Danimarka’da, yabancı diller yarı-uzman öğretmen (bir gruba en az üç farklı dersi öğretmeye yetkili 

öğretmenler) tarafından verilmektedir. 

On ülkede, öneriler öğretmen iki tür öğretmenden bahseder, ancak kombinasyon bir ülkeden diğerine 

farklılık gösterebilir (yani genel ve uzman öğretmenler, genel ve yarı-uzman öğretmenler ve/veya yarı-

uzman ve uzman öğretmenler). Durumu daha da karmaşık hale getirmek için, aynı öğretmenin tipi 

mutlaka ilköğretimin her kademesinde öğretmez. Örneğin, Polonya’da genel öğretmenler sadece 

ilköğretimin ilk üç sınıfında öğretir; yabancı bir dil öğretmek içinse, ek nitelikler kazanmaları 

gerekmektedir. İlköğretimin üst sınıflarda ise, yabancı diller uzman öğretmenler tarafından 

öğretilmelidir. 

Genellikle, ilköğretimdeki yabancı dil öğretmenlerinin sahip olmaları gereken ders uzmanlığı 

derecesine ilişkin genel kurallar ve tavsiyelerin çok katı olması gerekmez ve okulların da bu konuda 

bazı özerkliğe sahip olmaları gerekir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hollanda ve 

Lihtenştayn’da, ilköğretimdeki yabancı dilin genel öğretmenler tarafından öğretilmesi beklenir, ancak 

uygulamada, aynı zamanda ders uzmanları veya fiilen uzman/yarı-uzman öğretmenler (bazı sınıflarda 

yabancı dil öğreten iyi yabancı dil becerilerine sahip genel öğretmenler) tarafından öğretilmektedir. 

Bu durum genellikle ortaya çıkar, çünkü tüm genel öğretmenlerin bu alanda kazanılmış yeterlikleri 

ve/veya nitelikleri yoktur. Türkiye’de, yabancı diller ideal olarak uzman öğretmenler tarafından 

öğretilmelidir, ancak yabancı dil uzman sıkıntısı nedeniyle, bazen genel öğretmenler tarafından 

verilmektedir. 

İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Norveç’te, yabancı dil 

öğretmenleri için ders uzmanlık derecesine ilişkin herhangi bir öneri yoktur, sonuç olarak, uygulama 

değişir. Bu ülkelerin bazılarında, genel öğretmenler daha sık görülürken (örneğin, Lüksemburg, Birleşik 

Krallık ve Norveç’te) başka yerlerde ise, uzman öğretmenler daha yaygındır (örneğin, Romanya ve 

Letonya’da). 

Genel olarak, nitelikli yabancı dil öğretmen eksikliği genellikle ilköğretimde endişe konusu gibi 

görünmektedir. Bunun sebebi, çocukların artık daha erken yaşta yabancı dil öğrenmeleri (bakınız Şekil 

B2) ve eğitim sistemlerinin henüz tam olarak bu değişikliklere adapte olamadıklarından 

kaynaklanabilir. İlköğretimdeki yabancı dil öğretmen sıkıntısını gidermek için Avrupa’da bir dizi önlem 

alınmıştır. Bu eylemler, genel öğretmenin niteliklerini yükseltmenin yanı sıra potansiyel ilköğretim 

öğretmenlerinin temel öğretmenlik eğitimlerinin içeriğini revize etmeye yönelik programlardır.



 

ÖĞRETMENLER 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil D1: İlköğretimdeki yabancı dil öğretmenleri için ders uzmanlığı derecesine yönelik düzenlemeler, 
2010/11 

 
 
 
 
 

 
 

 

Genel öğretmenler 
 

Yarı-uzman öğretmenler 
 

Uzman öğretmenler 
 

Ders uzmanlıkları hakkında belirli 
öneriler yok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Sadece genel eğitim şekilde gösterilmektedir (yabancı dil öğretimiyle uzatılmış özel sınıflar dikkate alınmaz). 
“Genel öğretmen”, “yarı-uzman öğretmen” (yabancı dil) ve “uzman öğretmen” (yabancı dil) tanımları için, 
bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
Ülkeye özgü not 
İspanya: Kasım 2011’de, artık sadece genel öğretmenler tarafından öğretilen derslerin dil uzmanı öğretmenler 
tarafından öğretilmesini öngören bir kraliyet kararnamesi kabul edildi. Bu nedenle, 2011/12 yılından itibaren, 
ilköğretimdeki yabancı dil öğretmenleri, yarı-uzman öğretmen olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

ORTAÖĞRETİMDE, YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ GENELLİKLE 

DERS UZMANI ÖĞRETMENLERDİR 
 

Romanya dışındaki tüm Avrupa ülkelerinde, ortaöğretim ve lisede yabancı dil öğretmek için gerekli 

olan ders uzmanlık derecesine ilişkin resmi öneriler vardır. Çoğu ülkede, bu eğitim düzeylerinde, diller 

uzman öğretmenler tarafından öğretilmektedir. 
 

Uzman öğretmen modeli her iki ISCED düzeyinde hakim olsa da, ortaöğretim birinci kademede durum 

biraz daha çeşitlidir. Burada, bazı eğitim sistemlerinde, yabancı diller, yarı-uzman öğretmenler 

(Danimarka, Almanya, İsveç ve Lihtenştayn), uzman ve yarı-uzman öğretmenler (Belçika’nın Flaman 

Topluluğu ve Estonya) veya genel ve uzman öğretmen (İzlanda) tarafından öğretilmektedir. Norveç’te, 

diller, bu üç öğretmen tipinden herhangi bir tipiyle öğretilir (yani genel, uzman ve yarı-uzman 

öğretmenler). 

Lisede, yabancı diller, yarı-uzmanların da uzman öğretmenler yanında yabancı dil öğretebildiği 

Belçika’nın Flaman Topluluğu ve Norveç dışında, hemen hemen tüm Avrupa genelinde uzman 

öğretmenler tarafından öğretilmektedir. 
 

Uzman yabancı dil öğretmenleri iki farklı dersi öğretmek için eğitim görebilir; bu durum yabancı bir dili 

içerebilir ya da yabancı dil öğretmenlerine yöneliktir ve başka ders öğretmezler (daha fazla bilgi için, 

bakınız Şekil D3). 
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 ÖĞRETMENLER 

 

 

 
 

 
 

 

 

Şekil D2: Ortaöğretimdeki yabancı dil öğretmenleri için ders uzmanlığı derecesine yönelik 

düzenlemeler, 2010/11 

ISCED 2 ISCED 3 

 
 

 

 
 

Kaynak: Eurydice. 

Açıklayıcı not 

Genel öğretmenler      Yarı-uzman öğretmenler      Uzman öğretmenler 
 

Ders uzmanlığı hakkında detaylı öneri yok 

“Genel öğretmen”, “yarı-uzman öğretmen” (yabancı dil) ve “uzman öğretmen” (yabancı dil) tanımları için, 
bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
Ülkeye özel not 
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Öğretmen alımı yönetmeliği, sadece öğretmenlerin tek kategori Nitelikli 
Öğretmen Statüsü’ne (Kuzey İrlanda’da öğretme yetkisi) sahip olmalarını gerektirir. Ancak, ortaöğretim 
öğretmenleri için ders-uzmanlığı gerektirir. 

 

ÜLKELERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖĞRETMENLERE YABANCI BİR 

DİLİN YANISIRA BAŞKA BİR DİLDE UZMANLAŞMALARI SEÇENEĞİNİ 

SUNAR 

Yabancı dil derslerine girenler için ders uzmanlık derecesini kapsayan Şekil D1 ve D2, ilköğretimde 

öğrettikleri ülkeler de olsa, uzman yabancı dil öğretmenlerinin esas olarak ortaöğretim ve lisede 

öğrettiklerini göstermiştir. Mevcut gösterge, çalıştıkları eğitim düzeyine bakmaksızın, uzman yabancı 

dil öğretmenlerinin öğretmek için nitelikli olduğu dersler üzerinde durur. 

Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde, uzman yabancı dil öğretmenleri ya sadece yabancı dil ya da 

biri yabancı dil olmak üzere iki ders öğretir. Bu durum kısmen, bazı ülkelerde, ders uzmanlığı hakkında 

herhangi bir öneri olmaması ve öğretmen adaylarının, yükseköğretim kurumları tarafından 

sunulanlardan, herhangi bir ders uzmanlığı ya da ders kombinasyonu seçebilme gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır. 

11 eğitim sisteminde, uzman yabancı dil öğretmenleri, sadece yabancı dil öğretmek için niteliklidir (bir 

veya daha fazla yabancı dil). Uzman yabancı dil öğretmenlerinin sadece yabancı dil öğretmeye yeterli 

oldukları ancak başka bir dersi öğretme yeterlikleri olmayan öğretmenlerin olduğu bu grup yedi ülkeyi 

(Kıbrıs, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Türkiye) kapsamaktadır. 

Genel resim, ülkelerin çoğunda uzman yabancı dil öğretmenlerinin sadece yabancı dil (ya da yabancı 

diller) değil aynı zamanda başka bir dersi öğretme seçeneklerinin olmasıdır. Bu durum, dil-dışı 

derslerin yabancı bir dilde öğretildiği içerik ve dil entegre öğrenmenin (CLIL) uygulanması için uygun 

bir ön-koşul olarak görülebilir (CLIL hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 

Veritabanları ve Kaynakça bölümü). 



 

ÖĞRETMENLER 
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Şekil D3: Uzman yabancı dil öğretmenlerinin ilköğretim ve genel ortaöğretimde öğretmeye yeterli 
oldukları dersler, 2010/11 

 

 
 
 
 
 
 

Öğretmenler öğretmek için yeterlidir: 
 

 

       Bir yabancı dili içeren iki farklı ders 
 

       Sadece yabancı diller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Ders uzmanının her iki türünün de gösterildiği yerde, mevcut öneriler ya uzman yabancı dil öğretmeninin her iki 
türünü de ifade eder ya da yabancı dil öğretmenleri için ders uzmanlığı hakkında herhangi bir öneri yoktur ve bu 
nedenle merkezi yetkilileri tarafından belirtilen gerçek uygulamalar gösterilmektedir. 
“Uzman öğretmen” (yabancı dil) tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 

 

BAZI ÜLKELERDE YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN %50’SİNDEN FAZLASI 

YABANCI DİLLERİN YANISIRA DİL-DIŞI BİR DERSİ ÖĞRETMEK İÇİN 

YETERLİDİR 
 

Avrupa Dil Yeterlikleri Araştırması (ESLC) çerçevesinde, tamamen yeterli yabancı dil öğretmenlerinden 

hangi dersleri öğretmeye yeterli olduklarını belirtmeleri istendi. Sonuçlar, katılımcı ülkelerin çoğunda, 

yabancı dil öğretmenlerinin çeşitli yeterlik profilleri olduğunu göstermektedir: bazıları sadece yabancı 

dilleri öğretmekle yeterliyken diğerleri de yabancı dillerin yanısıra dil-dışı dersleri öğretmek için yeterli 

olanlar. Ancak, her profilden olan öğretmenlerin oranı ülkeden ülkeye değişir ve bazı ülkelerde bir 

yeterlik profili açıkça ağır basar. 
 

Belçika’nın Fransız Topluluğu, Estonya, Fransa, Hollanda ve Polonya’da, yabancı dil öğretmenlerinin 

%70’inden fazlası sadece yabancı dil öğretmekle yeterlidir. Bu ülkeler arasında, Fransa sadece bir 

yabancı dil öğretmekle yeterli olan öğretmenlerin özellikle yüksek oranıyla (%90.4) karakterize 

edilmektedir. Bu yeterlik profili, aynı zamanda açıkça Hollanda ve Polonya’da da (sırasıyla %72.3 ve 

%63.0) hakimdir. Buna karşılık, Belçika’nın Fransız Topluluğu’nda, çoğu yabancı dil öğretmeni (%73.3) 

iki yabancı dil öğretmekle yeterlidir. 
 

Yedi eğitim sisteminde (Belçika’nın Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları, Bulgaristan, İspanya, 

Portekiz, İsveç ve Hırvatistan), yabancı dil öğretmenlerinin %50’den fazlası, yabancı dilin yanısıra dil-

dışı bir dersi öğretmek için de yeterlidir. Bu ülkeler bağlamında, bir yabancı dili ve dil-dışı bir dersi  

 



 

ÖĞRETMENLER 

 

 
 

öğretmekle yeterli olan yabancı dil öğretmenlerinin en yüksek oranına (öğretmenlerin %50.4’ü bu 

profili bildirmiştir) İsveç’te rastlanırken, Belçika’nın Flaman Topluluğu’ndaki yabancı dil 

öğretmenlerinin çoğu (%51.0), iki yabancı dil ve dil-dışı bir dersi öğretmek için yeterlidir. 

Öğretmenlerin yanıtlarıyla Şekil D3 kapsamında sağlanan düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi 

arasındaki karşılaştırma, her iki göstergeye göre, çoğu eğitim sistemi göz önüne alındığında, yabancı 

dil öğretmenlerinin ders uzmanlıği açısından farklı yeterlik profilleri olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, daha önce belirtildiği gibi, bu eğitim sistemlerinde, bir yeterlik profili bazen 

diğerlerinden ağır basar. Şekil D3’e göre, ülkelere ilgili olarak, yabancı dil öğretmenlerinin sadece 

yabancı dilleri öğretmek için yeterli olup başka dersleri öğretmek için yeterli olmadığında iki veri seti 

daha az tutarlıdır. Şekil D3 ve D4 verileri, yabancı dil öğretmenlerinin çoğunluğunun sadece yabancı 

bir dili öğretmekle yeterli olup başka bir dersi öğretmek için yeterli olmadığı Fransa ve Hollanda’yı 

ifade etmektedir. Ancak, Belçika’nın Almanca-konuşan Topluluğu, Bulgaristan ve İspanya’da, yabancı 

dil öğretmenlerinin yeterlik profillerinin önceki şekil altında belirtilenlere göre daha heterojen gibi 

görünmektedir. Bu durum, kısmen Şekil D3’ün başlıca mevcut önerileri kapsarken Şekil D4’ün her 

yaştan öğretmenin cevaplarını, başlangıç öğretmen eğitimleri sırasındaki yürürlükte olan önerilere 

bakmaksızın, dikkate alma gerçeğiyle açıklanabilir. 

 

 Şekil D4: Yabancı dil öğretmenlerinin öğretmeye yeterli oldukları derslere göre dağılım yüzdesi, 
2010/11 

 Sadece TFL (test edilen yabancı dil) 
                    TFL ve 
            başka bir yabancı dil 
 

TFL ve 
dil-dışı bir ders 

TFL, başka bir yabancı dil 
ve dil-dışı bir ders 

 

 
 

TFL = Test edilen yabancı dil EU    BE fr BE de BE nl    BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
 

TFL 50.4 7.5 0.0 1.8 25.9    42.0    55.2    28.1    90.4    46.0    72.3    63.0 3.4 21.4 1.1 25.2 

TFL ve başka 

bir yabancı dil   
10.2    73.3    29.8    10.2    17.5    32.5 2.0 5.1 0.6 11.3    14.7    13.0    46.6    32.3    30.4    22.3

 

TFL ve dil-dışı bir ders               24.1 2.0 40.1    37.0    44.4    22.9    30.1    33.7 7.4 32.7    12.6    22.2    27.7    41.7    50.4    33.5 

TFL, başka bir yabancı dil 

ve dil-dışı bir ders  
15.3    17.2    30.1    51.0    12.2 2.6 12.7    33.1 1.6 10.1 0.3 1.8 22.4 4.6 18.2    19.1

 
 

Kaynak: ESLC 2011. 
 

Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğretmen ESLC Anketi’nin 22. sorusuna olan cevaplara dayanmaktadır. Sadece tamamen yeterli olan  
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öğretmenlerin cevaplarını içerir. Şekil, öğretmenlerin cevaplarını şu şekilde gruplandırır: “test edilen dil” 
kategorisi, “hedef dil” kategorisini içerir, “başka bir yabancı dil” kategorisi, “bir veya daha fazla yabancı dil (eski 
diller de dahil)” kategorisini içerir, “dil-dışı ders” kategorisi, “matematik”, “bir veya daha fazla fen dersi, örneğin 
fizik gibi”, “bir veya daha fazla insan ve toplum konuları, örneğin tarih gibi”, “bir veya daha fazla kültür ve sanat 
konuları, örneğin müzik, sanat tarihi gibi”, “anket dili”, “bir veya daha fazla mesleki beceri dersleri”, “spor” 
kategorilerini içerir. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına 
karşılık gelir. 
Her ülkedeki katılımcılar, test edilen birinci dili öğreten öğretmenlerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
bu dil,  Fransızca’nın olduğu Belçika (Flamanca ve Almanca-Konuşan Topluluklar) dışında, İngilizce’ydi. 
Avrupa Dil Yeterlikleri Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 

UZMAN VE YARI-UZMAN YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN BAŞLANGIÇ 

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ GENELLİKLE DÖRT YA DA BEŞ YIL SÜRER 
 

Tüm Avrupa ülkelerinde, ortaöğretm ve lise uzman ve yarı-uzman yabancı dil öğretmenlerinin 

başlangıç öğretmenlik eğitimleri, yükseköğretim düzeyinde, genellikle toplam dört ya da beş yıl süren 

programlar içinde sağlanır; yabancı dil öğretmenlerinin başlangıç eğitimlerinin sadece üç yıl sürdüğü 

sadece birkaç ülke vardır. Eğitim süresinin en uzun olduğu ülke altı yılla İtalya’dır. 
 

Tüm Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısında, yabancı dil öğretmek için lisans derecesi gerekirken, geri 

kalan ülkelerde yüksek lisans derecesi gerekir. Bazı ülkelerde, potansiyel yabancı dil öğretmenlerinin 

Bologna derece-yapısına dayalı bir yeterliğe sahip olmaları gerekir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta, yabancı 

dil öğretmek isteyenlerin önce dört yıl süren bir lisans derecesi ve sonra bir yıl süren bir öğretim 

yeterliği alması gerekir (bu nedenle, toplam eğitim süresi beş yıldır). Benzer şekilde, Belçika’nın 

Flaman Topluluğu’nda, potansiyel lise yabancı dil öğretmenlerinin bir yıl süren öğretmen eğitim 

programının ardından en az dört yıl süren bir yüksek lisans derecesi almaları gerekmektedir. 
 

Altı ülkede (Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Romanya ve İsveç), başlangıç öğretmenlik eğitimi 

ve/veya gerekli yeterlik tipinin süresi, potansiyel yabancı dil öğretmenlerinin öğretmek istedikleri 

düzeye bağlıdır. Belçika ve Romanya’da, gelecekte ortaöğretimde yabancı dil öğretmenlerinin 

başlangıç öğretmen eğitimi üç yıl sürer ve bunun sonucunda lisans düzeyinde yeterlik alırken lisede 

öğretmenlik yapmak isteyenler beş yıl süren başlangıç öğretmen eğitimi programını bitirdikten sonra 

yüksek lisans düzeyinde yeterliğe sahip olmalıdır. Benzer bir durum, tek farkın ortaöğretim yabancı dil 

öğretmenlerinin başlangıç öğretmen eğitimlerinin dört yıl sürdüğü Danimarka, Estonya ve Hollanda’da 

görülebilir. İsveç’te, her iki düzeydeki yabancı dil öğretmenlerinin yüksek lisans derecesine sahip 

olmaları gerekir, ancak süresi değişir: ortaöğretim için dört buçuk yıl olan süre lise için beş yıldır. 

 

Başlangıç öğretmen eğitiminin süresinin ve yabancı dil öğretmek için gerekli derece türünün 

öğretmenlerin öğretmek istedikleri okul türüne bağlı olduğu eşsiz bir durum, ortaöğretimde, 

Avusturya’da bulunmaktadır. Allgemein bildende höhere Schule’de (ortaöğretim birinci kademe ve 

liseyi kapsayan akademik-odaklı okullar) öğretmeyi düşünenlerin Hauptschule’de (ortaöğretim birinci 

kademe) öğretmek isteyenlerden daha uzun bir başlangıç öğretmen eğitimi tamamlamak zorundadır. 
 

Şekil, ilköğretim için özel bilgi sağlamaz, ancak uzman veya yarı uzman öğretmenlerin kategorilerinin 

geçerli olduğu yerlerde (daha fazla bilgi için, bakınız Şekil D1), bu öğretmenlerin başlangıç eğitimleri 

ortaöğretim düzeyindeki öğretmenle aynı kategoride olan modeli izler. İspanya’da ise, ilköğretimde 

yabancı dil öğretmek isteyenler için öğretmen eğitim programları, ortaöğretim birinci kademe ve 

lisede yabancı dil öğretmenleri için olan programlardan bir yıl daha kısadır. 
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Şekil D5: Ortaöğretimde uzman ya da yarı-uzman yabancı dil öğretmenlerin başlangıç öğretmen 

eğitimlerinin düzeyi ve asgari süresi, 2010/11 
 

Şekil D5a: Ortaöğretim birinci kademe 
Yıllar Yıllar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil D5b: Genel lise 

Yıllar Yıllar 

 

    Lisans düzeyi  Yüksek lisans düzeyi  Yurtdışında öğretmen 

eğitimi 

Kaynak: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
 

Açıklayıcı not 
Şekil, sadece yabancı dil öğretmenlerine ilişkin başlangıç öğretmen eğitimi temel modeli(leri) kapsar. Yabancı dil 
öğretmek için gereken asgari derece düzeyi ve başlangıç öğretmenlik eğitiminin asgari kümülatif süresi (yıl 
olarak) hakkında bilgi sağlar. 
“Yarı-uzman öğretmen” (yabancı dil) ve “uzman öğretmen” (yabancı dil) tanımları için, bakınız Sözlükçe, 
İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE de): Ortaöğretim ve lise düzeylerindeki (ISCED 2 ve 3) öğretmenlerin çoğu Belçika’nın Fransız 
Topluluğu’ndadır. 
İtalya: Yabancı dilde (ya da yabancı diller) bir uzmanlık derecesi aldıktan sonra, öğretmen adaylarının tamamen 
yeterli olmalarından önce aktif stajyerlik olan zorunlu 6. yıldan geçmeleri gerekmektedir. 
Lüksemburg: Ortaöğretim ve lisede öğretmenlik yapan uzman yabancı dil öğretmenleri, başlangıç eğitimlerine 
yurtdışında devam eder ve hedef dilin olduğu ülkede yüksek lisans derecesi almak zorundadırlar. 
Avusturya: a) Hauptschule b) Allgemein bildende höhere Schule. Neue Mittelschule’de (Yeni Ortaokul; 10-14 yaş 
arası), öğretim, akademik ortaöğretim okullarında sertifikaya sahip olan öğretmenlerle genel ortaöğretim 
okullarında sertifikaya sahip öğretmenlerle ortaklaşa sağlanır. 
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Akademik PGCE yeterliği, asgari olarak lisans düzeyinde verilir, ancak yüksek 
lisans derecesine katkıda bulunabilecek bazı yüksek lisans düzeyinde eğitim de içerebilir. 
Lihtenştayn: Öğretmen adayları çoğunlukla yurtdışında, Avusturya veya İsviçre’de, eğitilir. 
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YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TAMAMEN YETERLİDİR 
 

Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması’nda (ESLC), yabancı dil öğretmenlerinden  dil öğretmek için ne 

ölçüde yeterli olduklarını belirtmeleri istendi. 15 eğitim sistemini kapsayan veriler, kendilerini 

tamamen yeterli olarak bildiren öğretmenlerin oranının Estonya’da %57.3 ila İspanya’da %97.2 

arasında değişmekte olduğunu göstermektedir. Eğitim sistemlerinin çoğunda – 11 sistem – 

öğretmenlerin %80’inden fazlası, araştırmada öğrencilerin test edildikleri dilde tamamen öğretmeye 

yeterli olduklarını bildirmişlerdir. 
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Şekil D6: Yabancı dil öğretmenlerinin sertifika/yeterlik türüne göre dağılım yüzdesi, 2010/11 

Tam Sertifika 
Geçici, acil, tedarik ya da 

   diğer sertifika                        Sertifika yok 

EU BE fr BE de BE nl    BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
 

Tam sertifika 89.6 73.6    60.9    86.8    82.1    57.3    89.8    97.2    87.0    83.6    82.9    92.2    95.8    65.3    84.3    87.4 

Geçici, acil, 

tedarik ya da diğer sertifika  
8.1 26.4    39.1    12.1    16.2    37.0    10.2 2.7 11.3    13.6 5.6 5.0 4.2 14.7 9.2 12.6

 

Sertifika yok 2.3 0.0 0.0 1.1 1.7 5.7 0.0 0.1 1.7 2.8 11.5 2.8 0.0 20.0 6.5 0.0 
 

Kaynak: ESLC 2011. 
 

 

Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğretmen ESLC Araştırması’nın 19. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. Şekildeki kategoriler, 
çok küçük düzeltmelerle beraber, “geçici, acil, tedarik veya diğer sertifika” kategorisini kapsar ve bu kategori de 
şu kategorileri içerir; “geçici veya acil sertifika”, “tedarik sertifika, örneğin yeni yeterli olmuş bir öğretmen”, “ 
diğer sertifika”. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerin ağırlıklı ortalamalarına karşılık 
gelir. 
Her ülkedeki katılımcılar, test edilen birinci dili öğreten öğretmenlerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
bu dil,  Fransızca’nın olduğu Belçika (Flamanca ve Almanca-Konuşan Topluluklar) dışında, İngilizce’ydi. 
Avrupa Dil Yeterlikleri Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Estonya: “Geçici, acil, tedarik veya diğer sertifika” kategorisine giren öğretmenler, esas olarak İngilizce dışında 
bir yabancı dil öğretiminde tam bir başlangıç yeterliğine sahip olup İngilizce’nin öğretiminde ek bir “tekrar 
yeterlik” sertifikası almış kişilere karşılık gelir . 
Slovenya: Yetersiz yabancı dil öğretmenlerinin yüksek yüzdesi, ESLC araştırmasında kullanılan terminolojiyle 
açıklanabilir: Anket, “sertifika” dan bahsederken, Slovenya bağlamında, “sertifika” ve “yeterlik” kavramlarının 
biraz farklı anlamları vardır. Bu nedenle, katılan öğretmenler soruyu yanlış anlamış olabilir. 
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Tam bir sertifikaya sahip olmayan yabancı dil öğretmenlerinin genellikle geçici, acil, tedarik veya diğer 

sertifikaları vardır. Bu durum, örneğin, işe yeni başlayan yeni yeterli olmuş öğretmenleri veya çeşitli 

derslerde yeterli olup hedef yabancı dilde “tekrar yeterlik” sertifikası almış öğretmenlerin endişesi 

olabilir. “Geçici, acil, tedarik veya diğer sertifika”ya sahip olan öğretmenlerin en yüksek oranı, sırasıyla 

öğretmenlerin %26.4, %39.1 ve %37.0’ının bu yeterlik profiline sahip olduğu Belçika’nın Fransız ve 

Almanca-konuşan Toplulukları ve Estonya’da görülebilir. Diğer yandan, İspanya, Hollanda, Polonya ve 

Portekiz’de, yabancı dil öğretmenlerinin sadece %6’ya kadar olanı aynı profili belirtmiştir. 

 

Araştırma, ayrıca test edilen dili öğretmek için herhangi bir sertifikaya sahip olmayan öğretmenlerin 

oranını ortaya koymaktadır. Veriler, altı eğitim sisteminde - Belçika’nın Fransızca ve Almanca-konuşan 

Toplulukları, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Hırvatistan -  yetersiz yabancı dil öğretmenlerin oranı ya 

sıfırdır ya da hemen hemen sıfırdır. Yelpazenin diğer ucunda ise, öğretmenlerin test edilen dili 

öğretmek için herhangi bir sertifikaya sahip olmadıklarını bildirdikleri %11.5 ve %20.0 ile Hollanda ve 

Slovenya vardır.  
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 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES 

26.6 84.6 38.4 70.5 49.3 42.3 1.3 6.9 

     
FR MT NL PL PT SI SE HR 

36.9 14.0 57.8 19.9 16.5 21.5 27.3 26.2 

 

 

ORTALAMA OLARAK, ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIK %25’İ OKUL 

MÜDÜRÜNÜN YABANCI DİL ÖĞRETMENİ BOŞLUKLARINI 

DOLDURMADA ZORLUK YAŞADIKLARINI SÖYLEYEN OKULLARA 

GİTMEKTEDİR  

Okul müdürünün öğretim boşluklarını doldurma veya test edilen dilin gelmeyen öğretmenler 

güçlüklerini bildirdiği bir okula giden öğrencilerin yüzdesi 2011 ESLC’ye katılan ülkeler arasında 

oldukça değişir. Çoğunda, yaklaşık %20 ila %40 arasında değişmektedir. Belçika (Fransız ve Flaman 

Toplulukları), Bulgaristan ve Hollanda bu aralığın üzerindeyken Yunanistan, İspanya, Malta ve Portekiz 

altındadır.  

 

En yüksek ve en düşük yüzdeleri gösteren iki ülke arasındaki fark özellikle dikkat çekicidir: Belçika’da 

(Fransız Topluluğu), öğrencilerin %84.6’sı, okul müdürünün bu türde zorluklar yaşadığını bildiren 

okula giderken Yunanistan’da bu rakam sadece %1.3’tür. 

 

Şekil D7: Son beş yılda yabancı dil öğretiminde eksik öğretmenleri telafi etmede ya da 

öğretim boşluklarını doldurmada zorluk çektiklerini bildiren okul müdürlerinin olduğu 

okullara giden öğrencilerin yüzdesi, 2010/11 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: ESLC 2011. 

 

Açıklayıcı not 
Gösterge, okul müdürlerinin ESLC Araştırması’ndaki 11. soruya verdikleri cevaplara dayanmaktadır. Her ülkedeki 
katılımcılar, test edilen birinci yabancı dil için örneklendirilen okul müdürleriydi. Hemen hemen tüm katılımcı 
ülkelerde, bu dil,  Fransızca’nın olduğu Belçika (Flamanca ve Almanca-Konuşan Topluluklar) dışında, İngilizce’ydi. AB 
ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Avrupa Dil Yeterlikleri Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 
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ÇOĞU ÜLKEDE, ÖĞRETMENLERİN “İÇERİK VE DİL ENTEGRE ÖĞRENİMİ” (CLIL) 

SAĞLAMAK İÇİN EK YETERLİKLERE İHTİYAÇLARI YOKTUR 

 

Çoğu Avrupa ülkesinde, içerik ve dil entegre öğrenme (CLIL) modelini sunan okullar vardır. Bu 

modelde, bazı veya tüm dil-dışı dersler yabancı bir dille öğretilir (bu tür CLIL’e A tipi CLIL denir (daha 

fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü)). Ancak, bu öğrenme 

modelinin hemen hemen tüm ülkelerde var olmasına rağmen, sadece az sayıda okulda sağlanır 

(bakınız Ek 2). 

 

Şekil D8, CLIL modeli kullanan öğretim için yeterlik gereksinimleri üzerinde durur. Ülkelerin üçte 

ikisinde, öğretim için normal olarak gereken nitelikler yeterlidir – sadece bir düzine ülke 

öğretmenlerin özel veya ek niteliklere sahip olması gerektiğini önerir. 

 

CLIL için özel niteliklere ilişkin düzenlemeler/önerilerin olduğu ülkelerin çoğunda, genellikle hedef dil 

bilgisini ifade eder. Öğretmenlerin ya hedef dilde bir akademik dereceye (öğretmek istedikleri dersin 

derecesinin yanısıra) sahip olmaları gerekir ya da hedef dilde yeterli bilgiye sahip olduklarına dair 

kanıtlar sunmaları gerekmektedir. Gereken yabancı dil yeterlik düzeyi, genellikle Avrupa Konseyi’nin 

Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’ne göre ifade edilir (CEFR hakkında daha fazla bilgi için, bakınız 

Şekil E15), asgari düzey ya B2 ya da C1 düzeyine karşılık gelir. Buna ek olarak, öneriler ayrıca belirli dil 

sertifikaları/sınavlarını da ifade edebilir ki bunlar hedef dilin yeterli bilgisinin kanıtı olarak da 

kullanılabilir (Slovakya Devlet Dil Sınavı gibi). 

 

Birkaç ülkede, özel gereksinimler, hedef yabancı dil bilgisinin ötesine geçer. Bu durum, örneğin, CLIL 

öğretmen adaylarının öğretilecek ders bağlamında hedef yabancı dili kullanabildiklerini gösterecekleri 

sözlü bir sınavdan geçmek zorunda oldukları Fransa’da geçerlidir. Benzer şekilde, Kıbrıs, İtalya, 

Hollanda ve Romanya’da, öğretmen adaylarının CLIL öğretim yöntem ve yaklaşımlarını kapsayan bir 

kurs almaları gerekmektedir. Hollanda durumunda, bu gereksinimin merkezi hükümet tarafından 

belirlenmediği, ancak CLIL ağındaki okulların anlaşmasından kaynaklandığına da dikkat edilmelidir. 

 

CLIL öğretimi için herhangi bir özel yeterlik gereksinimin uygulanmadığı ülkelerden, bir ülke – Litvanya 

– CLIL öğretmen adaylarından CEFR’in en az B2 düzeyine karşılık gelen yabancı dil becerilerini 

kanıtlamaları için bir öneri düşünmektedir. Diğer birçok ülke, CLIL öğretim için herhangi bir resmi ek 

gereksinim olmasa bile, genel olarak CLIL öğretmen adaylarının hedef yabancı dilde yeterliklerinin 

kanıtını sağlamalarının beklendiğini belirtmiştir. 
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Şekil D8: İlköğretim ve/veya ortaöğretimde CLIL (A tipi) modelini kullanan okullarda çalışmak için 
gereken yeterlikler, 2010/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadece tamamen yeterli bir öğretmenin normal yeterlikleri 
 

Normal yeterlikler + ek yeterlikler 
 

A tipi CLIL imkanı yok 
 

 
Açıklayıcı not 

“CLIL A ve B tipi” tanımı için, 
bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

 
 Gereken ek yeterlik tipi 

BE fr Hedef dilde sağlanan yeterlik ya da dilin tam bir bilgisini kanıtlayan bir sertifika (bir sınav sonrası verilen). 

BG Hedef dilin tam bir bilgisini kanıtlayan sertifika (sadece hedef dilde akademik bir derecesi olmayan öğretmenler 
için geçerli). 

CZ Hedef dil bilgisinin en azından CEFR’in C1 düzeyine karşılık gelmesi (sadece hedef dilde akademik bir derecesi 
olmayan öğretmenler için geçerli). 

ES Hedef dilin tam bir bilgisini kanıtlayan sertifika ve/veya sınav. Gereken asgari düzey genellikle CEFR’in B2 
düzeyidir, ancak Özerk Topluluklar arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

FR Yabancı dil ve öğretilecek olan dersle ilgili özel bir sözlü sınav. 

IT CLIL’de bir-yıllık üniversite dersi (60 kredi). 

CY Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan CLIL’le öğretim için eğitim programı. 

NL CLIL öğretim yöntemleri/yaklaşımlarına ilişkin bir kursu tamamlama ve en azından CEFR’in B2 düzeyine karşılık 
gelen dil yeterliği. 

PL En az CEFR’in B2 düzeyinde yeterlik gösteren sertifika (sadece hedef dilde akademik bir derecesi olmayan 
öğretmenler için geçerli). Yönetmelikler, CEFR’in B2 düzeyine eşit olarak düşünülen dil sertifikalarının bir 
listesini içermektedir. 

PT Hedef dilleri temsilen kurumlarla işbirliği içerisinde Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan eğitim programı. 

RO Hedef dille dil-dışı dersleri öğretmeye ilişkin eğitim kursu (dil-dışı dersleri ve hedef dili ayrı ders olarak 
öğretmeye yeterli kişiler için) ya da hedef dil dışındaki dersleri öğretmeye ilişkin eğitim kursu (sadece hedef dili 
öğretmeye yeterli kişiler için). 

SK Hedef dilde Devlet Dil Sınavı (sadece hedef dilde akademik bir derecesi olmayan öğretmenler için geçerli). 

Kaynak: Eurydice. 
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SADECE PEK AZ ÜLKE DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ HEDEF DİLİN OLDUĞU ÜLKEDE 

BİR EĞİTİM SÜRESİ GEÇİRMELERİ GEREKTİĞİNİ ÖNERİR 

 

Ülkelerin yaklaşık yarısında, eğitim yetkilileri başlangıç öğretmen eğitimi kurumlarının öğretmen 

adaylarının yabancı dil öğretmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayan bazı ders veya 

etkinlikler sunmalarını önerir. Geri kalan ülkelerde, herhangi bir resmi öneri bulunmamaktadır ve 

eğitim kurumları sundukları başlangıç öğretmen eğitiminin içeriğine karar vermede özgürdür. 

 

Şekil D9: Başlangıç öğretmen eğitiminin içeriği ve hedef dilin konuşulduğu ülkede geçirilen süreye 
yönelik düzenlemelerin varlığı, 2010/11 

 
 
 
 
 

Yabancı dil öğretmen adayları için 
başlangıç öğretmen eğitiminin içeriğine 
ilişkin öneriler bulunmaktadır 

 

Öneriler hedef dil ülkede bir süre 
harcanmasını içerir 

 
>>> Öğretmen eğitimi yurtdışında yer alır 

 

Öneri yok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
En azından bir yabancı dil öğretmeni tipi için (genel öğretmenler, uzman öğretmenler ya da yarı-uzman 
öğretmenler) başlangıç öğretmen eğitiminin içeriğine ilişkin önerilerin olduğu yerlerde, ülke, “Öneriler 
bulunmaktadır” kategorisinde sınıflandırılmaktadır. 
Yabancı dil öğretmenlerinin öğretilecek dilin (hedef dil) konuşulduğu bir ülkede ya da bölgede bir süre 
harcamaları durumunda, bu durum, bir okulda (asistan olarak), bir üniversitede (derslere katılarak) ya da iş 
yerlerinde harcanan zamanı içerebilir. Amaç, ilgili ülkenin kültürünü ve öğretecekleri dili doğrudan temas ile 
öğretmen adaylarına vermektir. 
 

Program içeriğine ilişkin öneriler, yabancı dil(ler) öğretimi için teorik dersler, okul içinde yabancı dil 

öğretim yerleşimleri veya hedef dilin ülkede geçirildiği dönem de dahil olmak üzere çeşitli yönleri 

kapsayabilir. Bu gösterge son özellik üzerinde durmakta ve sadece birkaç eğitim sisteminde 

(Belçika’nın Fransız Topluluğu, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Avusturya ve Birleşik Krallık) 

yabancı dil öğretmen adaylarının, özellikle uzman öğretmenlerin, öğretim yeterliklerini 

tamamlamadan önce hedef dil ülkede belirli bir süre harcamaları gerektiğine dair öneriler 

bulunmaktadır. 

Bu dönemin süresi ülkeden ülkeye değişir. En uzun süre, yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin  

hedef dil ülkede bir yılı içeren dört yıllık lisans döneminin ardından bir-yıllık mesleki eğitim 

programının takip edilmesi gereken İngiltere’dedir. İrlanda’da, kayıt için Öğretim Kurulu tarafından 

kabul edilmek için (bireyin devlet-okullarında öğretmenlik yapabilmelerine olanak sağlayan),  
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ortaöğretim ve lise yabancı dil öğretmen adaylarının hedef dil ülkede en az üç ay harcamaları gerekir. 

Biraz daha kısa süre – en az iki hafta veya bir ay – Belçika’nın Fransız Topluluğu ve Almanya’da 

görülmektedir. Ancak, Belçika’nın Fransız Topluluğu’nda, öneriler sadece belli yabancı dil öğretmen 

kategorilerine yöneliktir, örneğin ortaöğretim birinci kademe Germen dilleri öğretmenleri. Fransa ve 

Avusturya’da, merkezi yetkililer uzman yabancı dil öğretmenlerinin hedef dil ülkede belirli bir süre 

geçirmelerini önerir, ancak süre belirtmezler. 

Son olarak, Lüksemburg’da durum biraz farklıdır. Burada, yabancı dil öğretmen adayları başlangıç 

öğretmen eğitimlerini yurtdışında alır ve yönetmelikler hedef dil ülkede eğitim almaları gerektiğini 

belirtir. 

 

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN SINIR-ÖTESİ HAREKETLİLİK DERECESİ  

AVRUPA GENELİNDE ÇOK FARKLILAŞIR 

Yabancı dil öğretmenlerinin sınır-ötesi hareketliliği mesleki gelişimleri açısından önemli bir unsur 

olarak görülebilir. Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması’nın (ESLC) bağlamsal öğretmen anketi, yabancı dil 

öğretmenlerinin öğrettikleri dilin konuşulduğu bir ülkede en az bir ay olmak üzere ne kadar süre 

geçirdikleri hakkında bilgi toplamıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınır-ötesi hareketlilik amacı hakkında 

ayrıntılı bilgi sağlar. 

 

Katılımcı ülkelerin çoğundaki veriler, yabancı dil öğretmenlerinin hedef dil ülkelerde en az bir ay 

kalmalarının en yaygın iki nedeninin tatiller ve eğitim dersleri olduğunu göstermektedir. Her iki 

amaçla ilgili olarak, Fransa ve İspanya sınır-ötesi hareketlilikte en yüksek düzeylere sahiptir. Bu 

ülkelerde, yabancı dil öğretmenlerinin sırasıyla %69.1 ve %60.7’si hedef dil ülkede uzun-vadede bir 

tatil yapmış ve %60.4 ve %79.7 en az bir ay olamk üzere bir ders ya da eğitim dönemine katılmıştır. 

Yelpazenin diğer ucunda, %12.9 ve %15.1’le Bulgaristan ve Estonya bulunmaktadır, buralarda tatil 

oranı %13.3 ve eğitime katılım oranı da %11.0’dur. 

Şekil ayrıca hedef dil ülkelerde öğretim deneyimi kazanmak için sınırları aşmanın yabancı dil 

öğretmenleri için çok yaygın olmadığını göstermektedir; çoğu ESLC katılımcı ülkesinde, rakam %10’u 

geçmez. Fransa, araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlasının hedef dil ülkede bir aydan 

daha fazla öğretim yaptığı tek ülkedir. Sınır-ötesi öğretmen hareketliliği, aynı zamanda Belçika’nın 

Almanca-konuşan Topluluğu (%24.0), İspanya (%23,2) ve İsveç’te (%20.1) oldukça yüksektir. Ancak, 

Belçika’nın Almanca-konuşan Topluluğu ve Fransa dışındaki tüm eğitim sistemlerinde, öğretmenlerin 

biraz daha yüksek bir oranı hedef dil ülkede “öğretim dışında” bir amaçla bir aydan daha fazla zaman 

geçirdiklerini belirtmeleri de dikkat çekicidir. Öğretimle “öğretim dışında” işler arasındaki en önemli 

fark Polonya’nın (yaklaşık %26) yanısıra Bulgaristan, Slovenya ve İsveç’te (sırasıyla yaklaşık %12, 14 ve 

17) görülebilir. 

Son olarak, verilerin mevcut olduğu ülkelerin çoğunda, yabancı dil öğretmenlerinin sadece %20’ye 

kadarı, zaten hedef dil ülkede bir aydan daha fazla zaman “aileleriyle yaşayarak” geçirdiklerini 

belirtmiştir. Oran, sadece Belçika’nın Almanca-konuşan Topluluğu, Yunanistan ve İsveç’te (sırasıyla 

%48.6, %32.1 ve %29.5) daha yüksektir. 

 

 

 



10
1 

 
 ÖĞRETMENLER 

 

 

 
 

 

 

Şekil D10: Sınır-ötesi hareketlilik amacına göre hedef dilin konuşulduğu ülkede bir aydan daha fazla 
kalmış olan yabancı dil öğretmenlerinin yüzdesi, 2010/11 

 
                 Tatil   Eğitim/Kurs  Öğretim            Öğretim dışında      Aileyle yaşama  

 işler 

 
  

 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 

Tatil 50.9 31.8 50.8 31.0 12.9 15.1 36.1 60.7 69.1 33.4 38.4 35.6 19.6 37.1 41.7 15.6 

Eğitim/Kurs 53.8 45.4 36.8 30.3 13.3 11.0 51.2 79.7 60.4 16.0 33.9 20.8 16.2 42.3 57.2 24.2 

Öğretim 25.4 7.3 24.0 11.1 1.9 2.0 14.8 23.2 52.8 3.8 11.7 2.7 3.1 5.4 20.1 6.5 

Öğretim dışında işler 30.1 11.5 30.5 5.3 13.9 7.7 19.6 25.9 47.5 7.7 19.9 28.8 4.3 19.6 36.6 10.5 

Aileyle yaşama 14.6 14.5 48.6 9.4 6.8 7.1 32.1 14.2 16.5 18.5 10.6 8.4 5.9 2.9 29.5 8.5 

Kaynak: ESLC 2011. 
 

Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğretmen ESLC Araştırmasının 12. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. Şekil zaten, “tatil”, 
“eğitim ya da kurs”, “öğretim”, “öğretim dışında işler” ve “aileyle yaşama” gibi sebeplerden dolayı hedef dil 
ülkede en az bir ay kaldıklarını belirten öğretmenlerin oranını vermektedir. AB ortalaması, verilerin mevcut 
olduğu katılımcı ESLC ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Her ülkedeki katılımcılar birinci test edilen dili öğreten öğretmenlerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, bu 
dil,  Fransızca’nın olduğu Belçika (Flamanca ve Almanca-Konuşan Topluluklar) dışında, İngilizce’ydi. 
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

 

İNGİLİZCE COMENIUS PROGRAMININ PARÇASI OLARAK ALINAN  

HİZMET-İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İÇİN EN POPÜLER DİLDİR 

 

Sürekli mesleki gelişim, öğretmenleri, kariyerleri için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatmada hayati 

bir rol oynar. 2007 yılından bu yana, Avrupa Komisyonu, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 

Comenius alt-programı ile öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerini desteklemektedir. Bu alt-program 

belirli bir eylem içerir  Comenius Hizmet-İçi Eğitim  öğretmenler ve diğer eğitim personelinin 

mesleki gelişimlerine destek verir. Comenius Hizmet-İçi Eğitim eyleminin amacı öğretmen eğitiminin 

Avrupa boyutunu geliştirmesinin yanı sıra öğretmenler ve diğer okul eğitim personelinin normalde 
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çalıştığı ülke dışında bir ülkede altı haftaya kadar eğitim almalarına olanak sağlayarak pedagojik 

yaklaşımların ve okul yönetiminin kalitesini arttırmaktır. 

 

Şekil, İngilizce’nin Comenius Hizmet-İçi Eğitim eylemi altında gerçekleştirilen faaliyetler için en popüler 

eğitim dili olduğunu gösterir. 2009 yılında, ortalama olarak, verilen hibelerin büyük çoğunluğu (%76.4) 

İngilizce öğretilen dersler içinken bu oran Fransızca için %11 ve Almanca ve İspanyolca yaklaşık %5 idi. 

Hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin sadece ihmal edilebilir bir yüzdesi diğer dillere ayrılmıştı (gruplanmış 

tüm diğer diller için %1.6). 

 

Şekil D11: Çağrıya göre teslim edilen başvurular ve dil kursuna göre Comenius Hizmet-içi Eğitim 

eylemi altında hizmet-içi öretmen eğitimine yönelik onaylanmış uygulamaların dağılım yüzdesi 

2009 
 

İngilizce Fransızca Almanca İspanyolca Diğer 

 
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (Okul Eğitimi, Comenius). 
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Veriler (Şekil D11) 
 

 

 Ø BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
İngilizce 76.4 25.6 0.0 78.6 83.6 83.3 76.3 79.3 88.3 48.6 90.4 86.6 82.1 80.7 100.0 74.6 93.5 50.0 
Fransızca 11.3 64.1 0.0 20.7 7.8 3.5 3.5 3.7 3.9 38.9 6.2 10.0 5.3 13.8 0.0 2.5 2.8 21.4 
Almanca 5.4 0.0 0.0 0.7 7.8 7.0 16.2 13.6 5.2 1.4 3.4 1.1 3.1 1.6 0.0 23.0 1.9 28.6 
İspanyolca 5.3 5.1 0.0 0.0 0.0 4.5 1.7 3.0 1.3 8.3 0.0 0.0 7.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Diğer 1.6 5.1 0.0 0.0 0.9 1.7 2.3 0.5 1.3 2.8 0.0 2.2 2.0 1.8 0.0 0.0 1.9 0.0 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO HR TR 
İngilizce 80.0 97.3 89.3 73.2 86.5 93.2 66.9 89.3 88.1 84.6 77.5 18.3  78.3 25.0 49.6 : 98.1 
Fransızca 5.3 2.7 4.3 3.4 1.3 3.6 31.6 0.0 1.2 5.0 3.3 44.2  0.0 0.0 4.4 : 1.4 
Almanca 11.6 0.0 3.3 20.3 9.0 2.8 0.3 7.1 9.5 5.4 7.3 3.0  7.2 75.0 8.0 : 0.5 
İspanyolca 1.6 0.0 2.8 0.8 2.8 0.4 0.5 3.6 1.2 2.7 8.0 30.4  8.4 0.0 37.2 : 0.0 
Diğer 1.6 0.0 0.3 2.3 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 2.3 4.0 4.2  6.0 0.0 0.7 : 0.0 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (Okul Eğitimi, Comenius). 

 
Açıklayıcı not 
Şekil, ders diline uygun olarak derslerin yüzdesini gösterir. 
Veriler, öğretmenler ve diğer eğitim personelini kapsar, ancak katılımcıların 
%83’ünün öğretmen olduğunu gösteren kanıt vardır  (Kaynak: Avrupa 
Komisyonu, DG EAC). Ancak, yabancı dil öğretmenleriyle diğer öğretmenler 
arasında ayırım yapmak mümkün değildir. 
Ülke ve dil başına hibe toplam sayısı, büyük ölçüde değişmektedir ve bu durum 
ülkeler arasında verilerin karşılaştırılabilirliğini sınırlar. Aşağıdaki tablo, her ülke 
için onaylanmış başvuru sayısı hakkında bilgi verir: 
 

BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
39 0 140 116 287 173 1091 77 72 178 1324 1139 731 49 122 108 14 
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO HR TR 
190 37 392 261 702 249 765 56 84 259 275 865 83 4 137 : 414 

Referans dönemi boyunca Hırvatistan Hayatboyu Öğrenme Programı’nda yer almadı. 

 

Ülke-düzey analizi, Kıbrıs’ta, 2009 yılında, tüm hibe faydalanıcılarının İngilizce eğitimi tercih ettiğini 

göstermektedir. Yüzdeler, Yunanistan, Litvanya, Malta, Portekiz ve Türkiye’de  %90’ın üzerinde – çok 

yüksekti. Yelpazenin diğer ucunda, öğretmenlerin sadece %26’sına kadarı İngilizce’de bir eğitim 

faaliyeti katılan Belçika’nın Fransız Topluluğu, Birleşik Krallık ve Lihtenştayn bulunmaktadır. 

 

Çoğu ülkede, Fransızca olarak verilen hizmet-içi eğitim faaliyetlerine katılım oranları %10’un 

altındadır. İstisnalar, Belçika’nın Fransız Topluluğu (eğitimin %64.1’i Fransızca yapılmıştır), Birleşik 

Krallık (%44.2), İrlanda (%38.9), Romanya (%31.6), Belçika’nın Flaman Topluluğu ve Lüksemburg (her 

ikisi de yaklaşık %21), İtalya (%13.8) ve İspanya’dır (%10). 

 

Almanca, Lihtenştayn (%75), Lüksemburg (%28.6), Letonya (%23.0), Avusturya (%20.3), Danimarka 

(%16.2) ve Almanya (%13.6) için eğitim personeli arasında eğitim için oldukça popülerdir. Ancak, 

yüzdeler, diğer ülkelerdeki öğretmenler arasında genellikle düşüktür. 

 

Avrupa’da hemen hemen her yerde, öğretmenlerin %5’ten daha azı, Norveç (%37.2), Birleşik Krallık 

(%30.4), İrlanda, Fransa, İsveç, İzlanda (hepsinde yaklaşık %8) ve Belçika’nın Fransız Topluluğu’ndaki 

(%5.1) personel dışında, İspanyolca eğitim yapılan derslere katılmayı tercih etmiştir. 
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Genel olarak, Comenius Hizmet-İçi Eğitim eylemi için seçilen diller, öğrencilerin öğrendikleri dilleri 

gözlemleyerek seçilen dillerdir (bakınız Şekil C3 ve C8), bu durumda, İngilizce en çok öğrenilen yabancı 

dildir ve bunu Fransızca ve Almanca takip eder. 

 

ÇOĞU ÜLKEDE, PEK AZ MİSAFİR YABANCI DİL ÖĞRETMENİ VARDIR 
 

Okul müdürünün bir önceki öğretim yılında okulda en az bir ay için yurtdışından test edilen dil için bir 

misafir öğretmene ev sahipliği yaptığını bildiren okullara devam eden öğrencilerin yüzdesi ESLC 2011 

yılında katılımcı olan hemen hemen tüm ülkelerde %10’un altındaydı. İstisnalar, oranların sırasıyla 

%21.2 ve %11.4’e ulaştığı İspanya ve Malta’dır. Belçika (Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları), 

Yunanistan ve Polonya’da, okul müdürünün bu türde misafir öğretmen bildirmediği okullara devam 

eden öğrenci yoktu. 

 

Okullarda tüm derslerdeki misafir öğretmen sayısı göz önüne alındığında, yüzdeler ülkeler arasında 

önemli ölçüde değişir: Belçika (Fransız Topluluğu), İspanya ve Malta’da, öğrencilerin %20 civarı, okul 

müdürünün bu türde misafir öğretmenlere ev sahipliği yaptığını bildirdiği okullara devam ederken 

rakam Belçika’nın Almanca-konuşan Topluluğu’nda %50’nin üzerindedir ve Belçika’nın Flaman 

Topluluğu, Yunanistan ve Polonya’da ise yüzde sıfırdır. 

 

Şekil D12: Bir önceki okul yılında yurtdışından en az bir misafir öğretmeni en az 1 aylığına 

misafir ettiğini bildiren okul müdürlerinin olduğu okullara giden öğrencilerin yüzdesi, 

2010/11  
 

 

Açıklayıcı not  
Gösterge, Okul müdürleri ESLC 
Araştırmasının 18. sorusuna verilen 
cevaplara dayanmaktadır. Okul 
müdürlerinin cevapları iki grupa 
ayrılmıştır. Hiç misafir öğretmeni 
olmadıklarını bildiren okul müdürleri ve 
misafir öğretmeni olduklarını bildiren 
okul müdürleri. AB ortalaması, verilerin 
mevcut olduğu katılımcı ESLC 
ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına 
karşılık gelir. 
Her ülkedeki katılımcılar birinci test 
edilen dil için örneklendirilen okulların 
okul müdürleriydi. Hemen hemen tüm 
katılımcı ülkelerde, bu dil,  Fransızca’nın 
olduğu Belçika (Flamanca ve Almanca-
Konuşan Topluluklar) dışında, 
İngilizce’ydi. 
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması 
(ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, 
bakınız Sözlükçe, İstatistiksel 
Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
Kaynak: ESLC 2011 

 

  
Test Edilen dil için 

Misafir öğrenci  
 

Tüm misafir 

öğretmenler 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES 

 7.8 6.2 0.0 0.0 7.3 7.4 0.0 21.3 

 8.6 19.6 61.6 0.0 8.7 13.5 0.0 22.2 

 FR MT NL PL PT SI SE HR 

 5.8 11.4 2.2 0.0 3.8 7.3 2.3 1.9 

 5.8 21.8 13.8 0.0 5.9 11.2 2.3 2.6 
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Bölüm I – Öğrencilerin motivasyonu ve öğretim süreçleri 
 
 

ÖĞRENCİLER BÜYÜK ÖLÇÜDE İLERİDEKİ EĞİTİM VE MESLEKLERİ İÇİN 

İNGİLİZCE’NİN DİĞER TÜM YABANCI DİLLERDEN DAHA YARARLI OLDUĞUNU 

DÜŞÜNMEKTEDİR 

Avrupa Dil Yeterliği Araştırması (ESLC), test edilen dillerin öğrenme kullanışlılığına yönelik öğrencilerin 

algılarıyla dil yeterlikleri arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu göstermektedir (Avrupa 

Komisyonu/AraştırmaDil, 2012). Araştırmada, öğrencilerin aşağıdaki amaçlar için yabancı dilin 

yararlılığı hakkında görüşlerini ifade etmeleri istendi: kişisel yaşam, gelecekteki eğitimleri, gelecekteki 

meslek ve iyi bir iş bulma. Öğrenci cevaplarının analizi,  bu dört amaçla ilgili olarak kendi ülkelerinde 

test edilen dillerin kullanışlılığının kendi algıları üzerine yapılacak bir karşılaştırma için olanak sağlar. 

 

Şekil E1: Çeşitli sebeplerden dolayı test edilen dilleri öğrenmeyi faydalı bulan öğrencilerin yüzdesi, 
2010/11 

Test edilen  dil 1 

 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
Kişisel yaşam 50.4 58.9 82.7 24.7 64.7 79.1 70.0 51.0 47.6 81.8 40.8 43.3 72.6 69.7 67.0 78.6 
Gelecekteki eğitim 87.7 88.0 89.4 84.1 91.4 97.1 87.8 90.8 81.8 93.6 85.4 94.1 94.9 94.0 92.2 96.2 
Gelecekteki meslek 81.9 82.7 85.5 77.4 89.5 95.8 91.2 89.8 68.5 95.7 83.6 91.5 94.4 89.7 90.7 93.5 
İyi bir iş bulma 90.2 93.2 89.0 82.0 94.4 98.3 94.1 96.8 83.0 96.0 88.4 95.4 97.1 92.3 94.2 96.8 

 
Test edilen dil 2 

 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
Kişisel yaşam 27.1 44.7 85.0 44.0 33.9 31.2 56.0 21.6 27.1 32.7 10.5 19.8 37.1 40.4 13.5 37.8 
Gelecekteki eğitim 66.5 70.6 94.1 93.0 72.1 70.3 83.9 73.0 60.6 51.3 54.4 73.4 74.3 79.9 60.3 77.0 
Gelecekteki meslek 54.3 71.3 88.1 90.7 65.1 60.2 86.7 68.7 40.0 50.8 52.1 69.1 74.4 70.1 40.5 66.9 
İyi bir iş bulma 65.4 87.9 96.1 92.4 77.8 71.3 90.9 82.8 54.9 63.1 55.9 77.5 79.8 76.4 44.2 79.6 

    Kişisel yaşam için      Gelecekteki eğitim için      Gelecekteki meslek için      İyi bir iş bulmak için 

Kaynak: ESLC 2011. 



 
  

 SÜREÇLER 

 

 

 

Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 33. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. “Yararlı”, ankette sunulan 
dört seçeneğin ikisini ifade etmektedir, “oldukça yararlı” ve “çok yararlı”. Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu 
Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde ilk test edilen dil İngilizce’ydi. İkinci test 
edilen dil, Belçika (Fransız Topluluğu), Bulgaristan, Estonya, Hollanda, Polonya, Slovenya ve Hırvatistan’da 
Almanca; Belçika’da (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) İngilizce, Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de 
Fransızca; Fransa ve İsveç’te İspanyolca ve Malta’da İtalyanca. Ülkelere bağlı olarak, örneklendirilmiş öğrenciler 
ya ISCED 2’nin son yılındaydılar ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu 
katılımcı ESLC ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
İki test edilen dil karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farkın (p <.05) olduğu değerler kalın olarak 
gösterilmiştir. 
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

 
Öğrencilerin yabancı dil kullanışlığı üzerine algı profilleri, Avrupa ülkeleri arasında oldukça benzerdir. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce’nin gelecekteki eğitim ve işleri için yararlı olduğunu 

düşünmektedir  %80’den fazlası gelecekteki meslekleri için (Fransa hariç)  ve daha da fazlası iyi bir 

iş sahibi olmaya gelince; öğrenciler sadece bir iş bulmak için değil iyi bir iş bulmak için uğraşıyor. 

 

Bunun aksine, İngilizce öğrencilerin özel hayatlarında daha az önemli bir rol oynamaktadır: sadece 

%50.4’ü bu amaç için önemli olduğunu iddia etmektedir. Malta, kişisel yaşam için İngilizce’nin 

yararlılığını düşünen öğrencilerin yaklaşık %82 oranıyla öne çıkmaktadır. Bu yüksek oran, İngilizce’nin 

ülkenin ikinci resmi dil olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Diğer test edilen diller, Avrupa ülkelerinin çoğunda İngilizce’den daha az yararlı olarak 

algılanmaktadır. Bununla birlikte, benzer bir sıralama analiz edilen dört amaçla ilgili olarak 

görülmektedir. 

 

ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE’YE FARKLI MEDYA 
TÜRLERİYLE DİĞER DİLLERDEN DAHA FAZLA MARUZ 

KALMAKTADIR 
 

Avrupa Dil Yeterliği Araştırması (ESLC), öğrencilerin yabancı dillere geleneksel ve yeni medya 

aracılığıyla maruz kalmayla dil yeterlikleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir  (Avrupa 

Komisyonu/AraştırmaDil, 2012). Bu araştırmada, öğrencilerden kitap, dergi, müzik, film, televizyon, 

bilgisayar oyunları ve web siteleri gibi farklı medya türleri ile yabancı dile ne sıklıkla maruz kaldıklarını 

belirtmeleri istendi. Öğrencilerin cevaplarının analizi, iki test edilen dile maruz kaldıkları bir 

karşılaştırma sağlar. 

 

Dokuz ülkede, öğrenciler ayda bir kereyle birkaç kere farklı medya aracılığıyla İngilizce’ye maruz 

kaldıklarını bildirdiler, bu ortalama Avrupa ortalamasından önemli ölçüde yüksektir. İngilizce’nin 

ülkede ikinci resmi dil olduğundan Malta, kendine özgü dil durumu nedeniyle, en yüksek sonucu (ayda 

en fazla birkaç kereye kadar) göstermektedir (bakınız Şekil A1). 

 

Öğrencilerin İngilizce’yle iletişimleri, başka bir dille olan iletişimlerinden her zaman daha sıktır. 

Özellikle Bulgaristan, Estonya, Hollanda ve İsveç’te bu fark büyüktür. Bu durum, aynı zamanda 

öğrencilerin İngilizce’yle olan iletişimlerinin Fransızca’dan, ülkenin üç devlet dilinden biri, daha sık 

olduğu Belçika’da (Flamanca ve Almanca-konuşan Topluluklar) bu şekildedir. Sadece Yunanistan ve  
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Malta’da, öğrenciler farklı medya aracılığıyla test edilen ikinci dile (sırasıyla Fransızca ve İtalyanca) 

diğer ülkelerden daha fazla maruz kalırlar. 

 

Ayrıca, öğrencilerin İngilizce’ye maruz kalmalarının nispeten küçük Avrupa ülkelerinde genellikle daha 

yüksek olduğu dikkat çekicidir. Muhtemelen, bu ülkelerde medya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi 

büyük ülkelerden daha az kendi ulusal dillerine çeviri sağlar. 

 

Şekil E2: Farklı medya yoluyla test edilen iki yabancı dile maruz kalma 

sıklığı, 2010/11 

 
      Haftada birkaç kere 

 
 
                    Ayda birkaç kere 

 
 
            Her ay yaklaşık bir kere 

 

 

                      Yılda birkaç kere 

 

 

                                          Asla 

 
 

    Test edilen dil 1     Test edilen dil 2 

 
EU BE fr   BE de   BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 

Hedef Dil 1              1.68 1.52 1.04 0.70 2.27 2.60 2.37 1.47 1.32 2.95 2.36 1.80 2.34 2.63 2.68 2.41 

Hedef Dil 2              0.67 0.53 1.24 2.26 0.79 0.82 1.78 0.63 0.43 1.46 0.49 0.60 0.90 1.01 0.45 0.84 

 

Kaynak: ESLC 2011. 

 
Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 31. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. Endeks, tüm katılımcıların 
puanlarının ortalamalarına karşılık gelmektedir. Bu puanlar, her öğrencinin 31. sorudaki dokuz maddenin her 
biri için verdikleri cevapları beş puanlık bir ölçekte (0-4), değerlerini ekleyerek ve sonucun dokuza bölünmesi ile 
hesaplanmıştır. Bu beş düzey sırasıyla, “Asla”, “Yılda birkaç kere”, “Yaklaşık her ay bir kere”, “Ayda birkaç kere” 
ve “Haftada birkaç kere”. Böylece, ortalama olarak, 2’li bir endeks, öğrencilerin yaklaşık her ay bir kere test 
edilen dilllerle temas ettiklerini söylemeleri anlamına gelir. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC 
ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde 
ilk test edilen dil İngilizce’ydi. İkinci test edilen dil, Belçika (Fransız Topluluğu), Bulgaristan, Estonya, Hollanda, 
Polonya, Slovenya ve Hırvatistan’da Almanca; Belçika’da (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) İngilizce, 
Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de Fransızca; Fransa ve İsveç’te İspanyolca ve Malta’da İtalyanca. Ülkelere bağlı 
olarak, örneklendirilmiş öğrenciler ya ISCED 2’nin son yılındaydılar ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar.  
İki test edilen dil karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farkın (p <.05) olduğu değerler kalın olarak 
gösterilmiştir. 
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

 

SINIFTA KONUŞURKEN, ÖĞRENCİLER HEDEF DİLİ 

ÖĞRETMENLERİNDEN DAHA AZ SIKLIKTA KULLANIR 

Sınıfta hedef dilin kullanımı, yabancı dil öğretimi alanındaki çok sayıda araştırmanın konusu olmuştur. 

Avrupa Dil Yeterliği Araştırması (ESLC), hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından derslerde daha 

fazla hedef dilin kullanılması test sonuçlarına olumlu yansımıştır (Avrupa Komisyonu/AraştırmaDil, 

2012). 



 
  

 SÜREÇLER 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Öğrencilerin cevaplarının analizi, sınıftaki dilin öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılması Avrupa 

ülkeleri arasında biraz farklılık göstermektedir. Sınıfta derse katılırken, öğrencilerin hedef dili 

öğretmenlerden daha az kullanma gibi bir ortak eğilimleri vardır. Bazı ülkelerde, öğretmenler ve 

öğrenciler tarafından kullanılan dil arasındaki fark önemli ölçüde büyüktür. Belçika (Almanca-konuşan 

Topluluk), İspanya ve Malta’da durum bu şekildedir. Fark, Estonya, Fransa, Hollanda, Slovenya ve 

İsveç’te oldukça küçüktür. 

Ortalama olarak, katılımcı ülkelerdeki öğrencilere göre, öğretmenleri hedef dilde oldukça sık iletişim 

kurmaktadır. İki eğitim sistemi bu durumun dışındadır; birinci dilin daha sık kullanıldığı Belçika 

(Almanca-konuşan Topluluk) ve Malta. Bu iki eğitim sisteminde, test edilen dil (sırasıyla Fransızca ve 

İngilizce) çok küçük yaşlardan itibaren eğitim dili olarak kullanılmaktadır. 

Avrupalı öğrenciler öğretmenleriyle ya da diğer öğrencilerle iletişim kurmak için hedef dili 

kullandıklarını belirtmektedirler. İki ülke öne çıkmaktadır: hedef dili öğrenciler tarafından az 

kullanıldığı Belçika (Flaman Topluluğu) ve diğer ülkelere göre daha fazla kullanılan İsveç. 

Son olarak, öğretmenlerin hedef dili oldukça sık (Avrupa ortalamasının üzerinde) kullandıkları bazı 

ülkelerde, öğrenciler de bunu yapar. Özellikle, Fransa ve İsveç’te durum bu şekildedir. 

 

Şekil E3: Öğretmenler ve öğrenciler tarafından sınıflarda test edilmiş olan ilk dilin kullanım sıklığı, 

2010/11  

 

Her zaman 

 
 

                 Genellikle 

                Arada bir 

                  Nadiren 

                          Asla 

 
 
                                                                                Öğretmenler          Öğrenciler 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
Öğretmenler 2.61 2.78 3.11 2.46 2.62 2.58 2.63 2.60 2.84 3.22 1.94 2.31 2.73 2.39 2.83 2.78 
Öğrenciler 1.98 2.15 2.24 1.35 2.02 2.17 1.80 1.74 2.37 2.28 1.52 1.62 1.91 2.08 2.51 2.16 

Kaynak: ESLC 2011. 

 

Açıklayıcı not 

Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 49. ve 50. sorularına verilen cevaplara dayanmaktadır. Endeks, tüm 
katılımcıların puanlarının ortalamalarına karşılık gelmektedir. Bu puanlar, her öğrencinin 49. sorudaki iki 
maddeye (ve 50. sorudaki üç maddeye) verdikleri cevapları beş puanlık bir ölçekte (0-4), değerlerini ekleyerek 
ve sonucun dokuza bölünmesi ile hesaplanmıştır. Bu beş düzey sırasıyla, “Asla”, “Nadiren”, “Arada bir”, 
“Genellikle” ve “Her zaman”. Böylece, ortalama olarak, 2’li bir endeks, öğrencilerin arada bir test edilen dilllerle 
temas ettiklerini söylemeleri anlamına gelir. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerinin 
ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Her ülkeden cevap verenler test edilen birinci dili öğrenen öğrencilerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde 
ilk test edilen dil İngilizce’ydi. Ülkelere bağlı olarak, örneklendirilmiş öğrenciler ya ISCED 2’nin son yılındaydılar  
 
ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar. İki test edilen dil karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farkın (p 
<.05) olduğu değerler kalın olarak gösterilmiştir. 
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 
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ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNA GÖRE, 

BIT ÇOĞU ÜLKEDE DİL DERSLERİNDE DÜZENLİ OLARAK KULLANILMAMAKTADIR 
Verilerin uygun olup 2011 ESLC’ye katılan ülkelerin çoğunda, dil derslerinde düzenli olarak BIT 

(internet ya da bilgisayar programları veya dil laboratuarı) kullandıklarını söyleyen öğrencilerin oranı 

%20’yi bulmaz. Hollanda ve daha az bir ölçüde Slovenya, belirtilen üç yeni teknolojiden en az ikisi için 

daha yüksek yüzdeler gösterir. 

Bu üç yeni teknoloji karşılaştırıldığında, internet, öğrencilere göre, en düzenli olarak kullanılandır 

(katılımcı ülkelerde ortalama %18.4). Ancak, ülkeler arasında internet kullanımındaki farklılıklar 

oldukça büyüktür: en düşük oranlar sırasıyla %3.3 ve %4 ile Belçika’da (Fransızca ve Almanca-konuşan 

Topluluklar) bulurken %43.4 ile en yüksek oran Hollanda’dadır. 

Çoğu ülkede, Estonya, Hollanda ve İsveç dışında, internetin düzenli olarak kullanıldığını söyleyen 

öğrencilerin yüzdesiyle bilgisayar programlarının düzenli olarak kullanıldığını söyleyen öğrencilerin 

yüzdeleri arasında önemli farklılıklar yoktur. Ortalama olarak, katılımcı ülkelerde, bu oran %16.2’ye 

ulaşır. Düzenli olarak bir dil laboratuarının kullanıldığını söyleyen öğrencilerin yüzdesi genellikle 

düşüktür. Yunanistan (%15.6) ve Hollanda (%12.3) dışında tüm ülkelerde ya %10’a eşittir ya da 

altındadır. 

 

Şekil E4: Dil derslerinde ICT’nin düzenli olarak kullanıldığını söyleyen öğrencilerin yüzdesi, 

2010/11 

 
 

    İnternet    Bilgisayar programları     Dil laboratuarı 
 

 EU BE fr BE nl BE de BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
İnternet 18.4 3.3 10.5 4.0 17.9 27.2 19.7 21.9 15.3 13.9 43.4 7.3 21.2 27.9 30.1 13.7 
Bilgisayar programları 16.2 3.6 10.5 3.2 15.6 16.4 19.1 20.3 14.4 14.0 31.5 7.7 17.9 26.0 20.2 12.0 
Dil laboratuarı 8.1 6.2 3.6 3.8 8.4 7.3 15.6 9.3 7.4 10.5 12.3 5.4 8.1 10.0 7.8 6.0 

Kaynak: ESLC 2011.                 

 

Açıklayıcı not 
Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 51. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. “Düzenli olarak” ankette 
belirtilen beş seçeneğin ikisi ifade etmektedir; “ayda birkaç kere” ve “(hemen hemen) her ders”. “Dil dersleri”, 
Fransızca’nın dil dersi olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında, tüm ülkelerdeki İngilizce  
 
derslerini ifade eder. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına 
karşılık gelir. 
Her ülkeden cevap verenler test edilen birinci dili öğrenen öğrencilerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde 
ilk test edilen dil İngilizce’ydi. Ülkelere bağlı olarak, örneklendirilmiş öğrenciler ya ISCED 2’nin son yılındaydılar 
ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar.  
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 
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ÖĞRENCİLERİN ÜÇTE BİRİNDEN DAHA AZI SON ZAMANLARDA 

MÜFREDAT-DIŞI DİL FAALİYETLERİNE KATILMIŞTIR 

Öğrenci hareketliliği ve kültürlerarası değişim, özellikle yabancı dil edinimiyle ilgili olarak, modern 

eğitim politikasının merkezi unsurlarından bazılarıdır. Geleneksel sınıf bağlamı dışında bu faaliyetlerin 

dil öğrenimine entegrasyonu yabancı dilde konuşma duygusu verir, yeni öğrenme fırsatları sunar, 

öğrencilerin kültürlerarası deneyimlerine katkı sağlamasının yanısıra öğrencilerin diğer dil ve 

kültürlere olan farkındalıklarını da arttırır. 

     Şekil E5: Son üç yılda, yabancı dil öğrenmeyle ilişkili faaliyetlere katılan öğrencilerin yüzdesi, 2010/11 

 

 
 

Yurtdışındaki okullarla ortaklaşa projeler Seyahatler ve saha gezileri 
 
 
 
 

 EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 

Yurtdışındaki okullarla 
Ortaklaşa projeler 

24.3 23.0 17.5 24.6 25.0 18.5 22.8 31.2 27.4 31.1 24.0 9.0 17.7 42.3 25.7 14.7 

Seyahatler ve 
Saha gezileri 

28.1 38.5 35.3 29.9 19.5 34.5 26.6 33.2 32.9 30.4 38.5 13.8 14.8 29.4 13.2 20.1 

Kaynak: ESLC 2011.  

Açıklayıcı not 

Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 46. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. Şekil, son üç yılda, adı 
geçen faaliyetlerde en az bir kere yer aldıklarını söyleyen öğrencilerin oranını vermektedir. AB ortalaması, 
verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Her ülkeden cevap verenler test edilen birinci dili öğrenen öğrencilerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde 
ilk test edilen dil İngilizce’ydi. Ülkelere bağlı olarak, örneklendirilmiş öğrenciler ya ISCED 2’nin son yılındaydılar 
ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar.  
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 

 

Okul düzeyinde, hareketlilik ve kültürlerarası iletişim yabancı dil öğrenimiyle ilgili olarak müfredat-dışı 

faaliyetlere çeşitli şekillerde tanıtılabilir. Avrupa Dil Yeterliği Araştırması (ESLC) 2011, yurtdışındaki 

okullarla ortaklaşa projelerin yanısıra seyahat ve saha gezilerine öğrencilerin katılımını kapsamıştır. 

Ortalama olarak, katılımcı ülkelerde, öğrencilerin yaklaşık %25’i, yabancı dil öğrenimiyle ilgili olarak bu 

türdeki müfredat-dışı faaliyetlere katıldı. İspanya ve Malta’da, katılım oldukça yüksektir: öğrencilerin 

%30’u bu tür faaliyetlere katıldıklarını iddia etmiştir. Aksine, Polonya ve Portekiz’de %18’den daha azı 

bu fırsatlardan faydalanmıştır. 
 

Öğrencilere göre, öğrenciler genellikle yurtdışındaki okullarla projelerde işbirliği yapmaktansa yabancı 

dil öğrenimiyle ilgili seyahatlere ve saha gezilerine daha sık katılırlar. Özellikle Belçika (Almanca-

konuşan Topluluğu), Estonya ve Hollanda’da fark büyüktür. Birinci ülkede, örneğin, öğrencilerin %35’i 

seyahat ve saha gezilerine katılmışken asadece %17’si diğer ülkelerdeki okullarla yapılan projelerde  



 
  

 Bölüm I – Öğrencilerin motivasyonu ve öğretim süreçleri 

 

 

 

yer almıştır. Aksine, Bulgaristan, Slovenya ve İsveç’te, öğrenciler son zamanlarda yurtdışındaki bir 

okulla olan ortak projelere daha sık katılmıştır. Örneğin, Slovenya’da, son üç yıl içinde bu tür 

projelerde yer almış olan öğrencilerin sayısı %40’ı aşmaktadır. 

 

İKİNCİ DİL OLARAK EĞİTİM DİLİNİ ÖĞRENEN GÖÇMEN  

ÇOCUKLARA YÖNELİK İKİ ANA DESTEK MODEL 

 

Göçmen çocukların eğitim sistemine entegrasyonlarını desteklemek amacıyla, özellikle ikinci dil olarak 

eğitim dilini öğrenenler için, çoğu Avrupa ülkesi kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel hazırlık 

yapar. Sadece Türkiye zorunlu eğitim sırasında bu türde bir yardım sağlamazken Yunanistan’da 

göçmen çocuklar için dil desteğine ilişkin resmi öneriler sadece ilköğretim için geçerlidir. 

 

İkinci dil olarak eğitim dilini öğrenen göçmen çocuklar için yaygın model, ek dil desteğiyle, öğrencileri 

sınıfla doğrudan bütünleştirmedir. Ancak, incelenen ülkelerin yaklaşık yarısında, bu model sınırlı bir 

süre için göçmen çocuklar için ayrı gruplar veya sınıflar sağlayan ikinci bir modelle birlikte mevcuttur. 

Sadece Almanya ve Romanya’da, son model tam-zamanlı zorunlu eğitimin tüm dönemi boyunca 

kullanılan modeldir.  

 

Her iki eğitim düzeyinde de yaygın olmasına rağmen, eğitim diline ek yardımla doğrudan 

entegrasyonu ilköğretimde biraz daha sık görülmektdir. Belçika (Flaman Topluluğu) ve 

Lüksemburg’da, ayrı bir sınıf modeliyle ortaöğretim birinci kademede bulunur. Her iki modelin 

ilköğretim düzeyinde kullanıldığı İrlanda’da, ortaöğretim birinci kademe tercihi ayrı sınıflar için de 

mevcuttur.  

 

Bazı ülkelerde, bölgesel, yerel veya okul yetkilileri İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta, örneğin, 

yerel ihtiyaçları ve koşulları karşılamak için en iyi yollara karar vermek üzere özerkliklerini kullanma 

hakkına sahiptir. Bu sebepten dolayı, doğrudan entegrasyon modelinin Birleşik Krallık’ta yaygın 

olmasına rağmen, ikinci bir dil olarak İngilizce öğrenen göçmen çocuklar için tek destek modeli olarak 

kabul edilemez.
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Şekil E6: İlköğretim ve ortaöğretim birinci kademede eğitim dilini ikinci dil olarak öğrenen göçmen 
çocuklar için eğitim imkanı modelleri, 2010/11 

 
 
 
 

sadece 
ISCED 2  

 

 
Dil desteğiyle 
doğrudan 
entegrasyon 

 

Ayrı gruplar/sınıflar 

(dil desteğiyle özel program) 
 

Resmi ölçüt yok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Sadece eğitim için merkezi (veya üst-düzey) yetkililerden kaynaklanan resmi belgelerde belirtilen destek tipleri 
yer almaktadır. 
Kendi ana dillerini öğrenmek için göçmen çocuklara yönelik önlemler desteği, resmi takvim dışındaki ek derslerle 
sığınmacılar için merkezler tarafından sağlanan olanaklar şekilde gösterilmez. 
Dil desteğiyle doğrudan entegrasyon, göçmen çocukların genel eğitimde kendi yaş gruplarının (ya da koşullara 
bağlı olarak bir alt sınıfa) olduğu normal sınıflara katılmalarını gösterir. Tüm öğrenciler için belirlenen müfredatı 
takip ederler ancak normal okul saatleri boyunca her göçmen öğrenci için bireysel olarak dil desteği sağlanır. 
Ayrı gruplar/sınıflar, ikinci dil olarak eğitim dilini öğrenen göçmen öğrenciler için sağlanabilir. Bu öğrenciler, 
normal sınıflara nihai entegrasyonları için kendi ihtiyaçlarına göre özel eğitim alabilsinler diye bir süreliğine 
(birkaç haftadan bir veya iki okul yılı arasında değişen) akranlarından ayrı olarak gruplandırılırlar. Ancak, hazır 
sayıldıkları en kısa sürede uygun sınıflarda bazı derslere girmeye başlayabilirler. 
Göçmen çocuklar: Kendi orijinal ülkelerinin ya da ailelerinin ülkelerinin dışında bir ülkede okula giden çocuklar. 
Bu tanım bazı yasal olarak ayırıcı durumları kapsar; mülteciler, sığınmacılar, göçmen işçilerin çocukları, uzun-
vadeli oturma statüsüne sahip üçüncü dünya ülkelerinden gelenlerin çocukları, düzensiz ikamet eden çocuklar ve 
özellikle eğitimle ilgili yasal hükümlerden gerekli şekilde yararlanamayan göçmen kökenli çocuklar. Bu tanım, iki 
nesilden fazla ülkede yerleşmiş olan dilsel azınlıkları dikkate almaz. 

 
Ülkeye özgü notlar 
Çek Cumhuriyeti: Okulların kaynaştırma sınıflarına entegre edilmiş AB üyesi olmayan ülkelerden gelen 
öğrencilere Çek dilini öğrenirken yardım sağlama zorunlulukları yoktur ancak, uygulamada, özel destek 
sunulmaktadır. AB’den öğrenciler için, bölgesel yetkililer ücretsiz hazırlık dil kursları düzenler. 
Avusturya: Sadece nadir durumlarda ve ilgili yetkilinin onayıyla, bu ülkeye yeni gelen öğrenciler için özel sınıflar 
kurmak mümkündür. 
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Bölüm II – Ders süresi ve sınıf mevcutları 
 
 
 

YABANCI DİL DERSLERİ İÇİN YILLIK ÖĞRETİM SÜRESİ ÇOĞU ÜLKEDE ORTAÖĞRETİM 

BİRİNCİ KADEMENİN BAŞLAMASINDAN İTİBAREN  

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTAR 

Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde, merkezi eğitim yetkilileri, tam-zamanlı zorunlu eğitimde 

sağlanan yabancı dil öğretiminin hangi sınıflarda ne kadar süreyle olacağına dair öneriler sunar. Altı 

ülkede, ancak, okullar yabancı dil öğretim zamanının dağılımı konusunda karar vermede bazı özerkliğe 

sahiptir: Estonya, Polonya, Finlandiya, İzlanda ve Norveç’te, her eğitim döngüsü için önerilen bir süre 

bulunurken İsveç’te tüm zorunlu eğitim dönemi için global bir rakam önerilir. Belçika (Flaman 

Topluluğu), Hollanda ve Birleşik Krallık’ta, öğretim süresine ilişkin resmi öneriler tüm müfredat dersleri 

için geçerlidir; dolayısıyla, okulların kendi özel koşullarına göre bireysel derslerin öğretimi için ne kadar 

zaman ayıracaklarına karar verme esneklikleri bulunmaktadır. 
 

Birinci yabancı dil öğretiminin erken başladığı yerlerde (bakınız Şekil B1), ilk yıllarda ayrılan öğretim 

süresi, öğretimin daha sonraki bir aşamada başladığı ülkelerde genellikle daha kısadır. Gerçekten de, 

birinci yabancı dilin birinci veya ikinci sınıftan itibaren verildiği bazı ülkelerde (örneğin Bulgaristan, 

İspanya, Fransa, İtalya, Litvanya, Lihtenştayn ve Hırvatistan) öğretimin ilk yılındaki öğretim süresinin 

miktarı yılda 29 ila 54 saat arasında değişir. Birinci yabancı dilin 4. veya 5. Sınıfta verildiği yerlerde (yani 

Belçika (Fransız Topluluğu), Danimarka, Kıbrıs, Macaristan, Portekiz, Slovenya ve Türkiye), yıllık öğretim 

süresi miktarı ilk yıl içinde 47 ila 83 saat arasında değişir. 
 

Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), Lüksemburg ve Malta’da, ancak, yabancı bir dilin öğrenimi çok 

yüksek düzeyde öğretim süresiyle çok erken yaşta başlar. Bu ülkelerde, öğrencilerin birinci olarak 

öğrendikleri yabancı dil eğitim dilleri olur. Bu nedenle, birinci yabancı dille dil-dışı dersleri etkili bir 

şekilde öğrenebilmeleri için çok hızlı bir şekilde dil becerilerini yüksek düzeyde almaları gerekir. 

Lüksemburg’da, ikinci sınıfta tanıtılan ikinci yabancı dil, aynı zamanda eğitim dili haline gelir. 

 
 
 
 
 

Açıklayıcı not (Şekil E7) 
Şekil, belirtilen referans yılı içinde müfredattaki ulusal asgari önerilere göre tam-zamanlı zorunlu eğitim sırasında 
tüm yabancı dillerin zorunlu öğretimine ayrılan asgari saat sayısını (60 dakika) gösterir. Birinci ve diğer yabancı 
dillere ayrı ayrı tahsis edilen yıllık asgari öğretim süresi ve detaylı hesaplama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi 
için, bakınız Avrupa’da tam-zamanlı zorunlu eğitimde önerilen yıllık öğretim süresi, 2010/11 (EACEA/Eurydice, 
2011). 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
Tam-zamanlı zorunlu eğitimdeki sınıflar, ülkeye bağlı olarak farklı yaşlara karşılık gelmektedir. Öğrencilerin 
kavramsal yaşlarıyla sınıflar arasındaki uyumla ilgili bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
“Esnek zaman tahsisi”nin tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
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Şekil E7: Tam-zamanlı zorunlu eğitimde zorunlu ders olarak yabancı diller için önerilen yıllık asgari 
öğretim süresi, 2010/11 

 

Belçika – 

Fransız Topluluğu 
Belçika – Almanca-konuşan 

Topluluk 
Belçika – 

Flaman Topluluğu 
Bulgaristan 

 
Çek Cumhuriyeti 
ZŠ/G - FEP BE 

Danimarka Almanya 
Grundschule + Gymnasium 

Almanya 
Grundschule + Hauptschule 

 
 Almanya   Grundschule + Realschule Estonya İrlanda Yunanistan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İspanya Fransa İtalya Kıbrıs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan 

 
Malta Hollanda Avusturya Volksschule + 

Allgemeinbildende Höhere Schule 

Avusturya Volksschule + 

Hauptschule + Polytechnische Schule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esnek 
zaman 
tahsisi 

Belli okul yıllarına dağıtılması için önerilen 
saat sayısı 

n : 

 
Tam-zamanlı zorunlu 
eğitim 




Zorunlu yabancı 
dil yok 

 

Yatay düzlem: Okul yılına düşen saaat sayısı Dikey düzlem: Sınıflar 
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Polonya Portekiz Romanya Slovenya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slovakya Finlandiya İsveç 

 
Birleşik Krallık – 
İngiltere 

Birleşik Krallık – 
Galler 

Birleşik Krallık – 
Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallık – 
İskoçya 

 
İzlanda 

Lihtenştayn 
Primary + Gymnasium 

Lihtenştayn 
Primary + Oberschule 

Lihtenştayn 
Primary + Realschule 

 
Norveç Hırvatistan Türkiye 

 
 

 
Esnek 
zaman 
tahsisi 

Belli okul yıllarına dağıtılması için önerilen 
saat sayısı 

n : 

 

Tam-zamanlı zorunlu 

eğitim 



Zorunlu yabancı 
dil yok 

 

 
Kaynak: Eurydice. 

 

 

Yatay düzlem: Okul yılına düşen saaat sayısı Dikey düzlem: Sınıflar 
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Ülkeye özgü notlar 
 

Belçika (BE fr): Veriler sadece Wallonia’nın Fransızca-konuşulan kısmıyla ilgilidir (bakınız Şekil B2). 
Çek Cumhuriyeti: FEP BE, Temel Eğitim için Çerçeve Eğitim Programı anlamına gelir. 
Fransa: 9. sınıftaki ikinci yabancı dil, mesleki göreve başlama kursu (découverte professionnelle) alan 
öğrencilerin %5.5’i için zorunlu değildir. 
Avusturya: İlköğretimin ilk iki yılında, yabancı dil zorunludur ve CLIL-imkanıyla sağlanır; yıllık 30 ders saati 
bu amaç için tahsis edilmiştir. Bu şekilde, Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) verileri, AHS’nin 
Realgymnasium türünü kapsar. AHS’nin Gymnasium türünde, 7., 8. ve 9. sınıflarda yıllık öğretim süresi 
sırasıyla 240, 180 ve 270 saattir. 
Slovakya: İmkanın tüm süresi, ilköğretim 4. sınıfta veya ortaöğretimde 8. ve 9. sınıflarda tam olarak 
uygulanmamasına rağmen, sekiz yıldır. 
Lihtenştayn: İlköğretimin ilk yılında, yabancı dil CLIL-tipi imkanının sağlanması yoluyla öğretilir; yıllık 29 ders 
saati bu amaç için tahsis edilmiştir. 
 

Öğrencilerin zorunlu ders olarak sadece bir yabancı dil eğitimi aldıkları ülkelerde, ders için yıllık 

öğretim süresi saat sayısı genelde okul içerisinde ilerledikçe artar; Belçika (Fransız Topluluğu), 

Danimarka, İspanya, Lihtenştayn (Oberschule), Hırvatistan ve Türkiye’de durum bu şekildedir. Bu yıllık 

saatler nadiren tam-zamanlı zorunlu eğitimin son yılı içinde 120 saati aşar. 

 

Öğrencilerin zorunlu ders olarak iki yabancı dil gördükleri ülkelerde, yabancı dillere ilişkin öğretim 

süresi artar ve bazen de ikinci dilin getirilmesiyle daha da artar (bakınız Şekil B1). Yunanistan, Fransa, 

Kıbrıs, İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Romanya ve Portekiz’de durum bu şekildedir. Örneğin, 

ikinci dil öğretimi başlar başlamaz, yabancı dil için önerilen yıllık süre Fransa, Kıbrıs ve Romanya’da iki 

katına çıkarılır. İki yabancı dil için ayrılan saat miktarı, ülkeler arasında Yunanistan’da 90’dan 

Lihtenştayn’da (Realschule) 234’e kadar olan aralıkta önemli ölçüde değişir. 

 

Sadece bir yabancı dilin zorunlu olduğu bazı ülkelerde, ayrılan yıllık süre diğer ülkelerde iki dil için 

ayrılan yıllık süreyi aşabildiğine de dikkat çekilmelidir. Örneğin, tam-zamanlı zorunlu eğitimin son 

yılında (9. sınıf), Lihtenştayn’da (Oberschule) bir yabancı dile ayrılan süre yıllık 117 saat iken 

Yunanistan’da iki yabancı dil için ayrılan süre sadece 90 saatti. 

 

Tahmin edilebileceği gibi, öğrencilerin tam-zamanlı zorunlu eğitimleri sırasında bir noktada üç yabancı 

dil öğrenmek zorunda oldukları birkaç ülkede, dil öğretimi için ayrılan sürenin yıllık miktarı en 

yüksektir. 9. sınıftaki tüm öğrencilerin, Almanca, Fransızca ve İngilizce öğrenmek zorunda oldukları 

Lüksemburg’da durum bu şekildedir. Almanya ve Lihtenştayn’da, sadece Gymnasium’a giden 

öğrencilerin üç dil öğrenmeleri gerekir: 8. sınıfta, bu dillere yıllık olarak sırasıyla 310 ve 322 saat tahsis 

edilir. 

 

GENELDE, SON BEŞ SENEDE YABANCI DİLLER İÇİN ÖNERİLEN ÖĞRETİM 

SÜRESİNE SADECE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER GETİRİLMİŞTİR 

 

Son on yılda, zorunlu yabancı dil dersleri için öğretim süresine ilişkin önerilerin olduğu hem ilköğretim 

hem de tam-zamanlı zorunlu ortaöğretimde, ülkeler arasındaki farklılıklar önemli kalır. 

 

2010/11 yılında, ilköğretimde, yılda ortalama önerilen süre Belçika (Fransız Topluluğu), Kıbrıs, 

Macaristan, Portekiz ve Slovakya’da 20-27 saat arasında ve Yunanistan ve İtalya’da 70-79 saat 

arasında değişmektedir. Ortaöğretim düzeyinde, rakamlar İsveç’te 53 ile Almanya’da (Gymnasium) 

244 arasındadır. 



 
  

 Bölüm II – Ders süresi ve sınıf mevcutları 

 

 

 

Lüksemburg ve Malta, kendi özel dil durumları nedeniyle yabancı diller için önerilen en yüksek 

öğretim süresine sahiptir; Lüksemburg ilköğretim için 408 saat ve ortaöğretim için 423 saat önerirken 

Malta’da süreler sırasıyla 127 ve 199’dur. 

 

2006/07 ve 2010/11 yılları arasında, Avrupa ülkelerinin çoğu, ilköğretim ve/veya ortaöğretimde 

yabancı dil için önerilen yıllık saat sayısını çok az olmakla birlikte değiştirilebilir. Genellikle bu 

değişiklikler doğrudan yabancı dil öğretiminin düzenlenmesiyle ilgili değil ancak okul gün sayısının 

dalgalanmasıyla (örneğin, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan ve Malta) ya da eğitim 

sistemlerindeki önemli yapısal değişikliklerle bağlantılıdır (örneğin Danimarka, İtalya ve Portekiz). 

Birkaç ülkede (Belçika (Fransız Topluluğu), Estonya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç), önerilen öğretim 

süresi her iki düzeyde de değişmemiştir. 

 

Bununla birlikte, bazı ülkeler yabancı dil öğretimi düzenlemelerindeki bir değişiklikten kaynaklanan 

yabancı dillere ayrılan öğretim süresinde önemli değişiklikler tanıtmıştır (bakınız Şekil B1 ve B2). 

Böylece, Polonya, Lihtenştayn ve İzlanda hem ilköğretim hem de ortaöğretimde yabancı dillere içn 

büyük miktarda öğretim süresi tahsis etmiştir. Bu artış, doğrudan bu ülkelerdeki yabancı dil 

öğreniminin zorunluluğunu genişletmiş reformlara bağlıdır (bakınız Şekil B2). Diğer birkaçında ise, 

büyüme sadece eğitimin bir düzeyinde görülmektedir. Örneğin, Litvanya ve Türkiye, ilköğretim 

düzeyinde yabancı dil için daha fazla öğretim imkanı sunarken Belçika (Almanca-konuşan Topluluğu), 

Almanya (Gymnasium ve Realschule) ve Slovenya sadece genel ortaöğretim için daha fazla zaman 

ayırmıştır. 

 

Yabancı dile ayrılan yıllık süre miktarı sadece Bulgaristan’da ortaöğretimde önemli ölçüde 

düşürülmüştür. Bu azalma 5. sınıftan (11 yaş) itibaren beş yıl içinde ikinci bir yabancı dil öğretimini 

tanıtan bir pilot projenin (1997-2007) tamamlanması yüzündendir. Şu anda, ikinci dil sadece 9. sınıf 

(15 yaş) için zorunludur. 
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Şekil E8: İlköğretim ve tam-zamanlı zorunlu ortaöğretimde zorunlu yabancı dil öğretimi için 

önerilen asgari saat sayısındaki eğilimler, 2006/07 ve 2010/11 

 

İlköğretim 
 

 
 

Tam-zamanlı zorunlu genel ortaöğretim 
 

 
 

 Esnek zaman tahsisiyle zorunlu ders     Zorunlu yabancı dil yok 

Kaynak: Eurydice. 

 

Açıklayıcı not 
Şekil, her referans yılı için müfredattaki ulusal asgari önerilere dayanan ilköğretim ve tam-zamanlı zorunlu 
ortaöğretimdeki zorunlu yabancı dil öğretimi için ayrılmış önerilen asgari sayıdaki tam saati (60 dakika) gösterir. 
Detaylı hesaplama yöntemleri için, bakınız Avrupa’da tam-zamanlı zorunlu eğitimde önerilen yıllık öğretim süresi 
2010/11, (EACEA/Eurydice, 2011). 
Kavramsal bir yılı elde etmek için, ilköğretim ve tam-zamanlı zorunlu orta öğretimdeki toplam öğretim yükü, her 
eğitim düzeyinin süresine karşılık gelen yıl sayısına bölünmüştür. 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 Bölüm II – Ders süresi ve sınıf mevcutları 

 

 

 
“Esnek zaman tahsisi”nin tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 

 

 
İlköğretim Tam-zamanlı zorunlu 

genel ortaöğretim 
 İlköğretim Tam-zamanlı zorunlu 

genel ortaöğretim 
2006/07 2010/11 2006/07 2010/11 2006/07 2010/11 2006/07 2010/11 

BE fr 20 20 121 121 NL     

BE de 121 121 142 182 AT - Volkschule 15 15  
BE nl     AT - AHS  120 120 
BG 41 41 175 88 AT - Hauptschule & PTS  102 102 

CZ 52 53 87 88 PL 36 61 81 113 

DK 50 43 90 90 PT 27 27 144 105 

DE - Grundschule 28 28  RO 29 30 116 118 

DE - Gymnasium  179 244 SI 39 39 88 136 

DE - Hauptschule  124 105 SK  21 105 109 
DE - Realschule  118 183 FI 38 38 133 133 

EE 66 66 158 158 SE 53 53 53 53 

IE     UK-ENG/WLS/NIR     

EL 72 70 98 98 UK-SCT     

ES 57 64 113 105    
FR 40 43 176 176 IS 31 38 168 187 

IT 79 79 165 139 LI - Primarschule 30 41  
CY 24 23 124 120 LI - Gymnasium  180 197 
LV 54 54 143 141 LI - Oberschule  113 110 

LT 10 36 115 122 LI - Realschule  165 161 

LU 396 408 479 423 NO 47 52 76 151 

HU 20 21 113 115    
MT - Primary 132 127     
MT - Lyceum  216 199 HR : 53 : 79 
MT - Secondary  216 199 TR 19 29 96 96 

 

 
Esnek zaman   
tahsisiyle zorunlu ders 

 Zorunlu yabancı dil yok : Uygun değil 

Kaynak: Eurydice. 

 

Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr), Fransa, Avusturya ve Lihtenştayn: Bakınız Şekil E7. 
Belçika (BE de): Önceki baskı (EACEA/Eurydice, 2008),  ortaöğretim düzeyinde devlet okullarıyla hibe destekli 
özel okullar arasında bir ayırım yapmıştı. Şekil, 2006/07 için devlet okullarında yıllık süreyi gösterirken hibe 
destekli özel okullarda hem ilköğretim hem de tam-zamanlı genel ortaöğretimde yıllık süre 162 saatti. 
Danimarka: 2006/07 ve 2010/11 yılları arasında, önerilen öğretim süresi değiştirilmemiştir. İlköğretimdeki 
öğretim süresindeki azalma, Folkeskole’deki okul-öncesi yılın zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. 
İtalya: 2006/07 ve 2010/11 yılları arasında, önerilen öğretim süresi değiştirilmemiştir. Öğretim süresindeki 
azalma, tam-zamanlı zorunlu ortaöğretimin üç yıldan beş yıla uzaması nedeniyledir. 
Portekiz: 2006/07 ve 2010/11 yılları arasında, önerilen öğretim süresi değiştirilmemiştir. Azalma, tam-zamanlı 
zorunlu genel ortaöğretimin üç yıldan altı yıla uzamasıdır, ancak yabancı dil öğrenimi bu ek yıllar boyunca 
zorunlu değildir. 
Romanya: Önceki baskı (EACEA/Eurydice, 2008), ortaöğretim düzeyinde Gimnaziu + Liceu ve Gimnaziu + Şcoala 
de arte şi meserii arasında bir ayrım yapmıştı. Şekil, Gimnaziu + Liceu’deki yıllık süreyi gösterirken Gimnaziu + 
Şcoala de arte şi meserii’deki süre ortaöğretimde yılda 97 saatti.  
İsveç: Diller için öğretim süresi, tam-zamanlı zorunlu eğitimin tamamı için tahsis edilir (bakınız Şekil E7). 
Türkiye: Türk eğitim sisteminde ISCED 2 düzeyi resmen olmasa da diğer ülkelerle karşılaştırma amacıyla, 1-5 
sınıfları ISCED 1 düzeyi ve 6-8 sınıfları ise ISCED 2 düzeyi olarak ele alınabilir. 
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EN UZUN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE SAHİP ÜLKELERİN EN YÜKSEK ÖĞRETİM 

SÜRESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEZ 

 

Yabancı dil öğretimini büyük ölçüde etkileyen iki faktör, önerilen asgari öğretim süresiyle imkanın 

sürdüğü okul yılı süresidir (bakınız Şekil B2). Birinci zorunlu yabancı dille ilgili olarak, bu değişkenler bir 

ülkeden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterir. Paralel olarak bakıldığında, birinci zorunlu yabancı dil 

için ayrılan öğretim süresinin dağılımı analiz edilebilir.  

 

Zorunlu eğitim yılları boyunca analiz edilen veriler, bazı ülkelerin birinci yabancı dili aynı sayıda yıl için 

öğretmelerine rağmen, ders için ayrılan öğretim süresinin toplam tutarı açısından çok belirgin 

farklılıklar ortaya koymaktadır. Örneğin, Romanya ve Almanya’da sekiz yıllık eğitim içinde, birinci dil 

için ayrılan toplam öğretim süresi Romanya’da 472 saat iken Almanya’da (Realschule) 790 saattir. Aynı 

şekilde, 10 yıllık yabancı dil öğretimi süresince, İtalya’daki resmi müfredat birinci dil için toplamda 891 

saat talep ederken Norveç 593 saat talep eder.  

 

Aksine, benzer şekilde toplam öğretim süresi tahsis eden ülkeler, bunu çok farklı yıl sayılarında da 

gerçekleştirebilir. Örneğin, altı eğitim sisteminde, Belçika (Fransız Topluluğu), Yunanistan, Letonya, 

Romanya, Slovenya ve İsveç, birinci yabancı dilin öğretimi için önerilen süre 472 ila 492 saat 

arasındadır ve bu imkan beş ila dokuz yıl arasında sürer.  

 

Bazı farklılıklar, tüm ülkelerin aynı sayıda yabancı dil öğretmemeleri gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir 

ve bu şekilde sadece birinci yabancı dilin öğretimi gösterilmektedir. Aslında, tek bir zorunlu yabancı 

dilin olduğu yerde, bu dersin öğretimi için daha fazla müfredat zamanı ayrılabilir. Örneğin, sadece bir 

zorunlu yabancı dilin olduğu İspanya’da, belirtilen ders süresi 10 yıla yayılmış 805 saattir. Buna 

karşılık, Romanya’da, birinci yabancı dil için sekiz yılda önerilen süre 472 saat ve ikinci yabancı dil için 

altı yılda önerilen süre 354 saattir. 

 

Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), Lüksemburg ve Malta’da, kendi toplumlarının ve eğitim 

sistemlerinin çok dilli bir yapı taşıdıklarını akılda tutarak, tahsis edilen öğretim süresi Avrupa’daki en 

yüksek süredir (bakınız Şekil E7). Bu üç eğitim sistemindeki resmi müfredat, Almanca-konuşan 

Topluluk’ta dokuz, Lüksemburg’da 10 ve Malta’da 11 yıllık bir süre içinde 1100 saatten fazla 

önermektedir. 

 

Belçika (Flaman Topluluğu) ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), resmi öneriler 

yabancı dil öğretimine harcanacak saat sayısını tanımlamaz, fakat hangi yabancı dillerin kaç yılda 

öğretileceği konusunu tanımlar. Bu nedenle, bu ülkelerdeki eğitim kurumları yabancı diller de dahil 

olmak üzere tüm dersler için öğretim saati tahsis etmekte özgürdür. Hollanda’da, ne öğretim saati 

sayısı ne de eğitim süresi belirli olmadığından, okullara öğretim süresinin tahsisiyle ilgili daha fazla 

özerklik verilir. 
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Şekil E9: Zorunlu birinci yabancı dil için önerilen asgari öğretim süresiyle bu imkanın tam-

zamanlı zorunlu eğitime yayılan yıl sayısı arasındaki ilişki, 2010/11 

 
Birinci zorunlu yabancı dili öğretirken geçen yıl sayısı 

 

 

5 6 7 8 9 10
 11 

 

Birinci zorunlu yabancı dili öğretirken geçen yıl sayısı 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

 Yıl sayısı Asgari 
öğretim 
süresi 

 Yıl sayısı Asgari 
öğretim 
süresi BE_fr 5 485 NL   

BE_de 9 1153 AT Volksschule + AHS (a) 9 570 
BE_nl 10  AT Volksschule + Hauptschule & PTS (b) 9 570 
BG 8 551 PL 9 537 
CZ 7 617 PT 7 579 
DK 7 570 RO 8 472 
DE Grundschule + Gymnasium (a) 8 733 SI 6 492 
DE Grundschule + Hauptschule (b) 8 741 SK 8 627 
DE Grundschule + Realschule (c) 8 790 FI 7 456 
EE 9 551 SE 9 480 
IE   UK-ENG/WLS/NIR 3  
EL 7 473 UK-SCT   
ES 10 805  
FR 9 783 
IT 10 891 IS 7 453 
CY 6 361 LI Primarschule + Gymnasium (a) 8 556 
LV 7 488 LI Primarschule + Oberschule (b) 8 644 
LT 8 540 LI Primarschule + Realschule (c) 8 614 
LU 10 1893 NO 10 593 
HU 9 724  
MT Primary + Lyceum (a) 11 1381 HR 8 525 
MT Primary + Secondary (b) 11 1316 TR 5 432 

 

  Esnek zaman tahsisiyle zorunlu ders   Zorunlu yabancı dil yok 

Kaynak: Eurydice. 

Açıklayıcı not (Şekil E9) 
Detaylı hesaplama yöntemleri için, bakınız Avrupa’da tam-zamanlı zorunlu eğitimde önerilen yıllık öğretim süresi 
2010/11, (EACEA/Eurydice, 2011). 



 
  

 SÜREÇLER 

 

 

 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
“Esnek zaman”ın tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr), Avusturya, Slovakya ve Lihtenştayn: Bakınız Şekil E7. 
Estonya, Finlandiya ve İsveç: Öğrencilerin birinci zorunlu yabancı dili öğrenmeye başladıkları yaş değiştikçe, 
mümkün olan en erken yaş dikkate alınır. 
Fransa: 9. sınıftaki ikinci yabancı dil, mesleki göreve başlama kursu (découverte professionnelle) alan 
öğrencilerin %5.5’i için zorunlu değildir. 10. sınıfta, hem birinci hem de ikinci yabancı dil için 198 öğretim saati 
ayrılmıştır ve okulların bu saatleri ihtiyaçlarına uyacak şekilde diller arasında dağıtma hakları bulunmaktadır. 
Karşılaştırma yapmak için, bu öğretim süresi birinci ve ikinci yabancı diller arasında eşit olarak bölünmüş 
durumdadır. 
 

BİRİNCİ YABANCI DİL GENELLİKLE DİL ÖĞRETİMİ İÇİN  

UYGUN OLAN ZAMANIN EN BÜYÜK KISMINI ALIR 

 

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, iki yabancı dil tam-zamanlı zorunlu eğitim sırasında 

müfredatta yer almaktadır. Estonya, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg ve İzlanda hariç tüm bu 

ülkelerde, ikinci dil ortaöğretim düzeyinde tanıtılmaktadır. Üçüncü bir yabancı dil sadece 

Lüksemburg’da tam-zamanlı zorunlu eğitimdeki tüm öğrenciler için zorunluyken Almanya ve 

Lihtenştayn’da ise üçüncü dil sadece Gymnasium öğrencileri için zorunludur (bakınız Şekil B1 ve B4). 

 

İki dilin zorunlu ders olarak öğretildiği yerlerde, bir yılda ikinci dile ayrılan toplam süre her zmana 

birinci dile ayrılan süreden daha azdır. Bu durum, ilgili tüm ülkelerde, ikinci yabancı dilin birinci 

yabancı dilden daha sonra verilmeye başlaması ve az sürede bitmesi gerçeğiyle açıklanabilir. 

 

Bazı ülkelerde, iki dil arasında öğretim süresinin farkı, örneğin Bulgaristan, İtalya, Avusturya’da (AHS: 

Realgymnasium), olduğu gibi çok büyüktür. Bu ülkelerde, birinci dil öğrenciler altı ila sekiz 

yaşındayken başlarken ikinci dil dört veya daha fazla yıl sonra tanıtılır. Tüm bu ülkelerde, tam-zamanlı 

zorunlu eğitimde ikinci dilin öğretimi sadece birkaç yıl sürer: İtalya ve Polonya’da üç yıl Bulgaristan ve 

Avusturya’da bir yıl. 

 

Aksine, iki yabancı dilin öğretiminin daha erken yaşta (10-11) zorunlu olduğu ve bu nedenle beş ya da 

altı yıl sürdüğü ülkelerde, birinci ve ikinci dil arasında tahsis edilen süre genellikle çok düşüktür. İkinci 

dil için önerilen saatin birinci dil için önerilen sürenin yarısından fazlasını temsil ettiği Almanya 

(Gymnasium), Estonya, Yunanistan, Romanya ve İzlanda’da durum bu şekildedir. 

 

Birinci yabancı dilin eğitim dili olarak kullanıldığı Belçika (Almanca-konuşan Topluluğu) ve Malta’da, 

tahsis edilen öğretim süreleri arasındaki fark önemlidir. Buna karşılık, Almanca ve Fransızca’nın eğitim 

dili olduğu Lüksemburg’ta ikisi arasındaki fark önemsizdir. Bununla birlikte, üçüncü dil eğitim dili 

olarak kullanılmadığından, ikinci ve üçüncü dil arasındaki fark büyüktür. 
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Şekil E10: Tam-zamanlı zorunlu eğitimde zorunlu ders olarak birinci, ikinci ve üçüncü yabancı diller 
için önerilen yıllık asgari öğretim süresi, 2010/11 

 

 

Ayrılan zaman:      Birinci dil      İkinci dil      Üçüncü dil 

 
  Esnek zaman tahsisiyle zorunlu ders   Zorunlu yabancı dil yok 

 
 Birinci İkinci Üçüncü  Birinci İkinci Üçünc

ü BE_fr 54   NL    
BE_de 128 14  AT Volksschule + AHS 63 10  
BE_nl    AT Volksschule + Hauptschule & PTS 63   
BG 61 6  PL 60 19  
CZ 69   PT 48 18  
DK 57   RO 47 35  
DE Grundschule + Gymnasium 73 51 34 SI 55 17  
DE Grundschule + Hauptschule 74   SK 63 11  
DE Grundschule + Realschule 79 42  FI 51 19  
EE 61 35  SE 53   
IE    UK-ENG/WLS/NIR    
EL 53 27  UK-SCT    
ES 81    
FR 78 32  
IT 89 20  IS 45 37  
CY 40 15  LI Primarschule + Gymnasium 62 36 13 
LV 54 29  LI Primarschule + Oberschule 72   
LT 60 24  LI Primarschule + Realschule 68 26  
LU 189 175 49 NO 59   
HU 60 23   
MT Primary + Lyceum 126 34  HR 66   
MT Primary + Secondary 120 40  TR 54   
 
Kaynak: 
Eurydice.  

 
Açıklayıcı not 
Bakınız Şekil E8. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Belgium (BE fr), Austria ve Lihtenştayn: Bakınız Şekil E7. 
France: Bakınız Şekil E9. 
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE AYRILAN ÖĞRETİM SÜRESİNİN GÖRECELİ PAYI 

ZORUNLU ORTAÖĞRETİMDE ÖNEMLİ DERECEDE DAHA YÜKSEKTİR 

 

Lüksemburg dışındaki tüm ülkelerde, yabancı dile ayrılan göreceli pay, toplam öğretim süresiyle ilgili 

olduğunda, süre ortaöğretimde ilköğretimde olduğundan çok daha yüksektir. Bu genel eğilimin 

dışında, ülkeler arasındaki farklılıklar her iki düzeyde de önemlidir. Bu farklılıklar, ilköğretim ve tam-

zamanlı zorunlu ortaöğretimdeki yılların sayısı, zorunlu eğitimdeki zorunlu dil sayısının yanısıra 

yabancı dile başlama yaşı gibi gibi yapısal faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir (bakınız Şekil B2 ve 

B3). 

 

İlköğretimde, zorunlu yabancı dil öğretimi Estonya, Yunanistan ve Hırvatistan dışında, toplam öğretim 

süresinin %10 civarını temsil eder. Belçika (Almanca-konuşan Topluluk), Lüksemburg ve Malta’da, bu 

oran dillerin özel durumu nedeniyle sırasıyla %14.3, %40.5 ve %15.2’sini oluşturmaktadır (bakınız Şekil 

B2). Bazı ülkelerde veya ülkelerdeki bölgelerde, Belçika (Fransız Topluluğu), Kıbrıs, Portekiz ve 

Slovakya gibi, yabancı dil öğretimine ayrılan toplam öğretim süresinin oranı %3’ten daha azdır. 

 

Ortaöğretimde, yabancı diller için öngörülen zaman yüzdesi ilgili ülkeye bağlı olarak %10 ve %36 

arasında değişmektedir. Ancak, iki grup ülke dikkat çeker. Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve 

İspanya’daki öğrenciler toplam sürenin %10’una kadar yabancı dil öğrenirlerken Almanya (Realschule), 

Estonya, Fransa, İzlanda ve Lihtenştayn’da (Gymnasium), yabancı diller toplam öğretim süresinin 

%20’sini işgal eder. Bu oran Almanya (Gymnasium) ve Malta’da toplam öğretim süresinin yaklaşık 

%27’sine ulaşırken Lüksemburg’da %40’ı geçer. 

 

Şekil E11: İlköğretim ve tam-zamanlı ortaöğretimde zorunlu ders olarak yabancı dillere ayrılan asgari sürenin 
toplam öğretim süresine oranı, 2010/11 

 

 

    İlköğretim      Tam-zamanlı zorunlu genel ortaöğretim      Tam-zamanlı zorunlu genel eğitim 

 
 Zorunlu yabancı dil yok  Esnek zaman tahsisiyle zorunlu ders 

 

Kaynak: Eurydice. 



 
  

 Bölüm II – Ders süresi ve sınıf mevcutları 

 

 

 

Veriler (Şekil E11) 
 

 İlköğretim Zorunlu 
genel 

ortaöğretim 

 İlköğretim Zorunlu 
genel 

ortaöğretim BE fr 2.4 13.0 NL   
BE de 14.3 18.0 AT Volksschule + AHS 2.2 13.2 
BE nl   AT Volksschule + Hauptschule & PTS 2.2 11.2 
BG 8.8 11.2 PL 8.5 12.4 
CZ 7.6 10.0 PT 2.9 14.2 
DK 5.7 9.7 RO 4.7 14.0 
DE Grundschule + Gymnasium 4.3 26.9 SI 5.9 16.7 
DE Grundschule + Hauptschule 4.3 15.8 SK 2.4 15.5 
DE Grundschule + Realschule 4.3 19.7 FI 7.8 11.8 
EE 9.9 18.8 SE 7.2 
IE   UK-ENG/WLS/NIR   
EL 10.1 12.4 UK-SCT   
ES 7.3 10.0  
FR 4.1 19.9 
IT 9.3 14.6 IS 4.4 18.9 
CY 2.9 14.0 LI Primarschule + Gymnasium 5.1 19.6 
LV 8.8 17.5 LI Primarschule + Oberschule 5.1 11.1 
LT 6.4 14.6 LI Primarschule + Realschule 5.1 16.2 
LU 40.5 35.7 NO 7.0 17.7 
HU 3.6 16.1  
MT Primary + Lyceum 15.2 24.3 HR 11.1 12.4 
MT Primary + Secondary 15.2 25.7 TR 4.0 13.3 

Kaynak: 
Eurydice. 

 

Açıklayıcı not 

Şekil E11, zorunlu ders olarak yabancı dillerin öğretimine ayrılan süreyle tüm ilköğretim ve tam-zamanlı zorunlu 
ortaöğretimdeki toplam öğretim süresinin arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Hesaplama, ulusal düzeyde 
önerilen asgari saat sayısına (60 dakika) dayanmaktadır. Detaylı hesaplama yöntemleri için, bakınız Avrupa’da 
tam-zamanlı zorunlu eğitimde önerilen yıllık öğretim süresi 2010/11, (EACEA/Eurydice, 2011). 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası 
olduğu Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık 
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek 
yapı (ISCED 1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
“Esnek zaman”ın tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 

Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE fr), Avusturya ve Lihtenştayn: Bakınız Şekil E7. 
İsveç ve Türkiye: Bakınız Şekil E8. 

 

ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ İÇİN BELİRLİ 

SINIF MEVCUDU NORMLARI BELİRLER 

 

Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde, hangi ders öğretilirse öğretilsin bir sınıftaki öğrenci sayısı 

üzerine düzenlemeler veya resmi öneriler bulunmaktadır; bunlar normal olarak hem ilköğretim hem 

de tam-zamanlı zorunlu ortaöğretim için geçerlidir. Resmi belirlemelerin, sayısı önerilen rakamdan 

büyük ya da küçük olabileceğinden, mutlaka ortalama sınıf mevcuduna karşılık gelmesinin 

gerekmediği de akılda tutulmalıdır (bakınız Şekil E13). 

 

Genel olarak, sınıf mevcudu gereksinimleri yabancı dillerle diğer müfredat dersleri arasında ayırım 

yapmaz. Ancak, çok az ülke, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya ve Slovakya, yabancı diller için daha  



 
  

 SÜREÇLER 

 

 

 
 

 

küçük sınıf mevcutları belirler. Bununla birlikte, diğer birçok ülkede, okulların dil öğretimi için sınıf 

başına düşen öğrenci sayısını azaltmak ya da artırmak anlamına gelen özerkliğe bu alanda sahip 

oldukları da unutulmamalıdır. 

Genel sınıf mevcudu normları (ki aynı zamanda pek çok ülkede yabancı dil dersleri için de geçerli) bir 

ülkeden diğerine önemli ölçüde farklılık gösterir. Ancak, Avrupa’da, sınıf başına düşen azami öğrenci 

sayısı 33 öğrenciyi aşmaz ki bu sayı Birleşik Krallık’ta (İskoçya) sınırdır. Ülkelerden yaklaşık üçte 

birinde, ilköğretim ve genel ortaöğretimdeki sınıf mevcudu normları aynıdır. Mevcudun farklılaştığı 

altı ülkede (Bulgaristan, İspanya, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Romanya), sınıf başına düşen azami 

öğrenci sayısı ortaöğretim düzeyinde ilköğretim düzeyinde olduğundan her zaman daha yüksektir. 

Eğitim düzeyleri arasındaki fark sınıf başına bir ila beş öğrenci arasında değişir. 

Yabancı dil dersleri için özel önerilerin olduğu dört ülkede, normlar, sadece ortaöğretim için (20 

öğrenci) bu türde normların olduğu Litvanya dışında, hem ilköğretim hem de ortaöğretim için 

belirlenmiştir. Slovakya yabancı dil dersleri için en düşük sınıf mevcudu normuna (17 öğrenci) 

sahipken Çek Cumhuriyeti ve Polonya en yüksek sayıya (24 öğrenci) sahiptir.  

2008 yılından bu yana, birçok ülkedeki reformlar genel sınıf mevcudunun sınırlarında bir azalmayla 

sonuçlanmıştır. Avusturya’da, sınıf başına düşen öğrenci sayısı hem ilköğretimde hem de genel 

ortaöğretimde 30’dan 25’e düşürülmüştür. Slovakya, bu sayıyı ilköğretimde 34’ten 25’e ve genel 

ortaöğretimde ise 28’e düşürmüştür. Estonya ve Yunanistan’da, ortaöğretimdeki sınıf mevcudu sınırı 

ilköğretim için aynı yapıldı, 36’dan 24’e ve 30’dan 25’e düşürüldü. 2009 yılında, Hırvatistan hem 

ilköğretim hem de genel ortaöğretimde sınıf başına düşen öğrenci sayısını 34’ten 28’e düşüren yeni 

bir norm belirlemişti. Aksine, iki ülke sınıf mevcudu normlarını artmıştır. İtalya’da, ilköğretim 

düzeyinde sınıf başına düşen öğrenci sayısı 25’ten 27’ye ve ortaöğretim düzeyinde ise 28’e 

yükselmişti. Romanya’da, ortaöğretim düzeyinde, 25’ten 30’a yükselmiştir. 

Şekil E12: İlköğretim ve tam-zamanlı ortaöğretimde azami sınıf mevcuduna yönelik yönetmelikler ve 
düzenlemeler, 2010/11 

 

 

 
 


Tüm dersler ya da yabancı 
diller hariç çoğu ders için 
azami sınıf mevcudu normları 

Yabancı diller 
için azami sınıf 

mevcudu 

 İlköğretim 
 Öneri yok 

 Tam-zamanlı zorunlu ortaöğretim 

İlköğretim 

 
BE 
fr 

BE 
de  

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK 
(1) 

UK-
SCT 

IS LI NO HR TR 

    22 30 28 29 24  25 25  27 25  24 28 26 30  25  24 25 28 25    33  24  28  

    22 24 28 29 24  25 25  27 25  24 28 26 30  25 24 24 25 28 17    33  24  28  

Tam-zamanlı zorunlu ortaöğretim 

 
BE 
fr 

BE 
de  

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK 
(1) 

UK-
SCT 

IS LI NO HR TR 

 24   26 30 28 29 24  25 30  28 25  30 28 30 30  25  28 30 28 28    33  24  28  

 24   26 24 28 29 24  25 30  28 25  20 28 30 30  25 24 28 30 28 17    33  24  28  

Kaynak: Eurydice.  UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 



 
  

 Bölüm II – Ders süresi ve sınıf mevcutları 

 

 

 
Açıklayıcı not (Şekil E12) 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı 
(ISCED 1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
Yabancı dil için yoğun eğitim programları olan okullar şekilde gösterilmemektedir. 
aynı eğitim düzeyi içinde azami sınıf mevcudu üzerine düzenlemelerin farklı olduğu yerlerde, öğrencilerin büyük 
çoğunluğunu etkileyen özellik şekilde gösterilmiş ve ilgili bilgiler belirli bir notla verilmiştir. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Almanya: Gösterilen rakam, farklı eyaletlerdeki ortalama azami sınıf mevcudunu büyüklüğü temsil eder. 
Macaristan: Devlet eğitimine ilişkin kanuna göre sınıflar gruplara ayrılabilir. Grubun azami sayısı azami sınıf 
mevcudunun %50’sine karşılık gelir. Yabancı diller genellikle gruplar halinde öğretilir. 
Malta: Sınıf mevcudu normu, ortaöğretim birinci kademenin son üç yılında sınıf başına 25 öğrencidir. 
Polonya: İlköğretimin ilk üç sınıfında için önerilen azami öğrenci sayısı, yabancı diller de dahil olmak üzere, tüm 
dersler için 26’dır. İlköğretim ve tam-zamanlı genel ortaöğretimin diğer sınıflarında, sadece dil dersleri için öneri 
bulunmaktadır. 
Portekiz: İlköğretimin ilk döngüsünde (6-10 yaş), İngilizce sınıfları için belirlenen azami öğrenci sayısı 25’tir. 
Slovakya: ISCED 1 düzeyinde, birinci yıl için sınıf başına düşen önerilen öğrenci sayısı, yabancı diller dışındaki 
tüm dersler için 22’dir. 
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): 30 olan azami sınıf mevcudu, ilköğretimde sadece en küçük öğrenciler için 
geçerliyken yabancı diller ağırlıklı olarak daha büyük yaştaki ilköğretim öğrencilerine öğretilir. 
Birleşik Krallık (SCT): 2011/12 öğretim yılından başlayarak, ilköğretimin ilk yılında azami sınıf mevcudu 25, ikinci 
ve üçüncü yıllarda ise 30’dur. 

 

ÇOĞU ÖĞRENCİ YABANCI DİLLERİ KAMU YETKİLİLERİ TARAFINDAN 

BELİRLENEN SINIF MEVCUDU NORMLARINA KARŞILIK GELEN 

SINIFLARDA ÖĞRENİR 

Şekil E12, yabancı dil sınıflarının mevcuduyla ilgili belirli önerilerin sadece birkaç ülkede olduğunu 

göstermektedir. Ancak, ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde, öğretilen ders ne olursa olsun, bir sınıftaki 

azami öğrenci sayısı hakkında genel öneriler vardır. Bu nedenle, bu önerilerin sınıfların gerçek 

mevcuduna ne kadar yakından karşılık geldiğini incelemek ilginçtir. Öğrencilerin yabancı dil sınıflarının 

mevcudunu belirtmeleri istendiği Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) 2011, böyle bir 

karşılaştırmaya olanak sağlar. 

Veriler, sınıf başına düşen azami öğrenci sayısına ilişkin öneriler olan tüm ülkelerde, öğrencilerin en az 

%75’inin önerilen azami mevcudu aşmayan sınıflarda hedef yabancı dili (yani test edildikleri dil) 

çalıştıklarını göstermektedir. Bunula birlikte, veriler ayrıca beş eğitim sisteminde – Belçika’nın Fransız 

Topluluğu, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya ve Hırvatistan – öğrencilerin en az %10’unun kamu 

yetkilileri tarafından önerilen üst sınırdan daha büyük sınıflarda dil çalıştıklarını da göstermektedir. 

Ancak, P90 değeri, önerileri iki öğrenciden daha fazla asla geçmez. 

Şekil, ayrıca öğrencilerin genellikle önerilerde belirtilenden çok daha küçük sınıflarda yabancı dil 

eğitimi aldıklarını gösterir. En düşük ortalama değer – 15 – Estonya ve Slovenya’da görülmektedir ki 

bu ülkelerdeki öğrencilerin %50’si sınıflarda dil çalışır; bu da sadece 15 veya daha az öğrenciye karşılık 

gelir. Diğer ülkelerde ise, medyan değeri biraz daha yüksektir, ancak azami önerilerin her zaman 

önemli ölçüde altındadır. Bu da sınıf mevcudu normlarının yaygın bir şekilde üst sınır olarak 

kullanıldığı ve sınıflarda öğrencilerin gerçek syılarına karşılık gelmediğine göre, Şekil E12’nin altında 

yapılan açıklamada onaylanmaktadır. 

Yabancı dil sınıflarının mevcudu ülkeler içinde de değişir. Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Polonya, 

yabancı dil sınıflarında öğrenci dağılımı  açısından en büyük aralıklarla (en küçük ve en büyük sınıflar  
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Yüzdelik 
değer 

EU BE fr BE de BE nl BG EE EL ES FR MT NL PL PT SI SE HR 
p10 14 12 12 12 11 9 10 14 17 15 15 10 18 11 15 18 
p25 18 16 16 17 16 12 15 18 20 20 20 14 20 13 18 20 
p50 23 20 20 20 22 15 20 23 25 23 25 19 23 15 20 23 
p75 26 24 22 21 26 19 25 27 27 25 28 22 26 18 24 27 
p90 29 26 24 24 28 22 27 30 30 26 30 26 27 21 28 30 

 

 

arasında öğrenci sayısı açısından en yüksek fark) karakterize edilen profilleri göstermektedir. Buna 

karşılık, Portekiz ve Slovenya en homojen profilleri göstermektedir. 

 

Şekil E13: Öğrencilerin yabancı dil sınıf mevcudu dağılımının resmi olarak önerilen ya da gerekli olan 
azami sınıf mevcuduyla karşılaştırılması, 2010/11 

 

 
 
 

Yüzdelik değer 

Azami sınıf mevcudu üzerine resmi düzenleme yok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: ESLC 2011. 

Sınıf mevcudu üzerine resmi düzenlemelere göre azami 

 

 

Açıklayıcı not 
 

Gösterge, Öğrenci ESLC Araştırmasının 42. sorusuna verilen cevaplara dayanmaktadır. Azami sınıf mevcuduyla 
ilgili düzenlemeler veya öneriler Şekil E12’den alınmıştır. AB ortalaması, verilerin mevcut olduğu katılımcı ESLC 
ülkelerinin ağırlıklı ortalamalarına karşılık gelir. 
Her ülkeden cevap verenler test edilen birinci dili öğrenen öğrencilerdi. Hemen hemen tüm katılımcı ülkelerde, 
Fransızca’nın ilk test edilen dil olduğu Belçika (Flaman ve Almanca-konuşan Topluluklar) dışında tüm ülkelerde 
ilk test edilen dil İngilizce’ydi. Ülkelere bağlı olarak, örneklendirilmiş öğrenciler ya ISCED 2’nin son yılındaydılar 
ya da ISCED 3’ün ikinci yılındaydılar.  
Avrupa Dil Yeterlikler Araştırması (ESLC) hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları 
ve Kaynakça bölümü. 
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Ö Ğ R E T İ M  S Ü R E Ç L E R İ   

 

Bölüm III – Beklenen öğrenme çıktıları ve sertifika 
 
 

TÜM DÖRT İLETİŞİM BECERİSİNİN TAM-ZAMANLI ZORUNLU EĞİTİMİN 

SONUNDA EŞİT DERECEDE ÖNEME SAHİP OLDUKLARI 

DÜŞÜNÜLMEKTEDİR 

 

Yabancı dil öğretiminin merkezi amaçlarından biri, dört ana iletişim becerisini, dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma kapsayan iletişim yeterliklerin kazanılmasıdır. Resmi müfredat analizi, 15 Avrupa 

ülkesinin zorunlu yabancı dil öğretiminin başından tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonuna kadar, dört 

beceriye eşit ağırlık verilmesine ilişkin önerileri olduğunu göstermektedir. 

 

Ancak, 11 ülkede, zorunlu yabancı dil öğretiminin başlangıcında, durum bu şekilde değildir, çünkü 

dinleme ve konuşmaya, yani sözlü iletişime daha çok önem verilir. Sadece konuşmaya öncelik veren 

Danimarka ve ayrıca sözlü iletişim becerilerine okumayı da ekleyen Yunanistan ve Hollanda istisna 

ülkelerdir. Bununla birlikte, zorunlu eğitimin sonunda, büyük ölçüde, dört iletişim becerisi de aynı 

derecede önemli olarak kabul edilir ve hiçbiri bir diğerinden öncelikli değildir. Sadece Danimarka’da, 

odak, son aşamada, sözlü iletişim üzerine olmaya devam ederken Hollanda açıkça VWO ve HAVO okul 

türlerinde okumaya öncelik verir. 

 

Yedi ülke, kendi müfredatlarında öncelikleri için özel bir durum belirlemez. Ancak, bu şekildeki bazı 

ülkelerde, diğer belgeler, Portekiz’deki değerlendirme kılavuzları gibi, iletişim becerilerinin bir kısmına  

veya tamamına öncelik belirler. 

 

Son birkaç yıldaki eğilimler, daha fazla ülke artık zorunlu yabancı dil öğretiminin başlangıçtan itibaren 

dört iletişim becerisine eşit önem vermekte olduğunu göstermektedir. Reformların yakın tarihte ortaya 

çıktığı Polonya, Malta ve Romanya’da durum bu şekildedir. Benzer bir reform, Kıbrıs’ta 2011/12 

yılından itibaren uygulamaya konmuştur. Bu eğilimin aksine, Lihtenştayn’da, zorunlu yabancı dil 

öğretiminin daha erken başlaması nedeniyle, öğrenme hedeflerinin ana odağı dört iletişim 

becerisinden sözlü iletişim yoluyla dil farkındalığının geliştirilmesi yönüne doğru ilerlemiştir. 

 

Açıklayıcı not (Şekil E14) 
Bir ya da daha fazla iletişim becerisine açıkça verilen öncelik: Yabancı dillere ilişkin resmi müfredat, tüm 
öğrenme/öğretme süreci sırasında bir ya da daha fazla beceriyle ilgili amaçlara yönelik daha fazla önem verilmesi 
gerektiğini  açık ve net bir şekilde belirtir. 
Ana beceriler eşit derecede önemlidir: Yabancı dillere ilişkin resmi müfredat, amaçlarla ilgili olarak, dört iletişim 
becerisinden birine veya daha fazlasına herhangi bir öncelik verilmemesi gerektiğini açıkça belirtir. 
Önceliklerle ilgili herhangi bir ifade yok: Yabancı dillere ilişkin resmi müfredat, iletişim becerilerinden birine 
veya daha fazlasına öncelik verilip verilmemesini belirtmez. 
“Dört iletişim becerisi”nin tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar  
Hollanda: Tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunda VMBO türü okullarda iletişim becerilerine açıkça öncelik 
verilmez. 
Birleşik Krallık (ENG): Zorunlu yabancı dil öğretimi tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonuna kadar tamamlanır. 
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Şekil E14: Zorunlu yabancı dil müfredatlarında dört iletişim becerisiyle bağdaşan amaçlara verilen 
öncelik, tam-zamanlı zorunlu eğitim, 2010/11 

 

Şekil E14a: Birinci yabancı dilin zorunlu 
öğretiminin başında 

Şekil E14b: Tam-zamanlı zorunlu genel eğitimin 
sonunda 
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Zorunlu yabancı dil yok 

Kaynak: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
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TÜM AVRUPA ÜLKELERİNİN YARISINDAN FAZLASI YABANCI DİL YETERLİĞİNDE 

ASGARİ KAZANIM DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN CEFR KULLANIR 

 

2001 yılında Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR), 

yabancı dil öğreniminin sonuçlarını uluslararası alanda karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirmeye 

yardımcı olan bir araç sağlar. Şubat 2002’de, Avrupa Birliği Konseyi Kararı, dil yeterliklerini doğrulama 

için sistem kurmada CEFR’in kullanımını önermiştir (3). 

 

Şekil E15: Tam-zamanlı zorunlu eğitim veya ortaöğretim birinci kademenin (ISCED 2) ve lisenin 

(ISCED 3) sonu için asgari kazanım düzeylerini tanımlamaya yönelik CEFR’nin kullanımı üzerine 

önerilerin varlığı, 2010/11 

 
 

 
ISCED 3 

 
 

 
Asgari kazanım düzeyini tanımlamak için CEFR’in 
kullanımına ilişkin düzenlemeler ya da önerilerl 

 

Düzenleme ya da öneri yok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) (Avrupa Konseyi, 2001), Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş dil 
öğrenme, öğretme ve değerlendirme için bir çerçevedir. Başlıca amacı, dil eğitimi ve yeterliklerin sağlanmasında 
şeffaflık ve karşılaştırılabilirliği kolaylaştırmaktır. CEFR, bir yabancı dille ilgili bilgi ve becerileri yanısıra iletişim için 
farklı bağlamlarda ilgili bilgi ve beceriler için gerekli yeterlikleri açıklar. CEFR yabancı dil öğrenenlerin ve 
kullanıcıların ilerlemelerinin ölçülebilmesini sağlayan, A1, A2, B1, B2, C1, C2 (A temel kullanıcı, B bağımsız 
kullanıcı ve C yetkin kullanıcı) olmak üzere altı yeterlik düzeyi tanımlar. 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
Tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunun ortaöğretim birinci kademenin sonuna karşılık gelmediği ülkelerde, bu 
şekilde verilen bilgiler ikinci durumu yansıtır. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Portekiz: Tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonuna ilişkin halihazırda öneri bulunmamaktadır, ancak 2009/10 
yılından bu yana, 9 yaşından 12 yaşına kadar uzatılmıştır. Ancak, daha önceden tam-zamanlı zorunlu eğitimin 
sonuna karşılık gelen ortaöğretim birinci kademenin sonuna ilişkin öneriler de bulunmaktadır. 
 
(3) Avrupa Diller Yılı’nın 2001 amaçlarının uygulanmasının çerçevesindeki dil çeşitliliği ve dil öğreniminin geliştirilmesine yönelik AB 
Konseyi’nin 14 Şubat 2002 Kararı, OJ 2002/C50/01. 
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Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu resmi müfredatlarında, stratejik programlarında ve diğer 

bağlayıcı-olmayan belgelerinde, yabancı dil ve eğitim yetkilileri için bir değerlendirme aracı olarak 

CEFR kullanır. Özellikle, tüm Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası, CEFR’de tanımlandığı ve açıklandığı 

gibi yabancı dilde altı yeterlik düzeyine karşılık gelen yabancı diller için asgari kazanım düzeylerin 

belirleyen düzenlemeler ya da öneriler yayınlamıştır. 

 

Bu öneriler ve düzenlemeler genellikle tam-zamanlı zorunlu eğitimin ve lisenin sonuna kadar yabancı 

dilde asgari düzeyde kazanılması gereken asgari kazanım düzeylerini ifade eder. Ancak, sadece 

Danimarka ve Lihtenştayn’da tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunda ve Slovenya’da lisenin sonunda 

uygulanır. Portekiz ve Slovakya’da tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonu için herhangi bir öneri ya da 

düzenleme bulunmamaktadır, ancak ortaöğretim birinci kademe sonu için belirlenmiş asgari kazanım 

düzeyleri belirlenmiştir. 

 

ÇOĞU ÜLKEDE BİRİNCİ YABANCI DİLE İLİŞKİN BEKLENEN ASGARİ KAZANIM 

DÜZEYİ İKİNCİ YABANCI DİLDE BEKLENENDEN DAHA FAZLADIR 
 

Avrupa ülkelerinin çoğunda yabancı dil öğrenen öğrenciler için asgari kazanım düzeyleri belirlenmiştir. 

Düzeyler, genellikle tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunun yanısıra lisenin sonu için de geçerlidir 

(bakınız Şekil E15) – bu gösterge için iki referans noktası. Bu kazanım düzeyleri genellikle birinci ve 

ikinci yabancı dilleri de kapsamaktadır. Önerilerin her iki eğitim düzeyinde de sadece birinci yabancı 

dil için geçerli olduğu Belçika (Almanca-konuşan Topluluğu), Polonya ve Lihtenştayn ile sadece lisenin 

sonunda her iki dil için de geçerli olduğu Türkiye istisna ülkelerdir. 
 

Yabancı dil öğrenenler için belirlenen asgari kazanım düzeyleri bir ülkeden diğerine belirgin şekilde 

farklılık gösterir. Ancak, öğrenciler eğitimlerinde ilerledikçe kazanım düzeylerinin lisenin sonunda 

ortaöğretim birinci kademenin sonundakinden daha fazla olacağına dair yaygın bir eğilim beklentisi 

var gibidir. Bu durum, hem birinci hem de ikinci dil için geçerlidir. 
 

Aynı referans noktasında birinci ve ikinci yabancı dillerin kazanım düzeyleri karşılaştırıldığında, 

genellikle öğrencilerin birinci dildeki kazanım düzeylerinin ikinci dilde olandan daha fazla olacağı 

beklenmektedir. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ölçeği temel kullanıcılar için A1’den 

başlayıp yetkin kullanıcılar için C2’ye doğru yükselir (Avrupa Konseyi, 2001). Zorunlu eğitimin 

sonunda, asgari düzey birinci dil için genellikle A2 ve B1 arasında ikinci dil içinse A1 ve B1 arasında 

değişmektedir. Lisenin sonunda, asgari düzey birinci yabancı dil için B1 ve B2 arasında ve ikinci dil 

içinse A2 ve B2 arasında değişmektedir. Ancak, bazı eğitim sistemlerinde, birinci ve ikinci diller için 

beklenen sonuçlar aynı referans noktasında eşittir. Ortaöğretim birinci kademenin sonunda 

Portekiz’de, lisenin sonunda Finlandiya’da ve hem zorunlu eğitimin hem de lisenin sonunda 

Belçika’nın Flaman Topluluğu, Almanya, Estonya ve Letonya’daki durum bu şekildedir. 

Zorunlu genel eğitimin sonunda, birinci ve ikinci yabancı diller için kazanılması en sık belirtilen düzey 

A2’dir; lisenin sonunda ise, birinci yabancı dil için B2 ve ikinci yabancı dil için ise B1’dir. Zorunlu 

eğitimin sonunda birinci dil için kazanılması gereken asgari düzeyin B2 ve lisenin sonunda C1 olduğu 

tek ülke Lüksemburg’tur. Bu yüksek düzey beklenmektedir, çünkü Lüksemburg’da hem Almanca hem 

de Fransızca eğitim dili olduğu için dil kullanımıyla ilgili özel durumlar bulunmaktadır (bakınız Bölüm 

B). 
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Şekil E16: Tam-zamanlı zorunlu eğitim veya ortaöğretim birinci kademenin (ISCED 2) ve lisenin (ISCED 
3) sonunda birinci ve ikinci yabancı dil(ler) için CEFR’e dayalı beklenen asgari kazanım düzeyleri, 
2010/11 

 
Tam-zamanlı zorunlu genel eğitimin ya da 

ortaöğretim birinci kademenin sonu (ISCED 
2) 

Lisenin sonu 

(ISCED 3) 

 
Temel kullanıcı  Yetkin kullanıcı Temel kullanıcı  Yetkin kullanıcı 

 

 
    
 

 Birinci yabancı dil   İkinci yabancı dil 

 
Kaynak: Eurydice 
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Açıklayıcı not 

Yabancı dile ilişkin yoğun çalışma programları şekil gösterilmemektedir. 
Ülkelerin dört iletişim becerisinin bir ya da daha fazlasıyla ilgili önerilmiş kazanım düzeyleri belirlediği yerlerde, 
asgari düzey şekilde gösterilmektedir. 
CEFR alt düzeyleri şekilde gösterilmemektedir.  
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 1 
ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı (EACEA/Eurydice, 
2010). 
Tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunun ortaöğretim birinci kademenin sonuna karşılık gelmediği ülkelerde, şekilde 
verilen bilgiler ortaöğretim birinci kademenin sonunu yansıtmaktadır. 
 

Ülkeye özgü notlar 
Belçika (BE nl): Ortaöğretim birinci kademenin sonunda, birinci ve ikinci dildeki farklı kazanım düzeyleri belirli 
iletişim becerileri için tanımlanmıştır: dinleme ve okuma için A2 ve konuşma ve yazma için B1. Estonya: 2011/12 
yılında uygulanan yeni müfredata göre, ortaöğretim birinci kademenin sonunda, ikinci yabancı dil olarak 
İngilizce’ye ilişkin beklenen kazanım düzeyi B1 (yazma için A2) iken diğer diller için A2’dir. 
İspanya: Müfredatta herhangi bir düzey belirtilmemesine rağmen, liseden sonra resmi bir dil okuluna girmek 
isteyen öğrenciler B1 düzeyine yerleştirilir. Ayrıca, Programa Integral de Aprendizaje de lenguas extranjeras 
(2010-2020), amaçlarından biri olarak, ortaöğretimin sonu itibarıyla birinci yabancı dilde tüm öğrencilerin 
kazanım düzeylerinin B1 olmasını belirtir. 
Macaristan: Yabancı dillerde kazanılması beklenen düzeyler her iki eğitim düzeyinde de aynıdır, çünkü tam-
zamanlı zorunlu eğitim normalde lisenin sonunda biter. 
Avusturya: Kazanım düzeyi A2’nin hem birinci hem de ikinci yabancı dil için tam-zamanlı zorunlu eğitimin 
sonunda gösterilmesine rağmen, birinci yabancı dildeki başarı kısmen B1 yeterliğini içerir, çünkü ikinci dilde 
karşılıklı konuşma becerileri A1 düzeyine ulaşmalıdır. Lisede, okuma için ikinci yabancı dilde beklenen kazanım 
düzeyi B2’yken diğer beceriler için B1’dir. 
Finlandiya: Tam-zamanlı genel zorunlu eğitimin sonunda, İngilizce için dinleme ve okumada kazanılması beklenen 
düzey B1 iken diğer diller için A2’dir. 

 

İki ülkede merkezi eğitim yetkilileri belirli diller için özel yeterlik düzeyleri belirlemiştir. Romanya’da, 

tam zamanlı zorunlu eğitimin sonunda, birinci yabancı dil olarak öğretilen İtalyanca ve İspanyolca için 

asgari olarak beklenen düzey İngilizce, Fransızca ve Almanca’dan biraz daha yüksektir. İkinci dil söz 

konusu olduğunda, Fransızca için düzey A1 iken İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce 

için A2’dir. Finlandiya’da, İngilizce için asgari kazanım düzeyi, diğer dillerden biraz daha yüksektir. 

Buna ek olarak, benzer bir ayrım, her ikisi de zorunlu dil olan, İsveççe konuşan öğrenciler için Fince’yle 

Fince konuşan öğrenciler için İsveççe arasında yapılır. Zorunlu eğitimin sonunda, Fince’deki İsveççe 

konuşanların yazma becerilerinin İsveççe’deki Fince konuşanlardan biraz daha yüksek olması 

beklenmektedir. 

 

Çoğu ülke tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunda yabancı dildeki dört ana iletişim becerisine (dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma) eşit önceliği vermektedir (bakınız Şekil E14). Ancak, Belçika (Flaman 

Topluluğu) ve Avusturya’da, farklı asgari kazanım düzeyleri belirli becerilere atanır. Müfredatında 

açıkça önceliğin dört ana beceriden herhangi birine verilmesi gerektiği belirtilmemiş olsa bile, 

Finlandiya’da durum bu şekildedir. Finlandiya’da, örneğin, algılayıcı beceriler (dinleme ve okuma) için 

beklenen düzey üretici beceriler (konuşma ve yazma) için olandan daha yüksekken Belçika’da (Flaman 

Topluluğu) durum tam tersidir. Avusturya’da, lisede, ikinci dilde okuma becerilerinin diğer becerilere 

göre daha yüksek olması beklenmektedir. 

 

Son olarak, bazı ülkeler 2011/12 öğretim yılından itibaren yabancı dilde kazanılması beklenen asgari  
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düzeyleri revize etmektedir. Estonya’da, lisede, tüm dil kursları şu anda ya B1 ya da B2 düzeyinde 

öğretim yapmaktadır. Öğrenciler zorunlu eğitimin sonunda yabancı dildeki kazanım düzeylerine bağlı 

olarak bu düzeylerden birine dağıtılır. Ayrıca, İngilizce için beklenen asgari düzey diğer yabancı 

dillerden biraz daha yüksektir. Kıbrıs’ta, tam-zamanlı zorunlu eğitimin sonunda birinci yabancı dil için 

kazanılması beklenen düzey A2’den B1’e yükselmiştir. Slovenya’da,  yeni müfredat zorunlu genel 

eğitimin sonunda yabancı diller için asgari kazanım düzeylerini tanıtmıştır  birinci yabancı dil için A2 

ve ikinci yabancı dil için A1. 

 

ZORUNLU EĞİTİMİN TAMAMLANMASI ÜZERİNE VERİLEN SERTİFİKALAR  

GENELLİKLE BİR YABANCI DİL UNSURU İÇERİR 

 

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda (Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık (İskoçya) dışında), 

tam-zamanlı zorunlu eğitimin tamamlanması üzerine öğrencilere bir sertifika verilir. Hemen hemen 

bütün ülkelerde, bu tür sertifikalar öğrencilerin bir veya daha fazla yabancı dil öğrendiklerini gösteren 

bir yabancı dil unsuru içerir. Ancak, Belçika, İspanya, Romanya ve Türkiye’de, verilen sertifikalar 

zorunlu genel eğitim sırasında öğrenilen yabancı dille açıkça ilgili değildir. 

 

Sertifikanın yabancı dille ilgili olup verildiği ülkelerde, diller genellikle sertifikanın zorunlu bir 

unsurudur. İrlanda, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), Lihtenştayn ve Norveç bu genel 

kuralın istisna ülkeleridir. İrlanda ve Birleşik Krallık’ta, sertifikaya yabancı dilin dahil olması, 

öğrencilerin seçtikleri derslere veya yeterliklere bağlıdır. Lihtenştayn’da durum biraz farklıdır, çünkü 

yabancı dil unsurunun sertifikada içerilmesi, öğrencilerin zorunlu genel eğitimde takip ettikleri eğitim 

sürecine bağlıdır.  

Şekil E17: Tam-zamanlı zorunlu eğitimin tamamlanması üzerine öğrencilere verilen sertifikalarda 
yabancı dilin içerilmesi, 2010/11 

 
 
 
 

Tüm sertifikalarda yabancı dil zorunlu bir unsurdur 
 

Verilen yeterliğe bağlı olarak yabancı dil 
sertifikalarda zorunlu bir unsurdur 

 
Yabancı dil unsuru olmadan verilen sertifika 

 

 

Sertifika yok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurydice. 
 

Açıklayıcı not 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
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Yabancı dile ilişkin yoğun eğitim programları olan okullar şekilde gösterilmemektedir. 
Yabancı dil unsuru: Öğrencilerin yabancı bir dil öğrendiklerini gösterir ve bazı durumlarda, hangi dili(leri) 
öğrendiklerini ve/veya değerlendirme sonuçlarını veya ulaşılan kazanım düzeylerini belirtir. Bir sertifikanın bir dil 
unsuruna sahip olabilmesi için bu olasılıkların herhangi biri yeterlidir. 
“Sertifika”nın tanımı için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
 
Ülkeye özgü notlar 
Hollanda: Ortaöğretim birinci kademenin sonunda, sadece VMBO türü okullarda sınava girip bu sınavı geçen 
öğrenciler yabancı dil unsuru olan bir diploma alır. HAVO ve VWO’daki öğrenciler, lisenin sonunda, sınavlara daha 
sonra gireceklerinden, ortaöğretim birinci kademenin sonunda bir sertifika almazlar. 
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): Her ders ayrı ayrı sertifikalandırılır. 
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ZORUNLU EĞİTİMİN TAMAMLANMASI ÜZERİNE VERİLEN SERTİFİKALARIN YABANCI 

DİL UNSURU GENELLİKLE SÜREKLİ DEĞERLENDİRMEYE DAYANMAKTADIR 

Tam-zamanlı zorunlu eğitimin tamamlanması üzerine verilen sertifikaların dil unsuru iç 

değerlendirmeye (okul personeli tarafından gerçekleştirilen) veya dış değerlendirmeye (okul dışındaki 

organlar tarafından kontrol edilen) dayalı olabilir (bakınız Şekil E17). İç değerlendirme, İrlanda ve 

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) dışında bu düzeyde tüm ülkelerde kullanılır; bu 

ülkeler zorunlu eğitimin sonunda yabancı dilleri değerlendirmek için sadece dış değerlendirme 

yöntemlerini kullanır. Bir düzine ülkede, dış değerlendirme iç yöntemleri tamamlar. 
 

İç değerlendirme, yıl boyunca verilen notlara ve ödevlere (sürekli değerlendirme) dayalı olabilir ya da 

zorunlu genel eğitimin sonunda bir iç sınav (okul düzeyinde organize edilip yönetilip değerlendirilen) 

şeklinde olabilir. Sürekli değerlendirme, sertifika amaçlı (Macaristan dışında) öğrencilerin yabancı dil 

becerilerini değerlendirmek için kullanılan en yaygın iç yöntemdir. Ülkelerin yaklaşık yarısında, sürekli 

değerlendirme iç değerlendirmenin tek şekliyken diğer yedi eğitim sisteminde, dahili bir final sınavıyla 

birlikte kullanılır. 

 
 

Şekil E18: Tam-zamanlı zorunlu eğitimin tamamlanması üzerine verilen sertifikalarda yabancı dile katkıda 
bulunan değerlendirme şekilleri, 2010/11 
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Kaynak: Eurydice. 

Açıklayıcı not 
Tam-zamanlı zorunlu eğitim, bazı veya tüm ISCED 3 düzeylerinin tam-zamanlı zorunlu eğitimin bir parçası olduğu 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, normal olarak ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2 düzeyi) ya da tek yapı (ISCED 
1 ve 2) tamamlandığında sona erer. Daha fazla bilgi için, bakınız Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 
(EACEA/Eurydice, 2010). 
 
Ülkeye özgü not 
İzlanda: Danimarkaca ve İngilizce iki zorunlu yabancı dildir. Zorunlu eğitimin sonunda, öğrencilere zorunlu bir 
unsur olarak yabancı dil olan bir sertifika verilir. Danimarkaca, sadece bir iç sınavla değerlendirilirken İngilizce 
hem iç hem de dış sınvalara tabidir. 



 
  

 Bölüm III – Beklenen öğrenme çıktıları ve sertifika 

 

 

 

 
 

Çoğu durumda, sertifika amaçlı dış değerlendirme genellikle okul dışından eğitim yetkilileri tarafından 

tasarlanmış, yönetilmiş ve değerlendirilmiş bir final sınavı vasıtasıyla organize edilmektedir. Beş 

ülkede (Danimarka, Almanya, Letonya, Malta ve Polonya), yabancı dillerdeki dış sınavlar tam-zamanlı 

zorunlu eğitimin sonunda tüm öğrenciler için zorunludur. Estonya ve Macaristan’da, öğrencilerin 

seçimlerine bağlı olarak isteğe bağlıdır. Portekiz’de, yabancı dillerdeki dış değerlendirme sadece dil ve 

beşeri bilimlerde eğitim alan öğrenciler için zorunludur. Slovenya ve Norveç’te, dış sınavlar ilgili eğitim 

yetkilileri tarafından alınan kararlara bağlı olarak bazen zorunludur. 

 

Zorunlu eğitimin sonunda yabancı bir dil öğrenmenin isteğe bağlı olduğu Birleşik Krallık’ta (İngiltere, 

Galler ve Kuzey İrlanda), bu dersi seçen öğrenciler, dış yeterliklerle, çoğunlukla GCSE, değerlendirilir. 

Değerlendirme, hem dış sınavı (%40) hem de kontrollü değerlendirmeyi (%60) içerir. İkincisi, konuşma 

ve yazma becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Değerlendirme görevleri, öğretmenler tarafından 

rehberliği veren kuruluşlarla uyum içerisinde ayarlanır. Yazma görevleri, kuruluşlar tarafından 

değerlendirilir ve konuşma görevleri kuruluşlar tarafından yönetilip öğretmenler tarafından 

değerlendirilir. 
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SÖZLÜKÇE , 
 

İSTATİST İKSEL  VERİTABANLARI VE KAYNAKÇA  
 
 
 
 

I. Sınıflamalar 

 

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED 1997) 

 

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), eğitimle ilgili istatistiklerin uluslararası düzeyde 

derlenmesine elverişli bir araçtır. İki adet çapraz sınıflandırma değişkenini içerir: genel/mesleki/meslek 

öncesi oryantasyonu ve eğitim/işgücü piyasası yönlenmesi gibi ek boyutları da içeren eğitim düzeyleri ve 

alanları. Mevcut sürüm olan ISCED 97 (4), yedi ayrı eğitim düzeyini öngörmektedir. Ampirik olarak ISCED, 

eğitim programlarının eğitim düzeylerine tahsis edilmesine yardımcı olabilecek çeşitli kriterler 

bulunduğunu varsaymaktadır. İlgili eğitimin düzeyine ve tipine bağlı olarak, ana ve yan kriterler arasında 

hiyerarşi içeren bir derecelendirme sistemi kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır (tipik giriş yeterliği, 

minimum giriş şartları, minimum yaş, personel yeterliği vs.). 

 

   ISCED 0: Okul-Öncesi Eğitim 

 

İlköğretime başlamadan önce organize ders sürecinin ilk aşaması olarak tanımlanmaktadır. Okul ya da 

merkez odaklı olup, en az 3 yaşındaki çocuklar için geliştirilmiştir. 

 

   ISCED 1: İlköğretim 

 

Bu düzey dört ila yedi yaşları arasında başlar, tüm ülkelerde zorunludur ve genellikle beş ila altı yıl sürer. 



   ISCED 2: Ortaöğretim birinci kademe 

 

Ortaöğretim birinci kademe, ilköğretim düzeyinde başlayan temel programlara devam eder, ancak 

öğretim tipik olarak daha çok ders-odaklıdır. Genellikle, bu düzeyin sonu zorunlu eğitimin de sonu 

olmaktadır. 



   ISCED 3: Ortaöğretim ikinci kademe  

 

Bu düzey genellikle zorunlu eğitimi takip eder. Giriş yaşı tipik olarak 15 ya da 16’dır. Giriş yeterlikleri, 

zorunlu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasıdır ve diğer giriş şartları da genellikle gereklidir. Eğitim, 

çoğunlukla, ISCED 2. düzeye kıyasla daha çok ders ağırlıklıdır. ISCED 3. düzeyin tipik süresi iki yıldan beş 

yıla değişmektedir. 



   ISCED 4: Ortaöğretim sonrası yüksek okul harici öğretim 
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Bu programlar, ortaöğretim ikinci kademeyle yükseköğretim arasındaki sınırda yer alır. ISCED 3 

mezunlarının bilgi düzeyini genişletme amacına yöneliktir. Tipik örnekler olarak öğrencileri 5. düzeydeki 

derslere ya da doğrudan işgücü piyasasına girmeye hazırlayan programlar gösterilebilir. 

 

   ISCED 5: Yükseköğretim (birinci aşama) 

 

Bu programlara girmek için genellikle ISCED 3. ya da 4. düzeylerinin başarılı şekilde tamamlanması 

gerekmektedir. Bu düzey, büyük ölçüde teorik tabanlı olan akademik yükseköğretim programlarını (A 

tipi) ve genellikle A tipi programlardan daha kısa olan ve işgücü piyasasına girişi hedefleyen mesleki 

yüksek öğretim programlarını (B tipi) içermektedir. 

 

(4)  http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=3813_201&ID2=DO_TOPIC 
 
 

   ISCED 6: Yükseköğretim (ikinci aşama) 
 

Bu düzey, ileri araştırma yeterliğine ulaştıran yüksek öğretim çalışmaları (Ph.D. ya da diğer doktora) için 

ayrılmıştır. 

II. Tanımlar 
 

CEFR (Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni) 
 

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen dil öğrenme, öğretme ve değerlendirme için bir çerçeve. Başlıca 

amacı, dil eğitimi ve yeterliklerin sağlanmasında şeffaflık ve karşılaştırılabilirliği kolaylaştırmaktır. 

CEFR, yabancı bir dilde, ilgili bilgi ve becerilerin yanı sıra iletişim için farklı bağlamlarda iletişim için 

gerekli yeterliliklerin kapsamlı bir açıklamasını sağlar. CEFR, yabancı dil öğrenenlerin ve kullanıcıların 

ilerlemelerinin ölçülebilmesini altı dil düzeyi (A1 Temel kullanıcıdan C2 Yeterli kullanıcıya kadar) 

tanımlar. Daha fazla bilgi için, bakınız:  

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf 

 

Sertifika 
 

Eğitiminin belirli bir aşamasında ya da tam bir eğitimi tamamlamasından sonra bir öğrenci verilen 

resmi bir yeterlik belgesidir. Sertifika kazanımı, çeşitli değerlendirme şekillerine dayalı olabilir; bir final 

sınavının ön şart olması gerekmez. 

 

Klasik dil 
 
Herhangi bir ülkede artık konuşulmayan Latince ya da klasik Yunanca gibi antik bir dildir ve bundan 

dolayı “İletişim” dışındaki amaçlar için öğretilir. Öğretme hedefleri, söz konusu antik dilden ortaya 

çıkan modern bir dilin köklerinin daha derin bilgisini kazanma, eski edebiyatta orijinal metinleri okuma 

ve anlayabilme ve dili kullanmış ve hedef grupla kültürel bağlar kurabilmiş medeniyetle bir aşinalık 

kurma olabilir. Klasik bir dilin, bir ► devlet dil, ► resmi dil, ► bölgesel veya azınlık dil veya o alana ait 

olmayan bir dil konumu olamaz. Bazı müfredatlarda, ► yabancı dil olarak değerlendirilebilir. 

http://www.uis.unesco.org/ev.php
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf
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CLIL (İçerik ve Dil Entegreli Öğrenim) 

 

CLIL, “İçerik ve dil entegreli öğrenim”in kısa adıdır. Bu kısa ad, iki dilli eğitimin her çeşidini belirtmek 

için kullanılan genel bir terimdir. Dil dersleri dışındaki (dil ve edebiyat/kültür dışındaki dersler) dersleri 

öğretmek için kullanılan dillerin temelinde iki çeşit CLIL arasında ayırım yapmak gereklidir: 

 

A Tipi: Dil dışı derslerin bir ► yabancı dil (merkezi müfredatta verilen statü) ile öğretilmesinin 

sağlanması. Yabancı dil yoluyla öğretilen dil dışı derslerin sayısı, okullara ve ülkelere göre değişebilir. 

Bazı okullarda (1. durum), tüm dil dışı dersler, yabancı dille öğretilir. Diğerlerinde (2. durum), bazı dil 

dışı dersler, yabancı dille ve okulun idari organıyla yönetilen dille öğretilir. İkinci durumda, iki dil bu 

yolla müfredattaki dil dışı dersleri öğretmek için kullanılır. 

 

B Tipi: Dil dışı derslerin bir ► bölgesel ve/veya azınlık dille veya bir ► bölge-dışı dille veya birden fazla 

devlet dili olan ülkelerde bir ► devlet diliyle ve herhangi başka bir dil olan ikinci bir dil aracılığıyla 

öğretilmesinin sağlanması. Kısacası, bu okullarda, dil dışı dersler, her zaman iki dil aracılığıyla öğretilir. 

Çok az okulda, bu iki dile ek olarak, dil dışı dersleri öğretmek için üçüncü bir dil kullanılır. Üç dil, bir 

azınlık ve/veya bölgesel dili, bir devlet dilini ve yabancı dili içerir. 

 

Doğrudan entegre 

 

Eğitim dilini ikinci ya da ek bir dil olarak öğrenen elverişli göçmen çocukların normal okul saatlerinde 

özel dil desteği aldıkları kaynaştırma eğitim sınıflarına doğrudan kaydoldukları sistemdir. 

 

Eğitim süreci 
 

Bazı ülkelerde, öğrenciler ortaöğretim düzeyinde çeşitli olasılıklar arasından bir uzmanlık alan eğitimi 

seçmek zorundadır. Daha somut olarak, bazı durumlarda, edebi ya da bilimsel çalışmalar gibi özel 

alanlar seçmelidir. Diğer durumlarda, öğrenciler örneğin, Almanya’da olduğu gibi, Gymnasium, 

Realschule, vb gibi farklı okul türleri arasından seçim yapmak zorundadır. 

 

Esnek müfredat 

Merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri tarafından belirlenen ► asgari düzeyde eğitim imkanını 

sağlamak üzere okulların ve/veya belediyelerin seçmek ve sunmak zorunda oldukları bir dizi ders. Diller 

bu dersler arasında olabilir de olmayabilir de. İki olası durum şu şekilde olabilir:  

1. Esnek müfredata dahil olan dersler, merkezi olarak belirlenen müfredatta öğretilen derslere ek 

olabilir; 

2. Merkezi olarak belirlenen herhangi bir müfredat yoktur. Esnek müfredat, ya her okulun zorunlu 

olarak karar verdiği dersler ya da öğrencilerin seçmek zorunda oldukları bir dizi derse ait olan dersler 

gibi öğretilen bütün derslere karşılık gelmektedir.  
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Esnek zaman tahsisi 

 
Okulların zorunlu derslere müfredatın ne kadar zaman ayırcağına karar vermekte serbest oldukları 

sistemdir. Merkezi (veya üst-düzey) düzey müfredatları, derslere tahsis edilecek zamanı belirtmeden, 

sadece öğretilecek dersleri göstermektedir. 

 

Yabancı dil 

Merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri tarafından, dilin politik durumuyla ilgisi olmayan, eğitimle 

ilgili tanıma dayalı olarak belirlenen ve müfredatta “yabancı” olarak görülen dil. Bu yüzden, politik 

açıdan ► bölgesel veya azınlık diller olarak görülen belirli diller yabancı dil olarak müfredatta yer 

alabilir. Aynı şekilde, belirli ► klasik diller belirli müfredatlarda yabancı dil olarak ele alınabilir. Yabancı 

diller, bazı müfredatlarda modern diller (klasik dillerin aksine) olarak tanımlanabilir. 

 
Dört iletişim becerisi  

Yabancı dil öğretimindeki temel iletişim becerileri: dinleme (dinlediğini anlama), konuşma (sözel ifade), 

okuma (okuduğunu anlama) ve yazma (yazarak ifade etme). 

Tam-zamanlı zorunlu genel eğitim 
 

Belçika, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Macaristan, Hollanda (VWO ve HAVO), Slovakya ve tam-zamanlı 

zorunlu genel eğitimin ayrıca ISCED 3 düzeyinin bir kısmını ya da tamamını kapsayabildiği yerler olan 

(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) dışında, ortaöğretim birinci kademenin (ISCED 2 düzeyi) 

tamamlanmasından (düzey 2 ISCED) veya tek yapının (ISCED 1 ve 2 düzeyleri) sonunda biten süre 

(bakınız Avrupa eğitim sistemlerinin yapısı 2010/11: şematik diyagramlar). 

 

Genel öğretmen 

Yabancı diller de dahil olmak üzere, müfredatta yer alan bütün dersleri (veya hemen hemen bütün 

dersleri) öğretmeye yetkili öğretmen. Böyle öğretmenler, yabancı dil alanında herhangi bir eğitim alıp 

almadıklarına bakılmaksızın yabancı dil öğretiminde görevlendirilir. 

 
Zorunlu ders olarak dil 

Merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri tarafından belirlenen müfredattaki zorunlu derslerden biri 

olarak öğretilen dil. Bütün öğrenciler bu dersi almak zorundadır. Kendi dilini (dillerini) seçmede özgür 

olmadıkları zaman, söz konusu olan dil ► özel zorunlu dildir. Zorunlu ders olarak dil, ► eğitim 

imkanının asgari düzeyini (bütün öğrenciler için) sunmada veya farklı ► eğitim süreçleri için belli 

müfredatlarda kullanılabilir.    

Çekirdek müfredat seçeneği/temin edilme seçeneği olarak dil 

Bazı ülkelerde,  merkezi olarak belirlenen müfredat, okullara bir dizi seçmeli ders arasından en az bir 

yabancı dili sunmalatını zorunlu kılar. Öğrenciler bu ders dizisinden en az birini (bir dil olmak zorunda 

değil) seçmek zorundadır. 
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Eğitim imkanının asgari düzeyi 

► Eğitim sürecine veya okul türüne bakmaksızın merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri tarafından 

belirlenen, bütün öğrenciler için zorunlu asgari müfredat ve/veya asgari öğretim süresini ifade eder. Bir 

ya da belirli bir yıl için tanımlanabilen bu asgari imkan, bazı ülkelerde ► esnek müfredatı olduğu kadar 

merkezi olarak belirlenen müfredatı da kapsar.  

Özgün olmayan dil 
 

Belirli bir devlette, resmi ► devlet dili ya da ► bölgesel veya azınlık dili olmayan ya da o alana ait 

olmayan herhangi bir dil. Örneğin, Almanca, İrlanda’da özgün olmayan dildir. 

 

O alana ait olmayan dil 

 

Devletin vatandaşları tarafından kullanılan ve devletin nüfusunun geri kalanı tarafından kullanılan 

dilden veya dillerden farklı olan, fakat geleneksel olarak devletin toprakları içinde kullanılmasına 

rağmen belirli bir alan için tanımlanamayan dil (Bölgesel veya Azınlık Diller için Avrupa 

Sözleşmesi’ndeki tanıma göre Avrupa Konseyi, 1992). Örneğin, Çingenece o alana ait olmayan bir 

dildir. 

 

Resmi dil 

Herhangi bir devlette belli bir alan içinde yasal veya idari amaçlara yönelik kullanılan dil. Resmiyetlik 

konumu, devletin belirli kısımlarına göre sınırlı olabilir veya bütün toprakları üzerine yayılabilir. Bütün 

► devlet dilleri resmi dillerdir fakat resmi dil konumuna sahip her dil devlet dili olmayabilir. (Örneğin, 

Almanya’da resmi dil konumuna sahip Danimarkaca, bir ► bölgesel veya azınlık dilidir, devlet dili 

değildir). 

Hedef dil ülkede stajyer öğretmenler tarafından geçirilen süre 

 

Öğretilecek dilin konuşulduğu bir ülkede ya da bölgede geçirilen süre. Bu süre, bir okulda (asistan 

olarak) bir üniversitede (derslere katılarak) ya da iş sektöründe bile geçirilen süreyi içerebilir. Amaç, 

stajyer öğretmenlere hedef dilin ve kültürün doğrudan tecrübe edilmesini sağlamaktır. 

 

Aşamalı 

Yabancı dil öğretimiyle ilgili yeni bir yasa bütün okullarda hemen tanıtılmaz, bu yüzden gereksinimlere 

yavaş yavaş uyarlanabilmesi için zaman tanınır.  

Pilot proje 

Belirli bir yeniliğin elverişliğini test etmek için belirlenen belirli bir zamanla sınırlı deneysel bir proje. 

Pilot projeler, ilgili eğitim yetkilileri tarafından kurulmuş ve en azından kısmen finanse edilmiştir. Bu 

türde deneyler genellikle sistematik değerlendirmeye tabidir.    

Bölgesel veya azınlık dil 

“Geleneksel olarak devletin nüfusunun geri kalanından sayıca daha küçük bir grup oluşturan o devletin 

vatandaşları tarafından bir devletin belirli bir toprağında kullanılan” dildir; o devletin ► devlet dilinden  
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(dillerinden) farklıdır. (Bölgesel veya Azınlık Diller için Avrupa Sözleşmesi’ndeki tanıma göre Avrupa 

Konseyi, 1992) Genel bir kural olarak, bu diller ilgili alanlarda etnik kökleri olan veya nesillerdir söz 

konusu bölgelere yerleşmiş olan nüfusun dilleridir. Azınlık / bölgesel dillerin ► resmi dil konumları 

olabilir, fakat tanıma göre bu durum konuşuldukları alanla sınırlıdır.  

Yarı-uzman öğretmen 

 

Biri veya daha fazlası yabancı dil olan en az üç farklı dersi bir gruba öğretmekle yetkili olan öğretmen. 

 
Uzman öğretmen 

 

Bir ya da iki farklı dersi öğretmekle yetkili olan öğretmen. Söz konusu öğretmen için, bu durum ya biri 

yabancı dil olan iki farklı dersi öğretmeyi ya da yalnızca yabancı dil öğretmeyi içerir. 

 
Belirli zorunlu dil  

 

Başka bir dil seçeneği olmayan bütün öğrenciler (► eğitim sürecine ya da okul türüne bakmaksızın) 

için zorunlu olan belirli bir yabancı dil. Merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri hangi dilin 

öğretileceğine karar verir. 

 

Devlet dili 

 

Bütün ülkede resmi konuma sahip herhangi bir dil. Her devlet dili ► resmi dildir. 

 

Öğrencilerin soyut yaşı 
 

Okul sisteminde, eğitimin belli bir sınıfında ya da düzeyindeki öğrencilerin normal yaşları, eğitime 

erken veya geç başladıklarında, sınıf tekrarı yaptıklarında ya da eğitime ara verdiklerinde dikkate 

alınmaz. 

 

Ders süresi 
 

Öğrencilere bir ya da daha fazla müfredat dersi öğretilirken harcanan süre genellikle saat olarak ifade 

edilir. Öğrencilerin ev ödevi, proje çalışması veya diğer özel çalışmalarda harcadıkları zaman bu 

sürenin dışındadır. Bu süre, merkezi ya da yerel yetkililerden gelen öneriler veya yönetmeliklere tabi 

olabilir ya da belirlenmeleri için okullara bırakılabilir. Tanım, öğretmenlerin sınıflarıyla geçirdikleri 

iletişim saatlerinin sayısıyla ilgiliolan “öğretim süresi”nden farklıdır. 

 

III. Veritabanları 
 

Dil Yeterlikleri üzerine Avrupa Araştırması (ESLC) 2011 

 

Dil Yeterlilikleri üzerine Avrupa Araştırması (ESLC), öğrencilerin ortaöğretim birinci kademelerinin son 

yılında (ISCED 2) veya ortaöğretim ikinci kademelerinin ikinci yılında (ISCED 3) yabancı dil yeterlikleri 

hakkında bilgi toplamak için tasarlanmıştır. Araştırmada onaltı ülke veya ülke topluluğu yer almıştır  



Avrupa’da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli Veriler  – 2012  

 

 

(Belçika’nın Fransız Topluluğu, Almanca-konuşan Topluluğu ve Flaman Topluluğu, Bulgaristan, 

Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovenya, İsveç, Birleşik 

Krallık – İngiltere ve Hırvatistan). Ancak, İngiltere’nin verileri raporun hazırlık aşamasında mevcut 

olmadığından mevcut rapor sadece 15 eğitim sistemine ait verileri içermektedir. 

 

Araştırma, iki dildeki hedef nüfusu test etmiş ve her katılımcı için iki ayrı örnek vardı: biri ilk test edilen 

dil için ve diğeri de ikinci için (her katılıman öğrenci sadece bir teste girdi). Hemen hemen tüm 

ülkelerde, veya ülke topluluklarında, test edilen iki dil, bireysel katılımcı bağlamında en çok öğretilen 

iki dildi. Tek istisna, Belçika’nın  Fransız Topluluğu (öğrencileri en yaygın olarak öğretilen ikinci ve 

üçüncü yabancı dilde test eden) ve Bulgaristan ve Estonya’ydı (öğrencileri en yaygın olarak öğretilen 

birinci ve üçüncü yabancı dilde test eden). 

 

Test edilen diller şu şekildedir: hemen hemen tüm katılımcılarda, ilk test edilen dil, Fransızca’nın test 

edildiği Belçika (Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları) ve İngiltere dışında İngilizce’ydi. İkinci test 

edilen dil: Belçika’nın Almanca-konuşan ve Flaman Toplulukları’nda İngilizce, Belçika’nın Fransız 

Topluluğu, Bulgaristan, Estonya, Hollanda, Polonya, Slovenya, İngiltere ve Hırvatistan’da Almanca’ydı; 

Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de Fransızca; Fransa ve İsveç’te İspanyolca, Malta’da İtalyanca. Test 

öncesinde, araştırma nüfusu hedef dili en az bir akademik yıl için inceliyordu. 

 

Performans ölçmesinin yanı sıra, araştırma dört bağlam anketini içermekteydi: öğrenciler için bir, 

öğretmenler için bir, müdürler (okul müdürleri) için bir ve Ulusal Araştırma Koordinatörü tarafından 

tamamlanan bir ulusal anket. Mevcut rapor, ilk üç anketten seçilen verileri kullanmaktadır. Okul 

personelini (yani okul müdürleri/müdür ve öğretmenleri) hedefleyen bağlamsal anketle ilgili olarak, 

her katılan okul müdüründen ve test düzeyinde hedef dilde öğretim yapan tüm öğretmenlerden ilgili 

bağlamsal ankete cevap vermeleri istendi. 

 

ESLC’ye (Bölüm D ve E) dayalı şekillerle ilgili olan veri tabloları, standart hata hakkında bilgi içermez. 

Ancak, bu bilgilere Eurydice web sitesinde başvurulabilir. 

 

PISA 2009 uluslararası veritabanı 

 

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 15 yaşına gelen öğrencilerin okuduğunu anlama, 

matematik ve fen bilgisindeki okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla OECD gözetiminde yürütülen 

uluslararası bir taramadır. Araştırma ortaöğretimin birinci ya da ikinci kademesinde olan 15 yaşındaki 

öğrencileri temsil eden örnekleme dayanmaktadır. Performans ölçümünün yanı sıra, PISA uluslararası 

araştırması kendi bulgularına ışık tutabilecek olan okul ve aile kapsamındaki değişkenleri belirlemek 

amacıyla anketleri de içermektedir. Mevcut yayında yer alan üç gösterge, bağlamsal öğrenci 

anketlerinden elde edilen cevapları kullanarak hazırlanmıştır. Tüm göstergeler hem devlet okullarını 

hem de destek alan ya da diğer tip özel okulları kapsamaktadır.  

PISA araştırmaları her üç yılda bir yapılmaktadır. İlk anket 2000 yılında gerçekleşmiştir; sonrakiler 

2003, 2006 ve 2009 yılında yapılmıştır. 2012 ve 2015 yılındaki değerlendirmeler hazırlanmaktadır. 
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Eurydice Ağı’na katılan ülkeler arasında, Kıbrıs ve Malta bugüne kadar PISA için veri toplamada yer 

almamıştır. 

 

• Örnekleme prosedürü, okulların ve daha sonra da öğrencilerin seçilmesini kapsamıştır. Her 

öğrenciye gittiği okulun büyüklüğüne veya konumuna bakılmaksızın aynı olasılıkta seçilme olanağının 

sunulmasını istemiştir. Bu amaçla, okullar, örneklemeden önce, seçilebilme olasılıklarıyla büyüklükleri 

arasında ters orantılı bir şekilde (5) tartılmıştır. 

 

• Verilerin ülkelerin tüm nüfusu için geçerli alındığı durumlarda, standart hata analizi (örnekleme ile 

ilgili hatalar ölçümü) gibi bazı katı gereksinimlere uyması gerekmektedir, bunun sonucunda iki veri 

arasında gözle görülür bir fark istatistiksel açıdan önemsiz düşünülebilir. 

 

PISA’ya dayalı şekillerle ilgili verilerin olduğu tablolar (Bölüm A)  standart hata hakkında bilgi içermez. 

Ancak, bu bilgilere Eurydice web sitesinde başvurulabilir. 

 

IV. İstatistiksel tanımlar 

 

Medyan/Ortanca: Bir dağılım içerisinde tam ortada yer alan değer, bu sayının yukarısındaki ve 

aşağısındaki değerlerin sayısı birbirine eşittir. 

 

Yüzdelik değer: Birden yüze kadar olan ölçek üzerinde bulunan bir değer; bu değere eşit ya da bu 

değerin altında olan dağılım yüzdesini gösterir. Orta sayıyı tespit etmek çok kolaydır: 50. yüzdelik 

değer. Örneğin, teste katılan insanların aldığı skorların %90’ından daha büyük olan en küçük test 

skorunun 90. yüzdelik değerde olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca açıklamak gerekirse yüzdelik değerler, 

belirli bir istatistiksel veri kümesini ya da frekans dağılımını 100 bölüme ayıran 99 değerdir ve 

bunlardan her biri aynı (ya da hemen hemen aynı) sayıda birey içerir. 

Standart hata: Bir nüfus parametresinin örnekleme dağılımının standart sapması. Örnekten elde edilen 

nüfus parametresi tahmini ile ilişkili belirsizlik derecesinin ölçüsüdür. Aslında, örnekleme işleminin 

rastgele olması nedeniyle, daha fazla ya da daha az farklı sonuçların elde edilebileceği farklı bir örnek 

almış olabilirsiniz. Varsayalım ki, belirli bir örnek üzerinden düşünürsek, tahmini nüfus ortalaması 10 idi 

ve bu örnek ile ilişkili standart hata iki birim idi. Daha sonra, kendinizden %95 emin bir şekilde nüfus 

ortalamasının 10 artı ve 10 eksi iki standart sapmaları arasında, yani 6 ile 14 arasında olacağına 

hükmedebilirsiniz. 

İstatistiksel anlamlılık: %95 güvenirlik düzeyini ifade eder. Örneğin, anlamlı bir farklılık, farkın %95 

güvenirlik düzeyinde sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı olması demektir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) PISA’da, küçük okullar (35 öğrencinin altında ve 15 yaşında olan tüm öğrencilere seçilme olasılığının sağlanması), 
yeterince temsil edildikleri ülkelerde (bu kategorideki okulların %5’inden fazlası) ayrı olarak örneklendirilmiştir. 
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EK 1: OKUL-ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VE GENEL ORTAÖĞRETİMDE YABANCI 

DİL İMKANINA İLİŞKİN ÜLKE TANIMLARI (2010/11) 
 

Giriş 
 

 

•   Bu açıklamalar, sadece asgari eğitim imkanını, merkezi (veya üst-düzey) eğitim yetkilileri 

tarafından bir yıl veya belli sayıda yıl için belirlenen zorunlu asgari müfredat ve/veya tüm 

öğrenciler için asgari öğretim süresini ilgilendirir. Birçok ülkede, merkezi olarak tanımlanan bu 

asgari imkan, her okulun çekirdek müfredatının bir unsurunu belirlemelerine olanak sağlayan 

bazı esneklikler içerir. Bu açıklamalar, B bölümünün I. Bölümündeki ve Şekil B13’teki (Bölüm II) 

bilgiyi özetlemektedir. 

 

• Bu açıklamalar sadece genel eğitimle ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak, “tüm öğrenciler” dendiği 

zaman, genel eğitimdeki tüm öğrenciler anlaşılmaktadır. Bu durum, ortaöğretimle ve özellikle 

liseyle ilgilidir ve hemen hemen tüm ülkelerde var olan mesleki eğitim yollarıyla ilgili durum ise bu 

tanımın bir parçası değildir. 

 

• Zorunlu ders olarak öğrenilen yabancı dillerin sayısının eğitim sürecine veya okul türlerine göre 

farklılık gösterdiğinde, sadece yüksek sayıda yabancı dil öğrencisi bazı eğitim süreçlerinde ya da 

belirli okul türünde bu dilleri öğrendikleri metinde vurgulanmaktadır. Bu durum, farklı eğitim 

yollarının ya da okul türlerinin var olduğu birçok ülkede ortaöğretimle ilgilidir. 

 

•  Öğrencilerin yaşı öğrencilerin kavramsal yaşına karşılık gelir, öğrencilerin okula erken ya da geç 

başladıklarındaki yaşları, sınıf tekrarı veya eğitime diğer türlü müdahale dikkate alınmamaktadır. 

Öğrencilerin kavramsal yaşları ve eğitim yapısı arasındaki bağlantılar hakkında bilgi için, lütfen 

Eurydice’ın bu adreste bulunan ulusal yapılarına bakınız:  

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/108_structure_education_syste

ms_EN.pdf 

 

•  Her ülke tanımı genellikle herkesin zorunlu olarak yabancı dil öğrenmeye başladığı yaşla başlayıp 

ki bu yaş çoğu ülkede birbirinden farklıdır, genel ortaöğretimin bittiği yaşla biter ki bu yaş ülkeye 

bağlı olarak 18 ila 20 arasında değişir. 



Belçika (BE fr) 
 

Tüm öğrenciler, yabancı dil öğreniminin 8 yaşında başladığı Brüksel dışında, 10 yaşından itibaren 

zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Brüksel’de, bu dil Hollandaca olmalıdır. Bu 
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zorunluluk öğrenciler 18 yaşına gelene kadar sürer. Okullar, yabancı dil öğrenimi zorunlu hale  

 

gelmeden önce, 6 ve 10 yaşları (veya Brüksel’de 8) arasında değişen öğrencilere yabancı bir dili 

tanıtmak için diğer müfredat derslerine ayrılmış öğretim süresinin bir kısmını kullanmaya karar 

verebilir. 14 yaşından itibaren, genel eğitimdeki tüm öğrenciler ikinci bir yabancı dil öğrenmeyi 

seçebilir, çünkü tüm okullar bunu bir çekirdek müfredat seçeneği olarak sunmak zorundadır. 

 
Belçika (BE de) 

 
Tüm öğrenciler 3 yaşından itibaren zorunlu olarak Fransızca öğrenmeye başlar. Almanca-konuşulan 

bölgedeki Fransızca konuşan azınlıklar için, gidilen okullarda eğitim dili Fransızcayken Almanca zorunlu 

bir dildir. Herkes için zorunlu olan ikinci bir yabancı dil öğrenciler 13 yaşına geldiklerinde tanıtılır. 

Öğrencilerin iki dili öğrenme zorunlulukları 18 yaşına geldiklerinde biter. 14 yaşından itibaren, 

öğrenciler ortaöğretimin sonuna kadar üç yabancı dil çalışmak zorunda oldukları eğitim yollarını/okul 

türlerini seçebilir. 

 

Belçika (BE nl) 
 

Tüm öğrenciler 10 yaşından itibaren zorunlu ders olarak Fransızca öğrenmeye başlar. Okullar, yabancı 

dil öğrenimi zorunlu hale gelmeden önce, 3 ve 10 yaşları arasında değişen öğrencilere yabancı bir dili 

tanıtmak için diğer müfredat derslerine ayrılmış öğretim süresinin bir kısmını kullanmaya karar 

verebilir. Zorunlu ders olarak, İngilizce, öğrenciler 12 yaşına geldiklerinde tanıtılır. Öğrencilerin iki dili 

öğrenme zorunlulukları 18 yaşına geldiklerinde biter. 16 yaşından itibaren, öğrenciler ortaöğretimin 

sonuna kadar üç yabancı dil çalışmak zorunda oldukları eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 

 

Bulgaristan 

Tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Herkes için 

zorunlu olan ikinci yabancı dil, 15 yaşından itibaren öğrencilere tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu 

öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 3 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Çek Cumhuriyeti 

Tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. 13 ya da 14 

yaşından itibaren (okula bağlı olarak), tüm öğrenciler ikinci bir yabancı dil seçebilir, çünkü okulların bu 

yaşlardan itibaren tüm öğrencilere bu ikinci dili seçmeli olarak sunmak zorundadır. Genel eğitimde 15 

yaşındaki tüm öğrenciler için ikinci dil öğrenme zorunlu olur. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 

yaşına gelene kadar sürer. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 3 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 
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fazla önem verebilir. 

 

Danimarka 

Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. Bu zorunluluk 

öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. 13 yaşından itibaren, tüm öğrenciler ikinci bir yabancı dil 

seçebilir, çünkü okulların bu yaştan itibaren tüm öğrencilere bu ikinci dili seçmeli olarak sunmak 

zorundadır. 16 yaşında, öğrenciler 19 yaşına gelene kadar üç yabancı dil öğrenmek zorunda kalacakları 

eğitim yolları/okul türleri seçebilir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların lisede sunmaları gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini 

belirlemez. Tüm okulların, 16 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul 

unsurunu tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil 

konusuna daha fazla önem verebilir. 

 

Almanya 
 

Tüm öğrenciler 10 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. Bu zorunluluk 

öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. Düzenlemelere göre, İngilizce’nin zorunlu olarak öğrenimi 8 

yaşında başlamalıdır. Bu gereklilik, her nasılsa, tüm okullarda tamamen uygulanmamaktadır. Baden-

Württemberg’de, 6 yaşından itibaren yabancı bir dil tüm öğrenciler için zorunludur. Saarland’da, 

Fransızca, İngilizce yerine, zorunludur. 12 yaşından itibaren, öğrenciler 16 yaşına gelene kadar iki 

yabancı dil öğrenmek zorunda kalacakları eğitim yolları/okul türleri seçebilir. Bazı eyaletlerde, 

öğrencilerin bu seçeneği 11 yaşından itibaren bulunmaktadır. 16 - 17 yaşlarında, herkes için zorunlu 

olan İngilizce’ye ek olarak, tüm öğrenciler üç yabancı dile kadar öğrenmeyi seçebilir, bütün okullar bu 

yaştaki tüm öğrencilere seçenek olarak en az iki diğer dil sunmak zorundadır. 

 

Estonya 

Tüm öğrenciler 7 ila 9 yaşlarında zorunlu ders olarak yabancı bir dil öğrenmeye başlar; tam yaşa 

okullar karar verir. Okula bağlı olarak, öğrenciler 10, 11 veya 12 yaşına geldiğinde herkes için zorunlu 

olan ikinci yabancı dil tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 7 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 
İrlanda 
 

Yabancı dil öğrenme zorunlu değildir. Tüm öğrencilere devlet dilleri öğretilir: İngilizce ve İrlandaca. 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların ortaöğretim düzeyinde sunmaları gereken asgari eğitim imkanının 

tüm içeriğini belirlemez. Tüm okulların, 12 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek 

müfredatın okul unsurunu tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar 

yabancı dil konusuna daha fazla önem verebilir. 
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Yunanistan 

Tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Herkes için 

zorunlu olan ikinci dil, öğrenciler 10 yaşına geldiğinde tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 

15 yaşına gelene kadar sürer. 15 yaşında, tüm öğrenciler 18 yaşına gelene kadar bir yabancı dil 

zorunlu olarak kalır. Ancak, tüm öğrencilerin, tüm okulların ortaöğretim sonuna kadar bir çekirdek 

müfredat seçeneği olarak sunma zorunlulukları olduğundan ikinci bir yabancı dil öğrenmeye devam 

edebilir. 

 

İspanya 

Normalde tüm öğrencilerin okul-öncesi eğitimin ikinci döngüsünde bir yabancı dil öğrenmeye 

başlamalarına rağmen tüm öğrencilerin, 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil 

öğrenmeye başlaması gerekir; çoğu Özerk Topluluk’ta, bu yaş 3 yaş gibi erken olabilir. Bu zorunluluk, 

öğrenciler 18 yaşına gelene kadar sürer. Buna ek olarak, ortak bir resmi dilin olduğu Özerk 

Topluluklar’da, tüm öğrencilerin bu dili öğrenmeleri gerekir. 12 yaşından itibaren, tüm öğrenciler 

ikinci bir yabancı dil öğrenmeyi seçebilir, çünkü tüm okulların 18 yaşına kadar tüm öğrencilere bir 

çekirdek müfredat seçeneği olarak en az bir yabancı dil sunma zorunlulukları bulunmaktadır. Ancak, 

Aragon, Kanarya Adaları, Galiçya, Madrid ve Murcia’da, bu ikinci dil 12 yaşındaki tüm öğrenciler için 

zorunludur. 

 

Fransa 
 

Tüm öğrenciler 7 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Herkes için 

zorunlu olan ikinci bir yabancı dil, öğrenciler 13 yaşına geldiğinde tanıtılır. Ancak, 14 yaşından itibaren 

sadece bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçen öğrenciler bu ikinci dili zorunlu ders olarak alır. 

Diğerleri, tek bir zorunlu yabancı dille devam eder. 15 yaşında, genel eğitimdeki tüm öğrenciler 

zorunlu ders olarak iki yabancı dil görür. İlk defa 2010/11’de uygulanan bu zorunluluk, öğrenciler 18 

yaşına gelene kadar devam eder. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların ortaöğretim düzeyinde sunmaları gereken asgari eğitim imkanının 

tüm içeriğini belirlemez. Tüm okulların, 11 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek 

müfredatın okul unsurunu tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar 

yabancı dil konusuna daha fazla önem verebilir. 

 

İtalya 

Tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. 11 yaşından 14 

yaşına kadar, zorunlu ders olarak iki dil öğrenirler. 14 yaşından 19 yaşına kadar, tüm öğrenciler için bir 

zorunlu yabancı dil dersi vardır; ancak, 19 yaşına kadar, üç yabancı dil çalışmak zorunda oldukları 

eğitim yollarını/okul türlerini seçebilirler. 

 
Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 



E k l e r   

 

Tüm okulların, 6 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Uygulamada, okulların hem ilköğretim hem de  

 

ortaöğretim düzeylerinde özerklikleri olmasına rağmen, okullar bu özgürlüğü daha çok lise için kullanır 

(14-19 yaş arası öğrenciler için). Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha fazla önem 

verebilir. 

 

Kıbrıs 
 

Eylül 2011 tarihinden itibaren, tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce 

öğrenmeye başlar. İngilizce’nin zorunlu öğrenimi bazı okullarda 5 yaşından itibaren başlar ve bu 

gereklilik Eylül 2015 yılına kadar tüm okullarda uygulanmalıdır. Herkes için zorunlu bir ders olan 

Fransızca, öğrenciler 12 yaşına geldiklerinde tanıtılır. İngilizce’nin yanısıra Fransızca öğrenme 

zorunluluğu öğrenciler 16 yaşına gelene kadar sürer. 16 yaşından 18 yaşına kadar, tüm öğrencilerin iki 

dil öğrenmeleri gerekir ancak tüm okulların bir çekirdek müfredat seçeneği olarak beş ek dil sunmaları 

gerektiğinden İngilizce ve Fransızca dışında başka diller öğrenmeyi seçebilirler. 

 

Letonya 

Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar (2013/14 

itibarıyla, bu yaş 7’ye düşürülmüştür). Herkes için zorunlu olan ikinci bir yabancı dil öğrenciler 12 

yaşına geldiğinde tanıtılır. Öğrenciler 19 yaşına gelene kadar iki dil öğrenme zorunlulukları sürer. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 7 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Litvanya 
 

2008 yılından itibaren, tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye 

başlar. Herkes için zorunlu olan ikinci bir yabancı dil öğrenciler 12 yaşına geldiğinde tanıtılır. 

Öğrenciler 16 yaşına gelene kadar iki dil öğrenme zorunlulukları sürer. 16 yaşından 18 yaşına kadar, 

herkes için sadece bir yabancı dil zorunludur. Ancak, tüm okulların bu yaştaki tüm öğrencilerine 

çekirdek müfredat seçeneği olarak ikinci bir dil sunmaları gerekitğinden tüm öğrenciler iki dil 

öğrenmeye devam edebilir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 3 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Lüksemburg 
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Tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak Almanca öğrenmeye başlar. 7 yaşında, tüm 

öğrenciler zorunlu bir ders olarak Fransızca öğrenir. 12 yaşında, bazı eğitim yollarını/okul türlerini 

seçen öğrencilerin üçüncü bir yabancı dil olarak İngilizce’yi öğrenmeleri gerekir. Bu dil, öğrenciler 14  

 

yaşına geldiğinde herkes için zorunlu olur. Tüm bu üç dili de öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 yaşına 

gelene kadar sürer. 15 yaşında, bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçen öğrenciler 19 yaşına gelene 

kadar zorunlu ders olarak dördüncü bir dil öğrenmek zorundadır. 

 

Macaristan 

Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Okullar 

normalde 6 ve 9 yaş arası öğrenciler için daha önce bir yabancı dili tanıtmak için diğer müfredat 

derslerine ayrılmış olan öğretim süresinin bir kısmını kullanmaya karar verebilir. 10 yaşından itibaren, 

bazı eğitim yolları/okul türlerini seçen öğrenciler zorunlu ders olarak ikinci bir yabancı dil öğrenir. Bu 

ikinci yabancı dil, genel eğitimde 14 yaşındaki tüm öğrenciler için zorunlu hale gelir. İki dil öğrenme 

zorunluluğu öğrenciler 18 yaşına gelene kadar sürer. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 6 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Malta 
 

Tüm öğrenciler 5 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. Herkes için zorunlu 

olan ikinci bir yabancı dil öğrenciler 11 yaşına geldiğinde tanıtılır. İki dil (bunlardan birinin İngilizce 

olması gerekir) öğrenme zorunluluğu öğrenciler 16 yaşına gelene kadar sürer. Buna ek olarak, 13 

yaşından itibaren, tüm okulların çekirdek müfredat seçeneği olarak en az beş diğer dil sunma 

zorunlulukları olduğundan tüm öğrenciler üçüncü bir dili öğrenmeyi seçebilir. Uygulamada, Malta’nın 

büyüklüğü göz önüne alındığında, belirli bir dil eğitimi almak isteyen öğrenciler bu dili sunan başka bir 

okulda gruplanabilir. 16 yaşından itibaren, yabancı dil öğrenimi zorunlu olmaktan çıkar. Ancak, tüm 

okullar seçmeli olarak en az 9 dil sunmalıdır. O yaşta, bazı eğitim yollarını takip eden öğrencilerin iki 

yabancı dile kadar eğitim görmeleri gerekmektedir. 

 

Hollanda 
 

Tüm öğrenciler 6-12 yaşları arasında İngilizce öğrenmeye başlamak zorundadır. Uygulamada, çoğu 

okul 10 yaşından itibaren bunu tüm öğrenciler için zorunlu yapar. Bu zorunluluk öğrenciler 18 yaşına 

gelene kadar sürer. 12 yaşından 15 yaşına kadar, bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçen öğrencilerin 

üç yabancı dile kadar öğrenmeleri gerekir. 15 yaşında, bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçen 

öğrencilerin 18 yaşına kadar iki dile kadar öğrenmeleri gerekmektedir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 4 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Örneğin, ilköğretim okullarında, okullar okul 
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müfredatının %30’una karar vermede özgürdür. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

 

Avusturya 

Tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. 12 yaşından 

itibaren, öğrenciler iki yabancı dil görmek zorunda oldukları ve 14 yaşından itibaren 18 yaşına kadar üç 

yabancı dil çalışmak zorunda oldukları bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 15 yaşından 18 

yaşına gelene kadar, genel eğitimdeki tüm öğrencilerin iki yabancı dil çalışmaları gerekir. Bu aşamada, 

çekirdek müfredat seçeneği olarak bir yabancı dil tüm öğrencilere sunulmalıdır. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların ortaöğretim düzeyinde sunmaları gereken asgari eğitim imkanının 

tüm içeriğini belirlemez. Tüm okulların, 6 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek 

müfredatın okul unsurunu tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar 

yabancı dil konusuna daha fazla önem verebilir. 

 

Polonya 

2008/09 yılından itibaren,tüm öğrenciler 7 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil 

öğrenmeye başlar. 2009/10 yılından itibaren, herkes için zorunlu olan ikinci yabancı dil, öğrenciler 13 

yaşına geldiğinde tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 7 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, okul programını (çekirdek müfredata bağlı 

olarak) tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna 

daha fazla önem verebilir. 

 
Portekiz 
 

Tüm okullar seçmeli olarak İngilizce’yi 6 ila 10 yaş arası tüm öğrencilere sunmalıdır. Öğrencilerin bunu 

öğrenmelerine gerek yoktur, ancak uygulamada neredeyse hepsi öğrenir. 10 yaşında, tüm öğrenciler, 

İngilizce dışında başka bir dil olarak bir yabancı dil öğrenmelidir. 12 yaşında, öğrencilerin hepsinin 15 

yaşına gelene kadar iki dil öğrenme zorunlulukları vardır. 15 yaşından 17 yaşına kadar, sadece bir 

yabancı dil genel eğitimdeki tüm öğrenciler için zorunlu olmaya devam etmektedir. Ancak bu yaştan 

itibaren, öğrenciler 17 yaşına gelene kadar iki yabancı dil öğrenmek zorunda olacakları bazı eğitim 

yollarını/okul türlerini seçebilir. 17 yaşından 18 yaşına kadar, tüm öğrenciler, tüm okullar bir yabancı 

dili seçmeli olarak sunmak zorunda olduğundan o dili öğrenmeyi seçebilir. 

 

Romanya 

Tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Herkes için 

zorunlu olan ikinci bir yabancı dil, öğrenciler 10 yaşına geldiğinde tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu 

öğrenciler 18 yaşına gelene kadar sürer. 
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Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 6 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Slovenya  

Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. 12 yaşından 

itibaren, tüm öğrencilerin 19 yaşına gelene kadar ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri gerekir. 

2010/11’de, bu gereklilik 12 ila 15 yaş arası öğrenciler için tüm okullarda hala uygulanmakta olan bir 

süreçti. Ancak, Kasım 2011’de alınan karar ile, bu reform beklemeye alınmıştır. Buna ek olarak, 12 ila 

15 yaşındaki tüm öğrencilerin, tüm okulların çekirdek müfredat seçeneği olarak sunmaları gereken 

üçüncü bir dili öğrenme fırsatları bulunmaktadır. 15 ila 19 yaş arasında, iki zorunlu yabancı dile ek 

olarak, bazı eğitim yollarını/okul türlerini seçen öğrencilerin üçüncü bir yabancı dili öğrenmeleri 

gerekmektedir. 

 

Slovakya 
 

Tüm öğrenciler 8 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. 2011/12’den 

itibaren, tüm öğrencilerin özellikle İngilizce öğrenmeleri gerekmektedir. Herkes için zorunlu olan ikinci 

yabancı dil öğrenciler 11 yaşına geldiğinde tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 yaşına 

gelene kadar sürer. Ancak, bu gereksinimler hala henüz tüm okullarda uygulanmamaktadır: 

2010/11’de, 9 yaşındaki öğrenciler hala bir yabancı dil öğrenmemekte ve 13 ila 15 yaş arası öğrenciler 

de iki yabancı dil öğrenmemektedir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 3 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Finlandiya  

Tüm öğrenciler, okul seçimlerine bağlı olarak, 7, 8 ya da 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak 

yabancı dil öğrenmeye başlar. Herkes için zorunlu olan ikinci yabancı dil öğrenciler 13 yaşına 

geldiğinde tanıtılır. İki dil öğrenme zorunluluğu öğrenciler 19 yaşına gelene kadar sürer. Bu iki dilden 

biri, ikinci devlet dili (öğrencilerin seçimine göre İsveççe veya Fince) olmalıdır. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 7 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

İsveç 
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Tüm öğrenciler 7-16 yaşları arasında İngilizce öğrenmeye başlamalıdır. Okullar onlar öğrenmeye 

başladıklarında seçebilir. Ancak, tüm öğrenciler genellikle 10 yaşından önce öğrenmeye başlar. Buna 

ek olarak, tüm öğrencilerin tüm okulların bir çekirdek müfredat seçeneği olarak iki dil sunmaları 

gerektiğinden ikinci bir dil öğrenme fırsatları vardır. Yine, okullar buna karar verebilir, ancak 

uygulamada bu durum öğrencilerin yaklaşık 12 yaşına geldiklerinde başlar. 16 yaşından 19 yaşına  

 

kadar, bir yabancı dil herkes için zorunludur, ancak tüm okullar İngilizce’ye ek olarak isteğe bağlı 

şekilde üç dil sunmalıdır. Bu yıllarda, öğrenciler zorunlu ders olarak iki yabancı dil öğrendikleri eğitim 

yollarını/okul türlerini seçebilir. 
 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 7 ila 19 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Birleşik Krallık – İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda 
 

Tüm öğrenciler 11 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. 14 yaşından 

itibaren, öğrenciler için bir dil öğrenme artık zorunlu değildir. Ancak, İngiltere ve Kuzey İrlanda’da, 

tüm okullar 14-16 yaşları arasındaki öğrencilere seçmeli ders olarak en az bir dil sunmalıdır. Galler’de, 

okulların büyük çoğunluğunun bir dil sunmasına rağmen, bu durum belirli bir gereklilik değildir. 5-16 

yaş arasındaki tüm öğrencilerin Galce öğrenmeleri gerekir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 3 ila 16 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. Yabancı dil öğreniminin zorunlu olmadığı ilköğretim düzeyinde, çoğu okul 

İngiltere ve Kuzey İrlanda’da bir dil öğretir; Galler’de, küçük ancak artan sayıda okul bunu yapar. 

16-18 yaş arası öğrenciler için ortak zorunlu çekirdek müfredat yoktur. 

 
Birleşik Krallık – İskoçya 
 

Müfredat resmi değildir. Her okulun özel koşullarına bağlı olarak, okullar ve yerel yönetimler merkezi 

yetkililerden gelen kuralları yorumlama ve benimsemede özgürdür. Modern Diller için “Sonuçlar ve 

Deneyimler”, okulların en geç öğrenciler 10 yaşına geldiklerinde modern bir dil sunacakları 

beklentisini güçlendirmektedir. Bu imkan ortaöğretimin sonuna kadar devam etmelidir. 

 

İzlanda 

Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. 10 yaşında, tüm 

öğrenciler ikinci bir zorunlu dil olarak Danimarkaca öğrenmeye başlar. Öğrenciler, belirli koşullara 

bağlı olarak, Danimarkaca yerine İsveççe veya Norveççe seçebilir. Genel eğitimde herkes için zorunlu 

olan üçüncü bir dil öğrenciler 17 yaşına geldiğinde tanıtılır. Herkesin üç dil öğrenmesi için gereken bu 

zorunluluk sadece bir yıl sürer, 18 ila 19 yaşları arasında, sadece iki dil tüm öğrenciler için zorunludur. 

Ancak, 17 yaşından itibaren, öğrenciler 20 yaşına gelene kadar, zorunlu dersler olarak, dört yabancı 
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dile kadar çalışacakları eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 5 ila 20 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Lihtenştayn 
 

2010/11 yılından itibaren, tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye 

başlar. 15 yaşından 18 yaşına kadar, genel eğitimdeki tüm öğrencilerin en azından İngilizce ve 

Fransızca çalışmaları gerekir. Seçtikleri eğitim yoluna/okul türüne bağlı olarak, öğrencilerin zorunlu 

ders olarak daha fazla yabancı dil öğrenmeleri gerekebilir. Öğrencilerin İngilizce ve Fransızca çalışmak 

zorunda oldukları eğitim yollarını/okul türlerini seçen 11 yaşındaki öğrencilerde durum bu şekildedir. 

13 yaşından itibaren, öğrenciler, zorunlu ders olarak, üç yabancı dile kadar çalışacakları eğitim 

yolları/okul türlerini seçebilirler. 14 yaşından 18 yaşına gelene kadar, öğrenciler zorunlu ders olarak 

dört yabancı dile kadar çalışacakları eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 

 

Merkezi eğitim yetkilileri, okulların sunması gereken asgari eğitim imkanının tüm içeriğini belirlemez. 

Tüm okulların, 10 ila 18 yaş arası öğrenciler için, bu nedenle, çekirdek müfredatın okul unsurunu 

tasarlamada bazı esneklikleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, bazı okullar yabancı dil konusuna daha 

fazla önem verebilir. 

 

Norveç 
 

Tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak İngilizce öğrenmeye başlar. 13 yaşından 

itibaren, tüm okullar bu yaştaki tüm öğrenciler için çekirdek müfredat seçeneği olarak ikinci bir 

yabancı dil sunmak zorunda olduklarından tüm öğrenciler bu ikinci yabancı dili öğrenmeyi seçebilir. 16 

yaşından itibaren, genel eğitimdeki öğrencilerin bir yıl daha İngilizce öğrenmeleri gerekir. Eğer 16 

yaşından önce ikinci bir yabancı dil öğrenmeye başlamışlarsa 18 ya da 19 yaşına kadar bu dili 

öğrenmeye devam etmeliler. 16 yaşından 19 yaşına kadar tüm öğrenciler, tüm okulların bir çekirdek 

müfredat seçeneği olarak üçüncü bir yabancı dili sunmaları gerektiğinden, bu dili çalışmayı 

seçebilirler. 

 

Hırvatistan 
 

Tüm öğrenciler 6 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Bu zorunluluk 

öğrenciler 18 yaşına gelene kadar devam eder. Buna ek olarak, 9 ve 18 yaş arasındaki tüm öğrenciler, 

tüm okulların bir çekirdek müfredat seçeneği olarak ek bir dili sunmaları gerektiğinden, bu dili 

öğrenmeyi seçebilirler. 

14 yaşında, öğrenciler ortaöğretimin sonuna kadar zorunlu dersler olmak üzere iki yabancı dil 

çalışacakları eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 

 

Türkiye 
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Tüm öğrenciler 9 yaşından itibaren zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmeye başlar. Bu zorunluluk 

öğrenciler 18 yaşına gelene kadar devam eder. 14 yaşında, öğrenciler ortaöğretimin sonuna kadar, 

zorunlu dersler olarak, iki yabancı dil çalışacakları eğitim yollarını/okul türlerini seçebilir. 

 

 

 

 

EK 2: İLKÖĞRETİM VE GENEL ORTAÖĞRETİMDE CLIL  

(İÇERİK VE DİL ENTEGRE ÖĞRENİMİ) 

 

Tanıma göre, CLIL imkanı, en az iki farklı dilde dil-dışı derslerin öğretimini içerir. Tüm dil-dışı derslerin 

genellikle büyük Avrupa dillerinden (örneğin İngilizce, Almanca veya Fransızca, vb) biri olarak, 

müfredat tarafından yabancı dil olarak kabul edilen bir dilde öğretildiği yerdeki öğretim imkanına 

ilişkin kural tek istisna kuraldır. Dil-dışı derslerin sadece bir dilde öğretilmesine rağmen, bu tür bir 

imkan da aynı zamanda CLIL imkanı olarak kabul edilir. CLIL’in tam tanımı için, lütfen bakınız sözlükçe. 

 

Aşağıdaki tablo, eğitim dili olarak kullanılan iki dili ve statülerini ve bu imkanın mevcut olduğu ISCED 

düzeylerini göstererek her ülkenin CLIL tipi imkanını sunar. Tüm dil-dışı derslerin sadece bir yabancı 

dilde öğretildiği durumlarda, ikinci dil sözü edilen ülkenin devlet dilidir (dillerinden biridir). 

 

Eğitim dili olarak kullanılan her çift dil için, tablo, söz konusu ISCED düzeyine (lerine) göre, bu özel 

CLIL imkanını sunan okulların sayısını gösterir. Bu nedenle, bir okulun birkaç CLIL imkanı sunduğu 

durumlarda, eğitim dili için farklı iki dil kullanılarak sunulan durumlarda, okul kullanılan dil çiftlerinin 

mevcut sayısı kadar sayılır. Bu veriler, ulusal Eurydice verileridir: çoğu durumda, kendi amaçları için 

her ülkenin eğitim bakanlığı tarafından toplanmıştır. Bu nedenle, eğitim sisteminin yapısına bağlı 

olarak, veriler ISCED 1, 2 ya da 3 düzeyleri için ayrı ayrı ya da ISCED 1 ve 2 düzeyi için birlikte, ISCED 3 

için ayrı ya da ISCED 2 ve 3 düzeyleri için birlikte, ISCED 1 için ayrı olarak temin edilir. Çeşitli eğitim 

yapıları olan ülkelerde, veriler bazı ISCED düzeyleri için ayrı olarak, bazı ISCED düzeylerinde ise birlikte 

toplanabilir. Referans yılı, ülkelere göre değişir ve tabloda gösterilmiştir. 

 

Yıldız olan şekiller, CLIL sunan okulların sadece pilot proje olarak bunu gösterdiklerini belirtmektedir. 

“:” sembolü, verilerin eksik olduğunu gösterir. “(-) sembolü, herhangi bir CLIL tipi imkanın geçerli 

olmadığı anlamına gelir. 

 

Bölüm B (Şekil B9’dan B11’e kadar) ve Bölüm D (Şekil D8) de CLIL hakkında bilgi sunar. 
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İllöğretim ve genel ortaöğretimde CLIL (İçerik ve Dil Entegre Öğrenim)  

 

 
 

İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

BE fr 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 
Fransızca-İngilizce 

 
1-3        

27    24  2010/11 

1 devlet dili + 
1 devlet dili 

Fransızca-Hollandaca 1-3 104    69  2010/11 

Fransızca-Almanca 1-3 3    5  2010/11 
 

BE 
de 

1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 
Almanca-Fransızca 

 
1-3 

 
Tüm 
okullar 

 
Tüm 
okullar 

  
Tüm 
okullar 

   

2010/11 

 

BE 
nl 

1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 

Hollandaca-Fransızca 
 

1-3 
 

5* 
 

4*  
 

1*   
 

2010/11 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Hollandaca-İngilizce 3    4*   2010/11 

Hollandaca-Türkçe 1 2*      2010/11 

Hollandaca-İspanyolca 1 2*      2010/11 

Hollandaca-İtalyanca 1 2*      2010/11 
 

BG 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Bulgarca-İngilizce / 
Bulgarca-Fransızca 
/ Bulgarca-Almanca 
/Bulgarca-
İspanyolca/Bulgarc
a-Rusça/Bulgarca-
İtalyanca 

 

 
 

3 

    

 
240 

   

 
2010/11 

 

CZ 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Çekçe-İngilizce 1- 3   3  6  2009/10 

Çekçe-Almanca 1-3   1  5  2009/10 

Çekçe-Fransızca 2-3     6  2009/10 

Çekçe-İtalyanca 2-3     2  2009/10 

Çekçe-İspanyolca 2-3     4  2009/10 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil  

 
Çekçe-Leh dili 

 
1-3 

   
21 

  
3 

  
2009/10 

 

DK (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
 

DE 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Almanca-İngilizce / 
Almanca-
Fransızca / 
Almanca-
İspanyolca / 
Almanca-İtalyanca 
/ Almanca-Rusça 

 
 

1-3 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 

EE 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Estonca-İngilizce 2- 3  1  2   2010 

Estonca-Almanca 2-3  1  1   2010 

Estonca-İsveççe 3    1   2010 

1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 yabancı dil 

 
Rusça-İngilizce 

 
1 

 
1 

      
2010 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Estonca-Rusça 

 
1-3 

 
28 

 
18 

  
66 

   
2010 

IE 1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 

İngilizce-İrlandaca 
 

1 
 

719      
 

2009/10 
 

EL (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

ES 
1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

İspanyolca-İngilizce / 
İspanyolca-
Fransızca / 
İspanyolca-İtalyanca 
/ İspanyolca-
Almanca / 
İspanyolca-
Portekizce 

 
 

1-3 

 
 

1706 

    
 

948 

  
 

2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

İspanyolca-Bask dili 1-3 73    19  2010/11 
İspanyolca-Katalanca 1-3 2430    1036  2010/11 
İspanyolca-Galiçya dili 1-3 662  187  398  2010/11 
İspanyolca-Valenciyaca 1-3      2062 2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 yabancı dil 

İspanyolca-Bask 
dili- İngilizce ya da 
Fransızca 

 

1-3 
 

3    
 

4  
 

2010/11 

İspanyolca-
Katalanca- İngilizce 
ya da Fransızca ya 
da Almanca 

 
1-3 

 
273 

    
148 

 
160 

 
2010/11 

İspanyolca-Galiçya 
dili- İngilizce ya da 
Fransızca ya da 
Portekizce 

 
1-3 

      
351 

 
2010/11 

İspanyolca-
Valenciyaca- 
İngilizce ya da 
Fransızca 

 

1-3 283    57  2010/11 

 

FR 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Fransızca-Arapça 2-3     2  2010 
Fransızca-Çince 2-3    11 5  2010 
Fransızca-Danimarkaca 2-3     1  2010 
Fransızca-Hollandaca 2-3     2  2010 
Fransızca-İngilizce 2-3    975 36  2010 
Fransızca-Almanca 2-3    512 6  2010 
Fransızca-İtalyanca 2-3    164 8  2010 
Fransızca-Japonca 2-3    1 3  2010 
Fransızca-Leh dili 2-3     4  2010 
Fransızca-Portekizce 2-3    9 5  2010 
Fransızca-Rusça 2-3    4 2  2010 
Fransızca-İspanyolca 2-3    419 13  2010 
Fransızca-İsveççe 2-3     1  2010 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

Fransızca-Alsakça 1-2 138 47     2010 
Fransızca-Bask dili 1-2 66 8     2010 
Fransızca-Breton dili 1-3 68 26  10   2010 
Fransızca-Katalanca 1-3 35 7  3   2010 
Fransızca-korsikaca 1-2 65 20     2010 
Fransızca-Kreole 1-2 (:) (:)     2010 
Fransızca-Oksitanca-
Langue d’Oc 

 

1-2 90 15     2010 

Fransızca-
Polinezyaca 
languages 

 

1-2 (:) (:)     2010 

 

IT 
(6) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

İtalyanca-Fransızca / 
İtalyanca- Almanca/ 
İtalyanca-Ladin / 
İtalyanca-
Friuliyan dili / 
İtalyanca-
Slovence 

 
 

1-3 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 
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1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

İtalyanca-
İspanyolca / 
İtalyanca-
Fransızca / 
İtalyanca-
Almanca / 
İtalyanca-
İngilizce 

 
3 

    
(:) 

   
(:) 

(6) Fransızca ve  Almanca merkezi eğitim yetkilileri tarafından tanımlanan müfredatta yabancı diller olarak ele alınır. Bazı 
bölgelerde, bu diller resmi tanınmaya sahip bölgesel ya da azınlık dilleridir. 



E k l e r   

 

 
 

 
 

İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

CY 
1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 

Yunanca-İngilizce 
 

1 
 

11*      
 

2010 

1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 

Yunanca-Türkçe 
 

1 
 

1*      
 

2010 

 

LV 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Letonca-İngilizce 
/ Letonca-
Fransızca / 
Letonca-
Almanca/ 

 
3 

    
(:) 

   
(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 yabancı dil 

Letonca-Rusça- 
Almanca / 
Letonca-Rusça- 
İngilizce 

 

 
1-3 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

 

 
(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

Letonca-Rusça 1-3 2  53   121 2010 

Letonca-Ukraynaca 1-3      1 2010 

Letonca-Leh dili 1-3      5 2010 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

 

 
Letonca-Rusça- 
Belarusça 

 

 
1-2 

   
 

1 

    
 

2010 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Letonca-Estonca 

 
1 

 
1 

      
2010 

1 devlet dili + 
1 o alana ait olmayan dil 

 

Letonca-Çingenece 
 

1 
 

1      
 

2010 

 

LT 
(7) 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Litvanyaca-İngilizce 1-3 (:) (:) (:) (:) (:) (:)  
Litvanyaca-Fransızca 1-3 2 6 2 11   2010/11 
Litvanyaca-Almanca 1-3 1 2 1 (:)  1 2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

Litvanyaca-Rusça 1-3 6  8 1 2 40 2010/11 
Litvanyaca-Leh dili 1-3 12  26 1 1 35 2010/11 
Litvanyaca-Belarusça 1-3      1 2010/11 

Litvanyaca-Almanca 1-3      1 2010/11 
 

LU 1 devlet dili + 
1 devlet dili 

Lüksemburgca- 
Almanca 

 

1-2 
 

Tüm 
okullar 

 

Tüm 
okullar 

    
 

2010/11 

Lüksemburgca-Fransızca 2-3  Tüm 
okullar  Tüm 

okullar   2010/11 
 

HU 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Macarca-İngilizce 1-3 71 41 72 35 35  2010/11 

Macarca-Almanca 1-3 38 34 40 17 17  2010/11 

Macarca-Çince 1-3 1 1 1  4  2010/11 

Macarca-Fransızca 2-3    7 7  2010/11 

Macarca-İspanyolca 2-3    7 7  2010/11 

Macarca-Rusça 2-3    1 1  2010/11 

Macarca-İtalyanca 2-3    4 4  2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

Macarca-Almanca 1-3 28 25 30 10 10  2010/11 

Macarca-Hırvatça 1-3 6 4 6 2 2  2010/11 

Macarca-Slovakça 1-3 4 4 4 1 1  2010/11 

Macarca-Romence 1-3 5 5 5 1 1  2010/11 

Macarca-Sırpça 1-2 1 1 1    2010/11 

Macarca-Slovence 1-2 2 1 2    2010/11 
 

 
 

(7) Almanca merkezi eğitim yetkilileri tarafından tanımlanan müfredatta yabancı dil olarak ele alınır. Bazı bölgelerde, bu dil 
bölgesel ya da azınlık dildir . 
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İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

MT 
1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 

Maltaca-İngilizce 
 

1-3 
 

Tüm 
okullar 

 

Tüm 
okullar 

  

Tüm 
okullar 

  
 

2010/11 

 

NL 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Hollandaca-İngilizce 1-3 12* 120  80   2010/11 

Hollandaca-Almanca 1-3 1* 1  1   2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 özgün olmayan dil 

 

 
Hollandaca-Frizyan dili-
İngilizce 

 

 
1 

 
40 

      
2010/11 

 

AT 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Almanca-İtalyanca 1 (:)      (:) 

Almanca-İngilizce 
/ Almanca-
Fransızca 

 

1-3 (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) 

Almanca-İspanyolca 3    (:)   (:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

Almanca-Hırvatça / 
Almanca-Macarca / 
Almanca-Slovence / 
Almanca-Çekçe / 
Almanca-Slovakça / 

 
 

1-3 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

 
 

(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olup o 
alana ait olmayan dil 

 
Almanca/Çingenece 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

Almanca-
(Boşnakça | 
Hırvatça | 
Sırpça) 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil + 
1 yabancı dil 

Almanca-
Hırvatça- İngilizce 
/ 
Almanca-Macarca- 
İngilizce 

 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

Almanca-Slovence- 
İngilizce 

 

2-3  (:)  (:) (:)  (:) 

Almanca-Slovence- 
İtalyanca 

 

2-3  (:)  (:) (:)  (:) 

 

PL 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Leh dili-İngilizce 2-3  72  38   2010/11 

Leh dili-Almanca 2-3  26  18   2010/11 

Leh dili-Fransızca 2-3  21  13   2010/11 

Leh dili-İspanyolca 2-3  7  14   2010/11 

Leh dili-İtalyanca 2-3  2  1   2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Leh dili-Ukraynaca 

 
1-3 

 
1 

 
1 

  
2 

   
2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Leh dili-Almanca 

 
1-2 

 
2 

 
1 

     
2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Leh dili-Rusça 

 
3 

    
1 

   
2010/11 

 

PT 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 

Portekizce-Fransızca 
 

1-3     
 

23*  
 

2010/11 



E k l e r   

 

 
 

 
 

İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

RO 

(8) 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 
Romence-İngilizce 

 
29-3 

     
145 

  
2009/10 

 
Romence-Fransızca 

 
2-3 

     
46 

  
2009/10 

 
Romence-Almanca 

 
2-3 

     
19 

  
2009/10 

 
Romence-İtalyanca 

 
2-3 

     
7 

  
2009/10 

 
Romence-İspanyolca 

 
2-3 

     
12 

  
2009/10 

 
Romence-Portekizce 

 
2-3 

     
2 

  
2009/10 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Romence-Macarca 

 
2-3 

     
169 

  
2009/10 

Romence-Almanca 2-3     23  2009/10 

Romence-Ukraynaca 2-3     3  2009/10 

Romence-Sırpça 2-3     1  2009/10 

Romence-Slovakça 2-3     2  2009/10 

Romence-Çekçe 2-3     4  2009/10 

Romence-Hırvatça 2-3     1  2009/10 

Romence-Leh dili 2-3     1  2009/10 

Romence-Bulgarca 2-3     1  2009/10 

Romence-Yunanca 2-3     1  2009/10 
 

SI 1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
Slovence-Macarca 

 
1-3 

   
5 

 
1 

   
2010/11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Almanca merkezi eğitim yetkilileri tarafından tanımlanan müfredatta yabancı dil olarak ele alınır. Bazı bölgelerde, bu dil 
resmi tanınmaya sahip bölgesel ya da azınlık dildir.  

(9) Tüm Romence veriler için: sadece ISCED 2’nin son iki yılı göz önünde bulundurulur. 
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İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

SK 
(10) 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Slovakça-İngilizce 1-3   1 3 7  2010/11 

Slovakça-Almanca 2-3    2 2  2010/11 

Slovakça-Fransızca 2-3     5  2010/11 

Slovakça-İspanyolca 2-3     7  2010/11 

Slovakça-İtalyanca 2-3     1  2010/11 

Slovakça-Rusça 2-3     1  2010/11 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

Slovakça-Macarca 1-3 15  14 36   2010/11 

Slovakça-Ukraynaca 1-3 1  6 1   2010/11 

Slovakça-Almanca 1-2 1  1    2010/11 

Slovakça-Rusin 1 1      2010/11 

 

FI 1 devlet dili + 
1 devlet dili 

 

Fince-İsveççe 
 

1-2 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:)    
 

(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olup o 
alana ait olmayan dil 

 
Fince-Sami 

 
1-2 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

    
(:) 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Fince-Fransızca / 
Fince-İngilizce / 
Fince-Almanca / 
Fince-Rusça 

 

 
1-3 

 
83 

 
64 

  
33 

   
2009 

 

SE 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 

İsveççe-İngilizce 
 

1-3 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:) 
 

(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
İsveççe-Fince 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olup o 
alana ait olmayan dil 

 
İsveççe-Sami 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 

UK- 
ENG 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

İngilizce-
Fransızca / 
İngilizce-Almanca 
/ İngilizce-
İspanyolca 

 
1-3 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 
(:) 

 

UK- 
WLS 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
İngilizce-Galce 

 
1-3 

 
1462 

    
223 

  
2009/10 

 

UK- 
NIR 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olmayan 
azınlık/bölgesel dil 

 
İngilizce-İrlandaca 

 
1-3 

      
33 

 
2010/11 

 

UK- 
SCT 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

 
İngilizce-İskoç Galcesi 

 
1-3 

 
15 

 
4 

  
2 

 
8 

 
1 

 
2010 

 

IS (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
 

LI 1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

 

Almanca-İngilizce 
 

3    
 

1*   
 

2010/11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) Almanca merkezi eğitim yetkilileri tarafından tanımlanan müfredatta yabancı dil olarak ele alınır. Bazı bölgelerde, bu dil 
resmi tanınmaya sahip bölgesel ya da azınlık dildir.  



E k l e r   

 

 
 

 
 

İki farklı dilde eğitim ve ilgili ISCED düzeyleri Dil çiftine göre CLIL sunan okulların sayısı ve ilgili ISCED 
düzeyleri (+ referans yılı) 

 
Dil statüsü 

İlgili diller  

ISCED 
düzeyi 

 
1 

 
2 

1 
+ 
2 

 
3 

2 
+ 
3 

1 
+ 

2 +3 

Referan
s yılı 

 

NO 
1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olup o 
alana ait olmayan dil 

 
Norveççe-Sami 

 
1-3 

 
(: ) 

 
(: ) 

 
(: ) 

 
(: ) 

 
(: ) 

 
(: ) 

 
(: ) 

1 devlet dili + 
1 yabancı dil 

Norveççe -İngilizce 1-3 3 3 1 9   2010/11 

Norveççe -Almanca 3    1   2010/11 

Norveççe -Fransızca 3    1   2010/11 
 

HR11 1 devlet dili + yabancı dil Hırvatça-İngilizce 1-3 1 1  2   2009/10 

Hırvatça-Çekçe 1-2 3 3     2009/10 

Hırvatça-Macarca 1-3 4 4  1   2009/10 

Hırvatça-Sırpça 1-3 18 18  9   2009/10 

Hırvatça-İtalyanca 1-3 17 17  4   2009/10 

1 devlet dili + 
1 resmi dil statüsü olan 
azınlık/bölgesel dil 

Hırvatça-Macarca 1-2 1 1     2009/10 

Hırvatça-Çekçe 3    1   2009/10 
 

TR (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Kaynak: Eurydice. 
 

 
Ülkeye özgü notlar 
Bulgaristan: Rakamlar tahminidir. 
İspanya: Dil-dışı dersleri öğretmek için kullanılan İspanyolca ve bir yabancı dilin olduğu CLIL imkanı sağlayan 
okullara ilişkin Balear Adaları, Galiçya ve Bask bölgesinden gelen veriler eksiktir. Ayrıca Bask dilinin dil-dışı dersleri 
öğretmek için kullanıldığı yerlerde CLIL imkanı sağlayan okullara ait veriler de sadece Navarre’dakileri değil aynı 
zamanda Bask bölgesindeki okulları da kapsamaz. 
İtalya: 2010 yılından itibaren, tüm öğrencilerin lise eğitiminin son bir yılı içinde dil-dışı bir dersi öğrenmeleri 
gerekir. 
Avusturya: CLIL sağlayan belirli  okullara ek olarak, birçok okulun ortaöğretim düzeyinde yabancı bir dille bir okul 
dersinin bazı modüllerini öğretmek için yaygın bir uygulamadır. Buna ek olarak, birinci yabancı dil öğrencilere CLIL 
yaklaşımıyla 6 yaşından 8 yaşına kadar öğretilir. 
Litvanya: Eğitim dili olarak Litvanya ve Almanca’yla CLIL sunan okullar için, ISCED 3 rakamları göz ardı 
edilmektedir. 
Hollanda: Eğitim dili olarak Hollandaca, Frizce ve İngilizce’yle CLIL sunan 15 okul, şu anda sertifikalıdır. Diğer  25 
okul da bu doğrultuda çalışmaktadır. 
İsveç: Bazı okullar CLIL imkanının pilot uygulamasını yapmaktadır ve İsveççe’nin yanısıra hedeflemek istedikleri 
dili seçerler.  
Birleşik Krallık (UK-WLS/NIR): Bu okulların bazıları, dil-dışı derslerin her iki dilde (İngilizce ve Galce – ya da 
İrlandaca) ne ölçüde öğretileceğine ve kendi dilsel bağlamlarına bağlı kalarak karar verme hakları bulunmaktadır. 
Bu nedenle, bazı okullar tüm dil-dışı dersleri Galce (ya da İrlandaca) öğretmeyi tercih edebileceğinden rakamlar 
biraz abartılmış olabilir. 
Lihtenştayn: Lisede bir pilot proje olarak CLIL sunan bir okula ek olarak, İngilizce, CLIL yaklaşımıyla 6 ila 8 yaş 
arasındaki tüm öğrencilere öğretilir. 
 

(11) Çekçe ve Macarca merkezi eğitim yetkilileri tarafından tanımlanan müfredatta yabancı diller olarak ele alınır. Bazı 
bölgelerde, bu diller resmi tanınmaya sahip bölgesel ya da azınlık dilleridir.  
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Şekil A2: 

 
Avrupa’da resmi statüye sahip devlet dilleri ve bölgesel veya azınlık diller, 2011 

 
Evde eğitim dilinden farklı bir dil konuşan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı, 2009 

 
17 

  20 
 

Şekil A3: 
Evde eğitim dilini konuşmayan farklı oranlardaki öğrencilerle okula giden 15 

yaşındaki öğrencilerin yüzdesi, 2009 

 

 
22 

 

Şekil A4: 
 

15 yaşındaki göçmen öğrencilerin (aileleri yurtdışında doğmuş) yüzdesi ve evde 

konuşulan dil, 2009 

 

 
24 

 

Şekil B1: 
 

Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için zorunlu ders 

olarak birinci ve ikinci yabancı dile başlama yaşları, 2010/11 

 

 
26 

 

Şekil B2: 
 

Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için 

zorunlu ders olarak birinci yabancı dile başlama yaşı ve süresi, referans 
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28 

 

Şekil B3: 
 

Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimdeki tüm öğrenciler için zorunlu ders 
olarak ikinci yabancı dile başlama yaşı ve süresi, 2002/03, 2006/07, 2010/11 

 

 
30 

 

Şekil B4: 
 

İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde belirli eğitim süreçlerinde öğrencilere öğretilen ek 
zorunlu yabancı diller , 2010/11 

 

 
31 

 

Şekil B5: 
 

İlköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyinde çekirdek 

müfredat seçeneği olarak yabancı dillerin sağlanması, 

2010/11 

 

 
32 

 

Şekil B6: 
 

Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimde asgari eğitim düzeyinde okulların kendi 
inisiyatifleri doğrultusunda yabancı dil öğretimini sağlama kapsamı, 2010/11 

 
 

 
34 

 

Şekil B7: 
Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim için müfredatta iki yabancı dil öğretimi, 
2010/11 

 

 
35 

 

Şekil B8: 
 

Okul-öncesi, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretimde dil sağlanmasını arttıran pilot projeler, 
2010/11 

 

 
36 

 

Şekil B9: 
 

İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL sağlanmasının varlığı, 2010/11 
 

 
39 

 

Şekil B10: 
İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL için kullanılan hedef dilin statüsü, 2010/11  

 
41 

 

Şekil B11: 
İlköğretim ve/veya genel ortaöğretimde CLIL sağlanmasına giriş için bilgi-ve-

beceri-bağlantılı kabul kriterleri üzerine merkezi düzenlemeler , 2010/11 
 
 

 
42 

 

Şekil B12: 
Okullara müfredatta belirli yabancı dillerin dahil edilmesine yönelik 

düzenlemeler, İlköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyleri, 2010/11 

 

 
45 

 

Şekil B13: 
 

Merkezi eğitim yetkilileri tarafından belirlenen özel zorunlu yabancı diller (tam-zamanlı 
zorunlu eğitim), 1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11 

 

 
47 

 

Şekil B14: 
 

Merkezi eğitim yetkilileri tarafından resmi belgelerde belirtildiği üzere okul 

müfredatında yabancı diller, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim düzeyi, 

2010/11 

 

 
48 
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Şekil B15: 

 
Merkezi eğitim yetkililer tarafından resmi belgelerde belirtildiği üzere belli bölgesel 

veya azınlık dillere referans, ilköğretim ve/veya genel ortaöğretim, 2010/11 

 

 
50 
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Merkezi yönetmeliklere/düzenlemelere göre, genel ortaöğretimde klasik dillerin durumu, 
ortaöğretim birinci ve ikinci kademe, 2010/11 

 

 
52 

 

Şekil C1: 
 

Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre öğrencilerin dağılım yüzdesi, ilköğretim 

(ISCED 1), 2009/10 

 

 
56 

 

Şekil C2: 
 

Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre tüm öğrencilerin dağılım yüzdesindeki 

eğilimler, ilköğretim (ISCED 1), 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 

 
59 

 

Şekil C3: 
 

İngilizce, Almanca ve/veya Fransızca öğrenen ilköğretimdeki (ISCED 1) tüm öğrencilerin 
yüzdesi. Bu dillerden en yaygın şekilde öğrenilenlerden birinin olduğu ülkeler, 2009/10 

 
 

 
60 

 

Şekil C4: 
İngilizce öğrenen tüm öğrencilerin yüzdesindeki 

eğilimler, ilköğretim (ISCED 1), 2004/05, 2006/07, 

2009/10 

 

 
62 

 

Şekil C5: 
 

Öğrenilen yabancı dillerin sayısına göre (FL) öğrencilerin dağılım yüzdesi, ortaöğretim 

birinci kademe (ISCED 2) ve genel ve meslek-öncesi/meslek lisesi (ISCED 3), 2009/10 

 
 

 
63 

 

Şekil C6: 
Öğrenci başına öğrenilen ortalama yabancı dil sayısı, 

ortaöğretim (ISCED 2 ve 3), 2009/10 

 

 
65 

 

Şekil C7a: 
 

Ortaöğretimde (ISCED 2) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi, 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 

 
68 
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Lisede (ISCED 3) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen öğrencilerin yüzdesi, 2004/05, 
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69 
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Meslek-öncesi/meslek lisesinde (ISCED 3) 0, 1, 2 veya daha fazla dil öğrenen 

öğrencilerin yüzdesi , 2004/05, 2006/07, 2009/10 

 

 
70 
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öğrencilerin yüzdesi, ortaöğretim birinci kademe (ISCED 2), 2009/10 

 

 
73 

 

Şekil C8b: 
 

En yaygın olarak öğrenilen yabancı diller ve bunları öğrenen öğrencilerin yüzdesi , meslek-
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73 
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İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça öğrenen öğrencilerin 

yüzdesi, ortaöğretim (ISCED 2 ve 3), 2009/10 

 

 
76 

 

Şekil C10a:  Ortaöğretim birinci kademede (ISCED 2) İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencilerin 

yüzdesindeki eğilimler, 2004/05, 2006/07, 2009/10             80 

 
Şekil C10b:  Ön-mesleki/mesleki eğitimde ve lisede (ISCED 3) İngilizce, Almanca ve Fransızca  

öğrenen öğrenclerin yüzdelerindeki eğilimler 2004/05, 

2006/007, 2009/10 81 

 
Şekil C11:    Bu düzeyde öğrenilen tüm dillerin yüzdesi olarak ortaöğretimde (ISCED 2 ve 3 

düzeyleri) öğrenciler tarafından Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça 

dışında öğrenilen yabancı diller, 2009/10                           83 

 
Şekil D1: İlköğretimdeki yabancı dil öğretmenleri için ders uzmanlığı derecesine yönelik düzenlemeler, 
 2010/11                  86 
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Şekiller Tablosu 
 

 
Şekil D2: 

 

Ortaöğretimdeki yabancı dil öğretmenleri için ders uzmanlığı derecesine yönelik 
düzenlemeler, 2010/11 

 

 
87 

 

Şekil D3: 
 

Uzman yabancı dil öğretmenlerinin ilköğretim ve genel ortaöğretimde 

öğretmeye yeterli oldukları dersler, 2010/11 

 

 
88 

 

Şekil D4: 
 

Yabancı dil öğretmenlerinin öğretmeye yeterli oldukları derslere 

göre dağılım yüzdesi, 2010/11 

 

 
89 
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91 
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92 

 

Şekil D7: 
 

Son beş yılda yabancı dil öğretiminde eksik öğretmenleri telafi etmede ya da 

öğretim boşluklarını doldurmada zorluk çektiklerini bildiren okul müdürlerinin olduğu 
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E U R Y D I C E 
 
 

 

Eurydice Ağı, Avrupa eğitim sistemleri analizleri ve politikaları hakkında bilgi 

sağlar. 2012 itibarıyla, AB’nin Hayatboyu Öğrenme programında yer alan 33 ülkede bulunan 

37 ulusal birimi içerir (AB Üye Devletler, EFTA ülkeleri, Hırvatistan ve Türkiye) ve yayınlarını ve 

veritbanlarını hazırlayan, Brüksel’de bulunan, AB Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İşleri Yürütme 

Ajansı tarafından koordine edilip yönetilir.  

 

Eurydice Ağı, özellikle ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde olmasının 

yanısıra Avrupa Birliği kurumlarında da eğitim alanında politika-

yapıcıları içeren kişilere hizmet eder. Başlıca, Avrupa’daki eğitimin 

yapılandırılmasına ve tüm düzeylerde işlemesine odaklanır. 

Yayınları, genelde ulusal eğitim sistemlerine, belirli konulara ilişkin 

çalışmalara ve göstergelere ve istatistiklere bölünmüştür. Eurydice 

internet sitesinde ücretsiz olarak sunulmakta veya istek üzerine 

yazılı olarak da temin edilebilmektedir.  

 

Internette EURYDICE – 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice


 

 

 
 

 
 

EU BE fr  BE de  BE nl    BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

7.1 17.7    19.0 6.8 10.9 1.3 4.5 10.5 2.8 5.8 4.8 18.1 7.1 4.9 x 9.4 4.3 88.9 

 

E K L E R   
 

( y a z ı l ı  v e r s i y o n d a  b u l u n m a m a k t a d ı r )  
 
 

 
Şekil A2: Evde eğitim dilinden başka bir dil konuştuklarını söyleyen 15 yaşındaki öğrencilerin 
oranı, 2009 

 

 
 

2009 
 

S.E. 2009 (0.22)   (1.56)  (1.47)  (0.88)  (1.74)  (0.17)  (0.27)  (0.76)  (0.40)  (0.87)  (0.64)  (1.04)   (0.62)  (0.23) x (1.30)  (0.83)  (0.44) 

2006’dan 

farklı  
1.0 : -1.9 0.2 0.4 -0.3 0.0 1.5 -1.4 1.7 0.8 2.0 0.0 1.0 x 3.4 1.0 -1.6

 

S.E. Farkı (0.30) : (1.99)  (1.16)  (2.15)  (0.27)  (0.59)  (1.06)  (0.85)  (1.19)  (0.83)  (1.35)   (0.85)  (0.37) x (1.40)  (1.22)  (0.63) 
 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE    UK (1)    
UK- 

SCT 

 
IS LI NO HR TR 

2009 1.0 x 6.4 10.7 0.6 1.6 3.2 5.2 5.4 3.7 8.1 6.6 2.5 3.1     15.0 7.3 1.7 4.0 
 

S.E. 2009 (0.34) x (0.81)  (0.85)  (0.13)  (0.17)  (0.57)  (0.34)  (0.77)  (0.32)  (0.86)  (0.64)   (0.40)  (0.30) (2.24)  (0.51)  (0.44)  (0.56) 

2006’dan 

farkı  
0.1 x 0.5 0.7 0.2 -0.7 0.4 -0.9 0.7 1.3 -0.1 1.5 0.7 0.9 2.8 1.6 0.3 1.6

 

S.E. Farkı (0.38) x (1.06)  (1.41)  (0.21)  (0.41)  (0.96)  (0.50)  (1.11)  (0.55)  (1.24)  (1.09)   (0.58)  (0.40) (2.74)  (0.71)  (0.62)  (0.68) 
 

x Çalışmada yer almayan ülkeler 

Kaynak: OECD, PISA 2009 ve 2006 veritabanları. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 
 

 

Şekil A3: Evde eğitim dilinden başka bir dil konuştuklarını söyleyip çeşitli oranlarda öğrenci 

kabul eden okullara giden 15 yaşındaki öğrencilerin oranı , 2009 

 

 EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

<20 90.4 66.6 66.8 90.5 81.7 99.6 95.0 84.0 97.4 96.4 94.7 72.4 90.7 96.2  87.2 94.4 1.9 

S.E. (0.62) (4.35) (0.30) (4.43) (3.23) (0.21) (0.69) (2.36) (1.21) (1.46) (1.24) (1.81) (2.27) (1.23) x (2.56) (1.45) (0.09) 

20-49 6.9 27.3 33.2 7.7 12.6 0.3 4.2 14.3 2.6 1.8 3.0 11.7 8.4 2.2  8.4 3.8 2.7 

S.E. (0.56) (3.91) (0.34) (4.31) (2.43) (0.17) (0.64) (2.38) (1.21) (1.04) (0.98) (1.69) (2.30) (1.20) x (2.18) (1.36) (0.08) 

>=50 2.7 6.1 0.0 1.9 5.8 0.1 0.8 1.7 0.0 1.8 2.3 16.0 0.9 1.7  4.4 1.9 95.4 

S.E. (0.24) (2.34) (0.23) (2.51) (2.25) (0.12) (0.15) (0.67)  (1.03) (0.89) (1.52) (0.63) (0.62) x (1.46) (0.86) (0.12) 

 
 

HU 
 

MT 
 

NL 
 

AT 
 

PL 
 

PT 
 

RO 
 

SI 
 

SK 
 

FI 
 

SE 
 

UK (1) UK- 
SCT 

 

IS 
 

LI 
 

NO 
 

HR 
 

TR 

<20 99.0  92.5 82.7 100.0 99.8 95.1 92.4 92.8 97.9 90.6 91.5 99.3 97.9 74.1 94.0 98.6 93.6 

S.E. (0.82) x (2.07) (2.67) (0.00) (0.13) (1.51) (0.32) (1.78) (0.04) (2.29) (1.57) (0.85) (0.12) (1.04) (1.67) (0.99) (1.43) 

20-49 1.1  6.2 13.5 0.0 0.2 3.5 7.0 5.4 2.0 7.1 6.6 0.7 2.1 26.0 5.5 0.8 3.9 

S.E. (0.82) x (1.90) (2.58)  (0.13) (1.45) (0.21) (1.61) (0.04) (2.04) (1.50) (0.85) (0.12) (1.04) (1.60) (0.77) (1.37) 

>=50 0.0  1.3 3.8 0.0 0.0 1.4 0.7 1.8 0.1 2.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 2.5 

S.E.  x (0.85) (0.90)   (0.87) (0.25) (0.77) (0.00) (1.05) (0.58)    (0.44) (0.62) (0.97) 
 

x Çalışmada yer almayan ülkeler 

Kaynak: OECD, PISA 2009 ve 2006 veritabanları. UK (1): UK-ENG/WLS/NIR 
 

Açıklayıcı not 
Daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü. 
Belçika (BE de): Evde Alman lehçesi konuşma Almanca konuşma olarak düşünülmektedir.  
Belçika (BE nl): Evde Flaman lehçesi konuşma Hollandaca konuşma olarak 
düşünülmektedir.  
İtalya: Evde İtalyan lehçesi konuşma İtalyanca konuşma olarak düşünülmektedir  
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Şekil A4: 15 yaşındaki göçmen öğrencilerin oranı (aileleri yurtdışında doğmuş), evde konuşulan 

dile göre ayrılmış, 2009. 

 
 

 

EU BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 
4.1 10.8 7.5 3.2 0.3 0.9 3.7 8.3 0.8 3.6 3.4 4.0 4.6 3.1 0.0 0.8 0.7 24.9 

S.E. (0.18) (1.35) (1.09) (0.44) (0.10) (0.12) (0.23) (0.66) (0.16) (0.42) (0.52) (0.37) (0.52) (0.18) (0.00) (0.21) (0.16) (0.62) 

 4.1 10.9 12.1 2.9 0.2 1.0 3.4 6.0 7.0 4.4 5.2 5.5 6.9 1.6 0.0 3.4 1.1 7.6 
S.E. (0.17) (1.22) (1.14) (0.60) (0.06) (0.16) (0.21) (0.49) (0.61) (0.42) (0.46) (0.38) (0.79) (0.11) (0.00) (0.44) (0.23) (0.35) 

 1.1 0.4 1.3 2.9 0.1 0.4 1.5 3.3 0.2 0.3 0.5 0.1 1.7 0.9 x 0.2 0.0 7.7 
S.E. (0.06) (0.15) (0.42) (0.39) (0.05) (0.12) (0.12) (0.30) (0.07) (0.09) (0.11) (0.02) (0.28) (0.10) (0.00) (0.09) (0.03) (0.36) 

 

 
 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE     UK (1) 
UK- 
SCT 

 

IS LI NO HR TR 

0.1 0.0 4.5 8.6 0.0 1.0 0.1 3.9 0.1 1.9 6.5 5.1 2.2 1.8 12.7 5.2 0.3 0.1 

S.E. (0.07)   (0.00)   (0.53)   (0.74)   (0.00)   (0.15)   (0.04)   (0.33)   (0.04)   (0.29)   (0.75)   (0.55)   (0.37)   (0.22)   (1.93)   (0.49)   (0.08)   (0.04) 

2.0 0.0 6.1 3.1 0.0 4.1 0.2 3.2 0.4 0.7 3.3 5.7 1.7 0.5 14.2 1.6 10.2 0.5 

S.E. (0.23)   (0.00)   (0.84)   (0.42)   (0.03)   (0.39)   (0.07)   (0.26)   (0.11)   (0.12)   (0.32)   (0.70)   (0.26)   (0.11)   (1.93)   (0.17)   (0.61)   (0.13) 

0.0 x 1.6 3.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 1.9 0.4 0.2 0.1 3.4 0.0 0.2 0.0 

S.E. (0.00)   (0.00)   (0.27)   (0.42)   (0.00)   (0.08)   (0.02)   (0.11)   (0.02)   (0.00)   (0.29)   (0.09)   (0.08)   (0.05)   (1.19)   (0.02)   (0.06)   (0.00) 

Göçmenler 2.1 0.0 12.1 15.2 0.0 5.5 0.3 7.8 0.5 2.6 11.7 11.2 4.0 2.4 30.3 6.8 10.7 0.5 

S.E. (0.25)   (0.00)   (1.39)   (1.21)   (0.03)   (0.46)   (0.08)   (0.41)   (0.13)   (0.33)   (1.18)   (1.04)   (0.48)   (0.25)   (2.49)   (0.55)   (0.61)   (0.14) 
 

evde eğitim dilini 
konuşmuyorlar 

 
 evde eğitim dilini 
konuşuyorlar  

 
evde konuşulan dil hakkında bilgi yok 

x Çalışmada yer almayan ülkeler 
Kaynak: OECD, PISA 2009 veritabanı. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

 
Açıklayıcı not 

Çizgilerin uzunluğu göçmenlerin toplam yüzdesini göstermektedir. 
Daha fazla bilgi için, bakınız Sözlükçe, İstatistiksel Veritabanları ve Kaynakça bölümü.  
Belçika (BE de): Evde Alman lehçesi konuşma Almanca konuşma olarak düşünülmektedir.  
Belçika (BE nl): Evde Flaman lehçesi konuşma Hollandaca konuşma olarak düşünülmektedir.  
İtalya: Evde İtalyan lehçesi konuşma İtalyanca konuşma olarak düşünülmektedir  

 


