
ISKOLASZERKEZET 

ISKOLARENOSZEREK A FEJLET.T 
ORSZÁGOKBAN 

A 
Z.E1vfBERISÉGTÖRT~NETE SQRÁN A TUlJt\S IN:r~ZMÉNYES ÁTADÁSA a felnövekvő 

, "'l1emzedéknek igen $okféle tn<sclon valósult meg. A moderR iskolarendszerek 
'Jétt! és jellemző,lIl.illtázata tllegleltetőst!n újfejlemény, ,él nyugati·tfpusú társada -

lomfejlődéské~őiszalW~~árt,*"azonhelül isa nel11z~tfÍllaIl1oklcialakulá$ával és megerő
södésévelqsszefüggő, folya.rnatoksajátos terméke. 

A fogaJprh" 
Amikor az iskolarendszer (vagy a riálul1.kelterjedtszóhasználattal: közoktatási rendszer) 
fogalmát:ha.sználjuk, abból indulunk ki~.högyegy adott ország egyes nevelési-oktatási 
intézmértyei,iskoláinem. egymástólRiggetleriütműködnek,haneIIl rendszerbe szerve
ződnek, egymásra épülrtek,Összekapcsól6dnak, s a rendszer egyeselemeinek változása 
a többi ele,n: változását-változt~tás~t is maga után v?nja. De az iskólarendszer nem is 
csupán az egyes int~mények együttmúködóhalmaza, hanem az azt működtető ideo
lógiák,$zervezeti elvekés;folyamatokkristályosodasi'poritja is, amely ezer szálon 
kapcsolódik a. rarsadalom más riagy rendsú~reihez. 

Az egyes. ország()k"·isI{olarendszereinek.összehasonlításakor elsősorban ezek ún. 
struktur~isjellemzőit szokás'összevetni,vagyís azt, hogy ezékben: 
• milyeR egymásra épülő iskohifVko.zatok és képzésiszintek alkotnak rendszert (vertikális 

szerkezet), 
• ezeken belül milyen eltérő képzési célú, iskolatípusok működnek (horizontális 

szerkezet) , 
• az egyes korosztályok milyen 'arányban vesznek részt egy-egy iskolafokozat és 
iskolatípus munkájában, 

• milyen az intézmények fenntartók szerinti megoszlása (állami, helyi-területi közös
ségi, illetve magánjellegű intézmények), 

• az oktatás~nevelésintézményes feladatai milyen aJ;ányban és módon oszlanak meg 
az iskolarendszerű és az iskolán kívüli intézmények között, 

• milyen mechanizmusok szabályozzák a tanulók áramlását (bejutását, kilépését, 
átlépését) az intézmények és intézménycsoportok kÖZött, és végül, hogy 

• milyen pénzügyi mechanizmusok és hogyan biztosítják e komplex rendszer. műkö-
dését; . 
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Hasonlóságok és különbsége,k . 

E szempontok szerint vizsgálva a. fejlett országok iskolaügyét kettős paradoxonrial 
találkozunk. Egyrészt azzal, hogy míg ennél sokkal kevésbé fontosnak látszó kérdés
köröket szigorú nemzetközi szabványok, előírások szabályoznak, addig a közoktatási 
rendszerek összehangolására -. az erre irányuló szándékok hangsúlyozás án túl - még 
az olyan szorosan együttműködő országok esetében sem tettek komolyabb lépéseket, 
mint amilyenek az Európai Uriió tagállamai; 1 Másrészt viszont szembeötlő tény, hogy 
a fejlett országok iskolarendszerei kialakulásuktól és megerősödésüktől kezdve ennek 
ellenére' nagyon sokhasonlÓ'ságot mutatnak és· hasonulás uk egyre erősbödik. 2 

A rendszerszintű . összehangolás, vagy. mondhatnánk Úgy . is, hogy. a . szer'rfz6tt, 
irányított. nemzetközi összehangolás. hiányát. főként az lllagya~ázh~tja,. h0gJT'lJ1íg ~ 
tőke-, nyersanyag-, termék stb. piacok terén a tőkés világgazdaság egységes rendSZerbe 
szerveződése évszázadok óta tartó spontán folyamat,3a világgázdaságire~dszerbtri ta 
lehető legjobb pozíció kiharcolás a pedig a nemzetállamoknak napról napra erősödő, 
felismert és deklarált érdeke, addig a politikai szintű, nemzetközileg szabályozott 
egységesedést lassítja kultllrális és poli tikai identitás ul<, akülönbözqségükínegő rzését 
létfeltételnek tekintő nertrz:etállarnok uralkodó ideológiája. Az oktatási.rendszerek 
éppen e kulturális és nemzeti identitás, ,az adott társadalmi strukt4rák ;megőrzé~étés 
újratermelését szolgálhatják, ezért külső szabályozás alá vetésüktőlma az államok 
tÖ bbsége idegepkedik 

Az egységesedés, vagy talán inkább hasonulásmégisfelta~tóztathatadan folyaméltnak . 
látszik, aminek az oka az, hogy azqk a kihíyások,. amelyekkel a nemzeti oktatási 
rendszereknek szembe kell riézniük, a fejlett világban mindenü~tnagyon hasonlóak, 
A tőkés világgazdaság igényei . "uniformizálnak" :,a mode~nt~.rIIlel9sz;ervezetek, igaz
gatási struktúrák,. pénzügyi rendszerek világszerte egységes miptátl<ell, hogy köyes:
senek, ha hatékonyak kívánnak Jenni. Alkalmazásuka jel,e\<'szerint elháríthatatlan ul 
továbbgyűrűző társadalmi következményekkel jár,4 amelyek közé az iskolarendszerek, 
az iskolai végzettségek gyorsuló ütemű nemzetközi hasonulása is tartozik. 

A különböző elemzések többnyire egyetértenek abban, hogy az egyes országok 
iskolarendszereinek alakulása (kiterjedtsége, az iskoláztatás mennyiségi és minőségi 
jellemzői) szorosan összefügg az adott országok gazdasági-társadalmi fejlettségi 

1 Az első "euroharmonizáci6s" lépések e téren a szakmunkás végzettségek kompatibilissétételét célozzák. Erről és 
az EU különböző testületeinek az oktatással kapcsolatosdöntéseiről és tevékenységéről lásd: EuropeanC;ommis
sion. Cooperation in Education in the European Union: 1976-:-1994. Luxembourg, Office for Official Publica~ 
tions of the EuropeanCommunities.1994. 

2 F. O. Ramir~z&J. Boli:A népoktatás politi~ai megteremtése: Európai kezdetek ls vildgméretú intézményesülés. 
Bp., Oktatáskutat6 Intézet, 1989. 

3 Wallerstein, I.:A'modemvildggaztÚlsdgi rendszer kialakulása. Bp., Gondolat, 1983. 
4 Lásd például a foglalkozások presztízsrangsorának esetét, ami a világgazdaság centrumában és félperifériáján 
lévő országokban a kulturális háttértől fuggeclenüllényegében minden~tt azonos. In: Uderer P. {ed}: A foglal
kozdsok presztízse. Bp., Gondolat, 1977. E példa tárgyalt témánk szempontjából azért különösen fontos, mert 
az oktatási rendszerek egyik fő funkci6ja közismerten a különböző foglalkozások elnyeréséhez szükséges minő
sftések biztosítása. 
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szintjével:'Az0ssteruggés riyilvanvaló, rmégsem'egyértelmú "-'- rieinrálIíthaiju.k egysze'7 
rűen . ait,L;li~gyn~ih~l'fe;let~ebbegy" ~rs~g;,:'alinál.:i,,fejlettebb'''az' iskolarendszere~5 
Először~?rtrmett.l11aigne~. alak~lt:ki 2e~etértésarrókhogy; mit~iskellpontosah 
értenüÍlK;~;,fejlett" voltán:Masorlsz~rpedig, .h~ találunk is erre ~ércét ~' .. a gyakor"
latban' ;~l'nyugati fejlődés fóaramaba 'tartoz6,'a' vilagrerrdszercentrumabacsorolható 
orszagokiskolarendszereit szo~tak szintS auto~atikusan fejlettebbnek, ,modernebbnek 
tekin~~rii' __ " .annak~:cha~íl<~s .alkalma~asával gyakran,tévúttarjurunk;; 
Ekla~áns;:példaerre'aköte~eió 'népiskolai oktatás,egyált~laban ~a kötelező oktatás 

bevezet~~é~ekr törté~et~.'E~tl1l.aiam()dernségsine quanon~janak szokás·tekinteni,· a 
moder~'~a~ügyi.rendsz~rekJÜ~ákul<isa feltételének J.,llJ.égistén)'i.ihogyez.talépésta 
18-19~ ~~~~banázakkori;legfejlettebbnektekintet~országokcsakjóv~lafejletlenebb 
vetélytarsallLutan;tették meg (és nem nehéz hasonlótovabbipéldákatsemtalálnunk);6 

; ;::~.,;\ .. -. <;,:-:, :'_:: 

T örtéri~ti f~:úsok 
Mit éali~k"Iriode~~"~i~kÓlél;~A~i~zer~Iit'S61Jéle·;eifuéieti'a~firi.12ió .. ,yerst!gg:eprfi}ássa!· 
a szaki.~g.~~8Fb~Il?d~. i~~~ !~!1~Tg~~,C;;Il:wil1~i·am&l~gfej!e.t~f~b.prs~a,~()~i~~oláz
tatasallcil{s~ery~~z~~ét~rJ~k}{~~4:ljk~l~nhö,z;ó. asRe~tu~?klJór E szel:'e7;etréndszer fejlő-
déstör~~llsi~f,hár().mí4.e45i.Ri~Hs:szaJ5~z~~()~z;th~tJ~k... . .. ' . ii .... .•.•.... ' 

Az eq~ s7f!:kttsz a .. "felül{ől !~f~!é" ~é~r ~.,,lelluőtfe~fe,~é" . épí~ke~Ó .. elitkép.~Ő}il1etve .<lz 
alsóbb.l}~g~~Feg~~ srf~1l1t~eiJ·p:~f()&~~Ói~~?:lar~~,~e~ek8 .. J4al~Wasá~af.id~jét.jsle~ti: 
ez a k9h'~igrwa~t?1 '~g~s~g~~T,i~.~~~e~i~Ilf.I91r~Ta~.;r 1.Jfl.5~ .·~~~!~di.Eur9pálJéln 
induk meg. Egyrészt azzal, h()gy a köiépkori egyetemelf("feliilrőllefelé") fokozatosan 
kiépítt!Hé~.alnfg~~fJ<?,~4~~!~ő. i~~9!á~fJ.,.~ ... giwn~i~.l11gkat~.m~rés~t.3f~,.~og}r.·ettől 
lényeg~be~i .f~&ge,tlel1ü~ •.. (~,It!.~tf:?I .• f~~f~~é~'~' .• ~~pülte~.ainépis~91~' •. él.~z~~~l1ye~. isk~l~i. 
A két rtll~.~~er .~Il~JÁf:~fejI2~9itt,: ~.cs~éllTI ú,ltsz~:~,l!\aso~~~.f~léb~ll'c~égép,~ t~l~l~ 
kozottiÖ,~~~9': ... az epre,,5, .. ?~Fópa.i()rs,~ago.~RaIl~all1ik~r~o! .anépisKolát ,e&y're. inlGíbb. a 
gimn~j~~,és:ma~, lélSs~ll~~rí~.~~*~~.,. új~.~9:~sk~l,él5í~~sof .•. előkés~ítÓ· is,k()lajaként 
kezdté~ ér,t~ltnez.IltF:z.3fiel~k~sz~5? j~!lege,leiIlt{! •. '1S~ igell~fvés f~nul?t érintett, d~ 
fokoza~?$~.#tal~nossákezgt.ft~ijn~.;~~~~lpár~g~fl,1?s folyamat~?lt az'~s,k~lai oktatas 
szekul~ri2:áI9~~sa __ )l k~zdetb,e~;{!gxértel~ií~l1az 'egy~~ kc~ében léY~o~atástelőbb 
kiegészítették, majd azzal. ver~~I1yre.~e~tek .~világi, illetve az. állami oktatási intéz-

mények. .'. . . . .'. ..' ....r.:' ..... '. 'i' •••.. • 

A mdsp4ik sZtlkas~~t!n ~ száz3:gunk~ls~i fc:l~b.~I1~. az,.ál1aln~ oktatási·in.tézméllyek 
befogacfóképességem~r. az országok jelentős rész~ben elérte az egyhaziakét, vagy 

5 T. Hus6t:Az ~kiatás vrldiP/oblémdt.B~.,Kef~aii,1994.EfdemeS e fötetlegújabbtanulmfuyainakszemlé
letét összevetni egy korábbi id6szak jeIIegzetesmegközelítéSeivel:Csom:i Gytila.·· (ed}:·. A közoktátds vildgproblé .. 
mdi. Bp., Gonc;lólat, 19~5... . . .', ., ...••. fi 

6 M. S. Archer {ed}: The Sociology ofEducational Expansion. Ldndon,Sage, 1982. 
7 A modernitás fogalmánakértelmezc;se egyfel61 maga is vitatott, másfe161 álland6an újszempontokkal bóvül. A 

problematika jó összefoglalásátaclja.aJanur foly6irarnakJ9Sa. évi.J;;allloderrÜzációval foglalkozó tematikus 
száma, a legújabb fejleményeket pedig Andorka Rudolf ismerteti: Új elméleti orientádók a világ szodológiájá
ban. Valósdg 1996/4. 

8 Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudds tdrsadalmi meghatdrozottsdga. Bp., Akadémiai, 1976. 
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túlsúlyba; is került velük szemben .. Amási~; fontos vál~ozást .azjelent~tte,hOgy'~?i~~t 
rendszer,' . az elitistaés·. a. nép'iskolai. JQko.~atQsa~összeépUlt, ;,é~ .. e2i2i~I:l3:,.l1:ó PC!7~zAf.t~ 
kialakulta··közös . alap (a néhány népiskqlai oS2itály} utát;l háromfelé ág~zó ~~kgla.t 
rendszereknek a. mairanagyon }iásonlítÓ k~p~t Eké:p~twharmincas-l1~gy:ven~s!~Y~kre 
sematikusan leginkább három,· egymás .. melléhelyezettJ~trakéritvagy pirami~l<~:r,tt· 
leher'ábrázolni.. . ri •..•. ·.: 

Az első (közös) fokot a kontinens~leg~öbb.örs2;ágában .. mip.db.áro,m "létr~ri':,~ 
általábannégyosztályosingyeneséskÖtelező!elenüJ:1épiskql~li oktatás jel~n tette, aJl1"e,lyet 
6-7 éves; korától a . gyerekek lassan túlnyomó·. töhp.ség~;~lvégz~tt!E2iután~ .10-:-,,1·1.~ves 
korbapaz utak elváltak. Az egyik f6irány("létra"} nrásodiklép<:sojea fel~őpktaJ~~.\192i 
vezet6.királyi út,a tandíjas,többnyire IlyQIC8sztá,lyos:girp,i1ázi1im,.illetyegiIl1p.á#~rni 
tíPUSÚt középiskola,.harmadikfoka·'pedig afelsóoktatcís X0.!t .~ .. ez.a.,JeliilrótJe~e.1f 
építkező rendszer továbbélését jelentette. A második főirányban - az "alulról építkező 
rendszer"továbbéléseként - a népiskola további (6, illetve kés6bh:8évfölya.m:ra 
terjed~):?sztályait lehetett ingyellesen . elv~g~~i,onnétE~1ig e~enesen .. a ... rnl.ln~~ 
világ~~a "eze.t~tr a~rgt. . .... ... . .•... . ..•. ... .... .•. '. . ;, .. ,;f. ...I<. .• .....\ "': •..... f.. •• · :.:.:.~;~ 

A harwadik irát1YCl .. két előbbv~?lt~~zötti,w~.rapo~6.s:lFÚ"közt~( i~~~lttíPl1.~~k 
világa volt, a polgári dpusú éS~~~R~ő'is~o~~é, aIl}~Iy:e,~ből d~i~tecsakel~i~~~, 
vagy 111~g Ú~ sem voJt valóság9S:át1ép~~,~~.e~s?fői.~~l1y?~·'}\k,ö~épiskol~ E1.lrópa/ 
szerte.h<tsznált fogalmakialak~lás,~?rp'i!1de~~t~s~a1M~. az .. els~ főirá~r .. ~.a~o~!~ 
fokoz~!átjelentette, olyani~k~lát, :.~~~ltafels~?,~~<tt~s"A~~ régis~ol~.első.négy os~t~y~ 
közöWB~lyezkedeJt el,?kq~épeI,l" !.~s<Ul:Ídy~eagyereK~~5k;cs,*.tÍagyon.kisH,ál1y~d~' 
jutott})~: . ,.. .. ,., .. ' ....... '~ '. ...... ..: •• ec •.....•.••••.• :' '; ,., ....< ... ,'.;;., .. , ,. . ..... ; ....... ,...:.' 
EZl~~p1atikus kép .. per~ze .ipe~t;s~~:e~11.~gy9lt1.s .. ~~?~9Ye~ ors~t~?~8a~ e. "m?~~11'" 

számtal~n.; variáci.ó.j~; al~klllt .~, i .4ea •. fét.vil4~~áb~!~.~özÖtt .. 7:~,,~()de~n" ~~tat4si 
rendsz~r •. Európa . legtöbb .. ors~.4gá~a~ ... e k~l'~~t. r~l~Inil}':en .. válto~~tát Jelentef~~: ..•• ~ 
modernség fOkmér?j~neF a kort~r~ak lj~pi~K~l>b.~~.egyestípus~;kba ~s súnte~rejlltó 
diákok <irányát és a taIlanyagkQ~szertÍ~épét.;eAdntetté~';J\I1illél11a~o~})~olt a~epé~~ 
rendszer b~fogadóképessége, .~oráb.~~. m.illél pag}r0l>b.s~áJnpan ju~o~~ ~~zéris~o:l~l>~'. 
vagy az il11éIlt közteshelyzet~IlS~ll,eve~e~tis.k()latíp~sok~,~a !al1wók,. ille.tve.Inir,él 
inkáhbfelhélsználható volt tlfdásu~, .ami~dennapi~le~ben. és a gazdaság világában~ 
annál modernebbriék tekintették az adott ország rendszerét; 

E világszerte egyrellérs~erúbbéés,~lf()Aado~taq?á válÓ l11ode1! kiépítését és v~6~áií 
világmodellé.válásáta gazda~á~if(!jlő~ésel1túlszéleskörúen elfogéldotté!t~~tétel~ésf~' 
a szakirodalomban Ramii-ez és Boli munlclssága nyomán legitimálómítoszoktíak 
nevezett politikai koncepciók is előseg~tettékAz említett szerzők aszéles tömegekre 
kiterjeg6.általát1os nép()ktatá~~s~ eHetámas~k()dóis~olarellcls~~!ek ~bonta}{ozását 
szolgál<$elveket a következőkbenkörvonalazzák: 
• a kisebb közösségek helyett az ~gyéneket {<:ezdték a társadalom építőköveiftek 

teki.t:lt~.t:li, 
• a nemzetet, az államot az egyének összességeként·kezdték felfogni, 
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• elfogadott imperatívllsszáváltahaladás, méghozzá az.egyének és a nemze~e~ 
haladás'anak összekapcsolásával, . 

• a gyermek alakíthatóságán keresztülatáisadalomátalakíthat9ságának, fejksztésének 
hite általánossá vált, . " ...... . 

• és végulaz az elv, hogy ezeknek afeladatoknaka let~temény~se anemzetetképvisd6 
állam, a Jeladatokt~ljesítésénekszíntere pedig az ; államilag irányított vagy szabá
lyozott.:iskölarendszer kell, hQgy legyen. 9 

A harmadik szakasz kezdetét amaÍ elemzők a; nyugati iskolarenqszerek történetében 
a II. Világháborút köYetóidős~aki:ates:z;ik. .Főjellemzőit a kö~e~.ke~őkbenjrjákle:lo 
• gyorsuI6expanzió:amásodik, világháborút}{öyető "bei~~tkQ~ási robbanás"·, a 
következő.évtizedekben: akö~~pfokúQ!<-tatásra .majd a.f~lsőoktat~sra is kiterjed,. 

• demokratizálás:aiiskola.r~bdsZefekszerkeretében,az alkallll3,?ott t:elldszerÍI1,tcegráciqs 
elvekben, szelekciós politikában, a képzési irányo.k tartalmában és a tanítási mód
szerekben jelentős változások mennek végbe, 

• globalizálódás: az iskolarendszerek nyugati modeHjegl()bcÜisVilágmodellé 'lesz, 
elfogadottságakiterjed.aharmadik világra is,· az· egyes orsz~gokiskolarendsz;erei 
mind szerkezetükben, mind tartalmi vonatkozásokban egyrehíl~onlóbb~ válnak, 

• szekularizáció: az oktatásszabálYQzásaés Fenntartása egyértelműen állatniJeladattá 
válik, a magán- ésJelekezeti int~zI1:lényekbe járók száma a fejlett országokban. egy
két kivétehől eltekintve.a tanlllÓk 5-15 százalékára. terjed' csak ki. 

Napjain.k"trendjei 
N apjainkb~naz észak--afuerikai:éseUr6pai'országok·többsége (mi~t ahogyan Magyar
országis)e.szakasz kibo?takozásának, •. lcitelje,sít~séntknehézség~i~el.szembesül, illetve 
bizonyos jelek szerint~ aIJ1.~I~~~őlkés9bbszólokmajd,egy következő szakaszra való 
áttérés előtt cUI. VizsgáljuK meg telj,áfejeljenségeket közelebbről! 

Expanzió 

Általános téndepcia, hogy évről évre egyr~ többen es egyre magasabb életkorig vesznek 
részt az iskolarendszenl k~pzésbeIl,. mitidnag}'obb. tömegek számára egyre későbbi 
időszakra tolódik a111un~erőpiacra való kilépés időszaka. Az oktatás ilyen értelmű 
expanzióját részben a. gazdasági fejlődés igényei kényszerítik ki abban az értelemben, 
hogy a dolgozóknak egyrétöbb és szírivonalasabbképességre~készségre van szükségük 
Másfelől a munka világának átalakulása, beleértve a múnkanélküliség jelentős mértékét 
is, amely minden fejlett országban azzal jár, hogy a fiatalok munkájára egyre. későbbi 
életkorban van és lehet csak szükség, a .mllnkaerő{'iacra való belépésük egyre nehezebbé 
válik. A gyerlllekés ifjúkor meghosszabbodása mellett az oktatásexpanzióját termé-

9 Ramírez & Boli i.m~ pp. 22-27. 
10 A legújabb fejlemények elemz6áttekintését és a legfontosabbvonatkoz6 szakirodalom bibliográfiáját lásd: 

p. M. Roeder (et alii) (eds):Pluralism andEducation. Current World Trerzds.in Policy, Law, and Administration. 
IGS, Univ. of California, 1995. 
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szetesen- a következőkb'enrészletezendő - társadalompolitikai törekvések is szor
galmazzák, de ez az expanzió mértékadó elemzések szerint.m::l fejlett, világ~szerte 
öngerjesztő,önmagát gyorsító' folyamatnak is látszik: a magasabban képzett szülők 
gyermekeiknek is magasabb képzettséget igényelnek. 

Mindennek következtében egy 1995..:ös számítás szerint a fejlett országokban az 
1992-ben ötéves gyerekek változatlan trendekkel számolvaátlagosaniaz alábbi mennyi
ségű - tanévekben mért - időt fognak teljes" idejű nappaIiképzésben iskolában, 
illetve felsőoktatási intézményekben tanulni:, Észak-Amerikában 14,2-14,7 évet,az 
Európai Unió tagálla:maiban 13,4-..:15,9 évet,>a többieurópi~,OECD országban 9,4-
15,4 évet,! Csehországban, Magyarországon,Lengyelörszágban -és "Oroszországban 
több, ,mint 12 tanévet. II EZek iz adatok jól jelzik, hogy az iskoláztatáskiterjedésének, 
tömegessé válásának hulláma már nem csak ~középfokú,déaJelsóoktatást is ·elérte
eléri. 

Egység~sítés ésdefi10lcratizálás 

A második világháború után mindenütt napirendre került a középfokú oktatástöme
gessé Válása' és felgyorsult az a: folyamat, amelyet az oktatási rendszerek demok
ratÍiálásánakszoktak nevezni. EnnekkövetkezméIlyeként: 
- a fejlett <;>rszágokban 6-7 évestőll4-..: 16 éves korig az általá.nosan képző intézményes 

iskolai oktatás máiaálta.lánossávált; ebben 'Il1inden gyer1llekiészt vesz, 
-legalább eddig az életkorig ma már mindezekben az országokban ingyenes (tandíj

mentes) és kötelező is az iskolalátogatás; az ingyenesség' ezeriéletkoron felüli 
kiterjesztése elsős()rban az egyes ,országok, anyagi l~~~~?s~g~inf:~függvénye, 

.• a szak,képzesáltaláball 14-16 éves k()rfelettkez.d()clik:l< él ,mJ'H}~él~rŐ-piaci foglal
koztatásalsó korhatára (legalábbis elvb~Il),többnyip;~}5,=-l;6 éy~;skor~a.em.elkedett, 

• a felső középfokú képzés - ez 1 +-15-16éveskort<s1 ~f~lsőoktat~sigtart ~általánossá 
válása megindult, s e szakaszában a teljes értékű, tehát továbbtanulásra jogosító 
középiskolai képzés aránya mindenütt gyorsan növekszik, . 

• a fejlettországokban megkezdlSdött a felsőoktatás tömegessé Xálása (vagyis az érintett 
korosztályok 15-20 száza1ékosnál magasabb arányúfelsőfökú tov4bbtanulásának). 
A gazdasági fejlődés igénye! mellett mindebben jelent6ss~erepet játszott az isko

láztat4ssaJ kapcsolatos l~gitimációselvekéitalakulása is. Az oktatáspolitikai döntéseket 
a legtöbb országban fokozódó mértékben, re,1).ddték alá társadalom":' ,és szociálpolitikai 
céloknak: 

11 CentreJor Educati(;m~ Resc.:ru:ch and Innovatiop.. Edupatio,nat a G!tz11;ce, OECl]lndicators:O~CO, 1995. Az 
O ECO ~larnokia vonatkozó összehasonlító adatokat· iráso~ban :útalában ~bb61 a kiadvánjrból idézem, az 
Európai Unió tagállamaira vonatkow részletesebb adatokat pedig a European Commission. Key Data on Edu
cation in the European Union. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 
1995. c. kiadványból. Az egyes országokra vonatkowan igen jó, egységes szempontú kompararlv elemzést és 
informádókat tartalmazó kiadványa Oeutsches Institut für Internationale Padágógische Forschung által közzé
tett, Schoollnspectorates inthe'Member Statesofthe European Community.címú,CliveHopes által szerkesztett, 
egy-egy országot egy-egy kötetbentárgy.rl6 sorozat (Frailkfurrarn Main) és á. Council of Europe-nak a· OenÍs 
Kallen szerkesztette A Secondary Education for Europe c., szintén országköteteket'how sorozáta. 
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• az oktatást atársadalmiegyenlőség nö.velésére alkal1llaseszköznek ke~dték tekinteni 
a korábbi ·liberális"-indiviclúális megközelítéssel· szemben, amely; ~l; isk()lába j ár~st 
elsősorban. az egyén. felemelk,edéseesiközeként.értékelte, .. <i.~oportos társadalmi 
mobilitás fokozására, az egyénlótlenségekenyhítés~,r~, az igazs4go~abbtársadalom 
megteremtésére került a hangsúly; ..... . 

• az oktatásnak mind nagyobb· szerepet tulajdonítottak afaji, nf:mÍ különbségtétel, 
elő ítéleté k leküzdésében, 

• széleskörű elismerést nyert az "emberi. tőke elmélete"; amely szerint a nemzetállamok 
illetve a politikai rendsz~rekversenyében<lz oktarásba nágyobhértékeket h~rp.ház6, 
az iskoláztatást jobbankiterjeszt6 országok, rendszerek juthatnak előnyösebb. 
pozícióba. 

Az iskolarendszerekszerkeietl"átalakulása 

A 14-16. éves korig tartóiskol~z.t~~ás tÖmegessé vál~aa hus~élS;harmincas .. ~vek~()1 
Észak-A.1neri~ában, a2:9.tvenes. ~Y~f~ql E:uró pában is. sp rc~l;éltos isk()la~zerkezeti refor
mokat k,ény~zerítettkit i~zek, lép.xege'az,~ddi~.clszlí.kelit l~ép~ését .~zol~éÍlq k(jzépfokú 
képzés nOT 12-től.16-18éyes .ko,rig). fgkoz'1-tos m~gnyitásay()lt a.törnegek(!l~tt ... 
Ennek:rk:övetkeztéq~~: ;l.kqz~pisk9J~ta~á~JdŐszaka~~~r;vezAtil~g kétré~zre szaka~t, 

az ún. alscS~és a felsőkqz;~Pt()kúoktatás~a~ SZéÍII}psqrszágp341 yégb~ment~ek ténylege~ 
elválaszt~sa .is. A hagyomány()s. négyósztcílyosnépiskola alapiskolává lett.ésehhez 
csatlakozott, most már .Illir1Ji~Illg.számára.k:ÖFeJ~zgeIl,.a.középf()~Ú o~ta;tá~alsó sziIlÜ~ 
is. A fel~q:szintr~.m<l;ni,ár.az·e,gyesorsz~gokl;>anatiu~Hló~ többsége?~ircltkozik? ha 
nem is Jyjezi ... be .valarnt?I!Hyi .. lyz •. így iqlm~r.t?bbny!re~~t.s?-int,~ől ... álIQkö~~pfok4 
oktatás alsq szint je . gya~orlatil~g milldenütt áJtalán?san.k~pzői~koléltjpuss~. válik. 
Ezen a.szinten azegysége~íté~.tNyu,gat-E'-lr?páQan töplJnyire ankoffipreheHzív".iráp.YÚ 
reformokkal hajtották végre, vagy készítet.ték el?, yagyis oIYaIli~koláklci;u:;tkításával, 
amelyek élZ'aclott koros1;tcílyhoztartozó .. télIluJó.k~~ámáraindíto~t különböző progra
mokat is szerkezetileg. ugyanazon intéz1TI~nyben, t~h~tközös keretben yalósítják meg. 

Ezzel párhuzamosan .ál talában végbement a .. felsőo.ktat~sb.a .yezetp . kir~lyiutat 
korábban monopoliszti~usan ;képviselő. - az elit képzését szolgáló -gimnáziiuIIlok 
tartalmiéss~erkezeti átalakítása,il1~~e újapb, szakképző, vagy él. sW&épzést az általános 
képzéssel elegyítő, továbbtamrlást lehetővé tevő végbizonyítványt adó, a ta,nulókat a 
gimnáziUlnoknállassan n<igyobbaránypan befogadó középiskolák. (szakk9zépiskolák) 
elterjesztése is. . 

Nemzetközi modellek 

Az eddigiekben a modern iskolarendszerek fejlődéséneklegáltalánosabb közös elemeit 
hangsúlyozta.m, a köv-etkezőkben, a mai' konkrétniodellekvizsgálatakor a különb
ségekre is szeretném felhívnia figyelmet. 

Tankötelezettség 
Bár az egyes országok között e vonatkozásban is vannak különbségek, a tendencia 
világos és egyértelmű: a kötelező oktatás életkori határa az utóbbi évtizedekben min-
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denütt emelkedett, illetve emelkedik. Az Európai Unió tagállamai közül 14 éves: korig 
irjaelÓa ta.nkötelezettséget - vagyis a nappali teljes idejű képzésben való .kötelez,ő 
részvételt -'- Olaszország, 14,5 éves korig Görögország, 15 éves korig Németország, 
Írország, Luxemburg és Portugália, 16 éves korig Belgium, Dánia, Spanyolország, 
Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság. 

A tankötelezettség ideje és a valóságos iskoláztatási részvétel azonban általában inem 
esik egybe: az EU országainak többségében éppúgy, mint az OECD országok nagyobb 
részében is'a tanulóktöbbségea kötelezettségénél tovább tanul. AzO:r;CD országokban 
a középfokú okt:atás15 éves korban agyerekeknekátlagosan 93,1% ... ára, 16."éves 
korban 86,9%-ára és még 17 éves korban is 75,4%-ára terjed ki. 
Iskolaszerkezet 
A fejlett országok iskolarendszerei többnyire ll1indmáigmegőriztéka. százacl.els(S 
felébe~ általánossá vált. alapképletet: néhány. év közös,egységes iskoláztatás ut~n· 3 
vagy Nbb. ágra bt1111lanak'lllelyek közül csak egy~sek vezetne~ közvetlenül a felsŐ
öktat~s~oz. A legfon~osa?bváltozás a közös, egységes iskoláztatás idejének szinte 
mindenütt végbemenrszembeszökŐmeghosszabbodása. A második igen fontos vál:.. 
tozás,h()gy egyes országokban a felsőoktatás elóttiid6szaK. egészére egységes szerkezetű 
iskoIakat vezettek be, a harmadik pedig, hogy a legtöbb országbah kialakítanak olyan 
átvezetÓcsatornáka:t, amelyekaz első nagy elágazasÍcsomoPÓnt,vagy csomópolltok 
utá~késóbb is lehet:ŐvéteszikafelsŐoktatásh~zvez~t~ útra: való átlépést a·· később 
érŐkriek,esetleg a riiár m unkatapasztalatokatis szerzetteknek. 
Leegtszerűsftve,mára a~ iskolaszerkezeti···mbdellekkét f~típusárólheszélhetünk: a 

korai és a 'késleltetett intézm~nyes szelekció t alkalmazó modellekrŐl. Az alapkérdés e 
szempontból ai~hogfháriyévesk()rig, rány évfolyaIn()nát:jár~ak a'tanulók egységes 
iskol~ba, illetve, hogy azt követően-'- de még a felsŐoktatást megelőzŐen l...·hányféle 
iskolatípusban folyta.tha.tják tanullllányaikac 

A hosszú ideig tarto egységesiskoHztatást adó orszagokta' a.legvllágosabb példa az 
USA rendszere, ahol is vannak iskolafokozatok (szinték),de nincsenek európai 
értelemben vett eltérő iskolatípusok. A tanulók az elemi iskola után az igen nagy 
válaszrasi szabads4got adó, tehat belsŐleg erŐsdifferénciálódast lehetŐvé tevŐ, de 
egységes kereteketsiabó, az· egyes allamokban eltérŐ névvel illetett középiskolaban 
(high school, middieschool) tanl.llvajuthatnakelafelsooktatcísig. Hasonló ahelyzet 
Svédofszágban,áhol a középfokú . iskolak mind· egységes keretben működnek és 
mindegyikből elérhető a fels Ő oktaras. Az ellenpéldát a legfejlettebb országok közül 
ma mar lényegében csak a német nyelvterület országai képviselik: itt, ha jelentŐs 
korrekciókkal is, niindmáig hat az 1945 előtti, a négy évfolyamos népiskolára épi.ilő, 
a tanulókat 10 éves koiuktglkiilönbözŐ típU$tÍiskolá.l<:batere1Őrelldszerhagyomanya. 
Igazj.alegutóbbiévek fejlem.ényekéntaz NSZK-banis .. meging.ult.a1<:9zépfqk.két 
részre szakadás a és az alsó középfok tananyagának 12-14éves·körig y~óegységesítése, 
így ma mar csak a szövetségi köztársaság két tartoniányaban vaIik el elv~egis véglet~sen 
a gyerekek útja.az elsŐ négy osztály után. Az 1992-ben bevezetett reformjával Svájc is 
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áttér a'legalább 6 éves közös képzésre; de Ausztria még ragaszkodni látszik a hagyo, 
mányos;ad O éves, kori szelekci6ráépülő 'rendszeréhez; 

Olaszország és Hollandia. 14, Franciaország előbb15,ma.jdvisszalépve· ugyancsak 
14 éves" korig egységesítette a maga oKtatási rendszerét, az Egyesült Királyságban 
pedig a nyolcvanas évek végére alakult ki az a helyzet, hogy az állami jskoláJ:d)aj~f6 
tanulók l1lintegy 9.5· százalékban .,16é,,(:!s~qru~gta,nu,lnak ''-l,elsőlegugyal} diffe:, 
renciált, .• d~-egységes .. keretbe~P1űltödő~qppr~h(!I1ziv iskolában,miké)zbena 
magánis~9lák, amelyekben a.diákok.lnin,te,gy 10.s~'l;aléka tanul, töhbnyirF.,!pvábbra 
is meg9iizt~}{ a szelektív, a gyerekeketan,~gy~dikpsztályutánhefog~dó h3:gy()WáIlYo,s 
gimnáziuIIli modellt. ,', ""';,'L;, ,.,. • ,>< ,., 

Hazápk;a 14 éves kor~gtartÓegységesi~t~fÍIl9~)skoI~Jával a~il(!ncyepe~ éye~~leJ~ig 
a nel1lzetltpzi fej16d~s főirál1yáb~I1,a.lal<1t2t~aa.W~$~J(!p.clszer,ét~A kileIlcreI1~~~y~k 
elejétőlviszont ally()lc, és l1atosz,t~yos g~IIln~#p~()k: peyezetésével. iSIllételfog~~ni 
látszikakoraiszelekci6hozva.lévi~.sz~~éré~,t . .fi~elS~Fe"f!1~~~ó,hogy~q:E:GI»995!
ben kiadog és 23 országisk()lareI1<:lsz~~e,irátteIqIl~qJ{iaclványa szerintl~~zek~()zül az 
országokk:özül csak, kettóqel1,;';~t1sztriápané~;,1v1:agyafOts~g()nlehetséges~ár 19 
éves kor után eltérő iskolat(pu~p~lépIli,P} z,.élMPRa:n pegig;1 1 Aves .k()rigegységes 
a képzés .. N émetorsz4gball ,k:ét taft0tnáJlykiyételével::t.z depi iskola utáp.k~löl}böző 
iskolatípu~okban, deazotfostarta.lIIl1Íil<étéye~or!ent~~iósdklusl,~J:anul11ak továhb 
a diák()k,A többi otsz,ág()kban aJ~Q~Qs.kéPz;~sjdejemi!ldenüttJegalább .12éytjs k()~ig 
tart, a vi:z$gált országok fe1~ben14.éV'~s,y~gy;annál<idősepbkprig. 

Szakképzes és dltdldnos képzés Viszonya 
Itt a két végpont: a szakképzést'.aziskolarend$zerenkívü.l szerv~ő,il1etve az abba 
beépítőmodellek Az e16bbire ismét az USA példáját emIítjük, ahol a képesítéstilyújtó 
szakképzés az iskolaréndszerenkívül, ;pontosabbahaközépiskolai évek befejezte után 
folyik, azut6bbirapedig Svédországot,aholaszakképzés is az elvileg integrált, egységes 
középiskölán helül választhatóképz,ési irány~ Az országok többsége ·azonbanmáa 
szakképzést a fe1ső-középfók keretében különböző, részben általánosanis képző, 
szakközépiskolai jellegű, részben pedig tisztán szakképző iskolatípusokban szervezi; 
Folyamatosan ·erősödő tendenciakéntérdemes kiemelnünk, hogy a .szakképz6is
kolákbajárók egyre nagyobb.tömegetinul.világszerte teljes értékű, vagyis felsőfOKÚ 
továbbtanulást. is lehetővé tevő isk()latípusokban.13 

Hazánk útja e tekintetben (különösena szalanunkásképz6 intézetek estében) eddig 
leginkább a két - a szakképzést iskolai keretben; illetve inkább a gazdaság szférájában 
kialakító- modell közötti ,;köztes"jellegú, a szakképzést az iskola-gazdaság (!gyütt
működésével megvalósítóriyugatnémet.ún .. duális rendszerre emlékeztetett. Ami a 
szakképzésben részt vevők arányát illeti: Magyarország Ausztriával és N é1Iletor~zágg~, 
Svájccal és. Hollandiával együtt azon országok közé tartozik, ame1yekfdső középfokon 

12 OECD, Lm. 
13 A szakképzés fejlesztésének nemzetközi tendenciáir61 értékes informáci6kat ad T 6th Béláné: Kilenc európai 

orszdg múszaki pedagógusképzlsének összehasonlitó vizsgdlata.Bp., BDMF. 1994. 
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tanuló diákjai az OECD áttekintése szerint a legnagyobb arányban vesznek részt 
szakképzésben. A másik végponton,aJelsó kö~épfokoninkább általánosan,képző 
nemzetek között Új",Zéland, Japán., Spanyolország és Törökországtalálhar6;az 
EgyesültKirályság, Dánia és Finnország pedig a lista közepén helyezkedik eL 

Tulajdoni szerkezet 
A fejlett,·demokratiklls.berendezkedés'űorszá~okban elvilegmindenutdehetovétesz,ik 
nernállami és nem'helyi ö~kormán}'Z~ti(~atósági) tulajdonú, tehát lTIagánje!le~ű 
iskoláJs.m.űködését. Ezen~elültöbbnyi~emegkülönböztetikaz egyh~zi es~ másf-ajta, 
profitorientált vagy nonprofit iskólák ri):űködésétis.Ha a magánihtézményekbe.járók 
ará~yátvizsgáljuk,jelertős.~ülö~bsé?~ket .. találunk az.egyes orszá~~k.·között.··Svéa~' 
országban a magánisk()lá~ajárókar~~ya' neln~ri ~l az egyszázalékot sern?'Hollandiában 
viszo~~~l' köz~piskolá~ok. t~bb~é?~já.~ •. -' legalábbis. elvileg ~ .mag~niskolába. 
Aze~házak· és . azállaT.vi~z?~!:~b~~ tapaszt~lhatókülönbségek,illetve' ~'Jars~

dalornPolitikai r különböz()sége~ :~zegy~sországQkkQ~ött azreredIIléfly~zik,li~gy 
nemcsak,a magá~iskoláklIlűkö~é.sének szah~}'ozásamutat·rendkívül.sokszínű·~épeti 
de magát a magán~skblafogalÍná~ is nehezen hasonlíthat j uk össze'egymássálezekpen 
az orsz~gokban.· AZ ír áltaIanosiskol~(nationalschóols). például döntő többségükben 
mag~tl1lajdonba~ vannak ésténylegesirány;ításukat is atulajdonosmagánszemél!:e~, 
vagy testületekvé~i~, .. ~e~öltségei~et telj eSlllértékben az állaIll fede~i'ésellenőr~~st, 
szakfelügyeletet is gyakorol felettük:~;hollancl iskolák ~agyobbik részet a reforl11átus 
és katolikus magánisKoláktesziklci, amelyeket ugyanúgy az állam finanszíroz~és 
kontrollál központilag, mint az állami iskolákat; az egyetlen különbség közöi:tüka 
világnézeti irányultság eltéro!szabályozásábanj elenikmeg.Sőt, itt a" valódi" ·ma.gán..; 
iskolákat is·azállam finailszírozza" azHés a holland magánisKolákat tehádegfeljcbb 
bizonyos iranyításiszernpontokból tekinthetjük privát intélJményeknek 

Az. USA ... ban a magániskolák'7 közöttük az egyháziak is -azállamibeavatkozástöl, 
előírástól mentesek, vIszont közpénzekből nel11 kaphatnak fenntartásukhoz .támb~ 
gatást. A definiálás nehézségeit mutatja, hogyamagáiloktatás arányáról haj os össze
hasonlító, egyértelmű adat.0kat· találni. Az. iskolatípusok és képzési szintek szerinti 
eltérések pedig azegy':'egy'országról kialakítandóképetis bonyolulttá teszik Japánban 
például az óvodások mintegy 80%7'a;a.zalapfokú és az alsó középfokú iskolába járók 
kevesebb, mint 1 százaléka magániskolás, a fels ó középfokon viszont ez az arány már 
300/0, a Felsőoktatásban pedig egyes főiskola'-típusokhallgatóinak9ü,a műszaki 
fő iskolás oknak viszont 5%-a jár magánintézménybe. 

Annyi bizonyos, hogy az alap- és középfokú oktatásnak ha a fenntartója nemIs, de 
eltartója és irányítój a ma már szinte minden fejlettországbahaz állam. 14 

Fini:lnszíro~ 
A legváltozatosabb és jelenleg is' folyaIIlatösartváltozó képet a finanszírozási modellek 
mutatják. Ezek részleteire itt nem térhetek ki, legfeljebb arra az általános tendenciára 

14 Részletesebben lásd Amagánoktatás szabályozásáról c. írásomat a Szabad legyen, vagy kötelező? c.kötetben 
(Kozma Tamás & Lukács Péter [edst Bp., Educati9 Kiadó, 1992.) , 
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utalhatokjhogy miközben azalts-és középfokon folyó oktatásért mindenütt az állam 
vállaljaafeleIósséget és döntoeilehIlekanyagiteiheit is, az iskolákat egyre inkább a 
helyi önkormáhyza.tokilletve ahelyiöktatásügyihatóságok működtetik. Egyes.orszá
go kban .eÍriűködtetés egyes elemeit elválasttjá.k egymástol-"-mintFranciaországban, 
vagy NémetötsZágban, ahol a pedagógusokbérét köiallcilmazottibesorolásuk szerint 
központílag szabályozzák, míg az iskolák ténylegesJenntartói a helyi önkormányzatok. 
Másutt Clihelyi szintűfina.nszírozás a~ elv,d~~rriintaz Észak-európai országokban .;... 
a gyakoHatbanolyan szoros központielóírásokat alkalmaznak, hogy az nem sok le-:
hetőségetadatényleges eltérésekre. Megint máshol a helyi oktatási hatóságok igen 
nagy dorítésiszabadságot élveznek,de -mintnéhány évóta.az Egyesült Királyság.;. 
ban - az állam kifejezetten arra törekszik, hogy az iskolákat azok joghatósága alól 
kivonja ésf'inanszírozásulcit azoktól központilag átvegye; Ennek ellenére általános 
tendenciának tekinthető, hogy a helyi döntési szintek egyre nagyobbautonómiát 
kapnak pénzügyi tekintetben is,u~~~r val~en~yir:~i~denütt Illúködnek a túl~ 
ságosan nagy területi különbségek tompítására sZülgaIó kiegyeIiHtő'niechanizrriusok is. 

Tananyagszabdlyozds 
Bár az iskolák szakmai autonómiájának növekedése a fejlett országokban az utóbbi 
évtized&ltaJ.~nos tendenciája, az iskolatípu,sok celjai miatt a tananyag tartalmi sza
bályozásáriakkereteit szinte mindenütt központilag alakitják ki.~yételnek az USA 
tekinthetől;~hol a tanít~ndÓ alaptantárgyakéseze~Oraszám&~~akal1ami szintű meg
határozása~?m mind~ntagá.~amban lé.t~zik.Itt isérvényesül,;~onban külső megha
tározott~ág,az egyetemek - egy-egytagatlamon b.elűl általáball egyeztetett - felvételi 

elvárása.i. . . ...' ..•..... ......> •. . •. ' ',' .' . 
Európáballmindenütt vannak közpoJ:lti~~Iltetvi elqírások,1988 óta az Egyesült 

Királyságb~Il is. ..... . .... 
Az alsó fokú és az alsÓ középfokú iskolák tartanyag-szabályözása általában kompre-

henzivitásra törekvő· és ez egyre inkább. jellemző a felsőköiépfokra is. Ennek két 
tipikus módja az iskolatípusok egységesítése, amely általában nagyobb belső eltérések, 
differenciálódás lehetővé tételével jár (lazább tantervi előírásokkal), vagy az ugyanazon 
életkorúak .sZámára többféle iskolatípus párhuzamos fenntartása, amellyel azonban 
többnyire a tananyag egységesebb, szigorúbb megszabása jár együtt. 

Perspektívák 

Írásomat azzal kezdtem, hogy a modern iskolarendszerek alakulását nem szabályozzák 
nemzetközi egyezmények, fejlődésük, változásaik mégis.· egy irányba Jllutatnak. A 
következő évtizedekben az utóbbi tendenciavárhatóan továbberósödikmajd és a 
legfejlettebb orsZágok alighanem tudatos nemzetközi jogi lépéseket tesznek majd ennek 
racionális szabályozására is. Ez leginkább és legelőbb az Európai UniÓ esetében való
színű. De ha ez még várat is magára, az bizonyos, hogy növekvő divergenciára a 
közeli jövőben a képesítések, az iskolaszerkezetek, sót még a pedagógiai módszerek 
tekintetében sem számímatunk. 
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A nyolcvanas-kilencvenes évekhenjóLérz~kelhető változásoki,mentekvégb(! él {ejl,ett 
országokban az oktatás szerepéYelckapc~olatosC közgondolkodásban .. A .piácQsítM~~ .a 
"multikllltllralizálás" , ·a· modernizácíó ,új.e!méletei és ai posztmodern ·megkÖzelít:~sek 
elterjedésével nyilvánvalóanújmeg~özelítéseket ·dolgoznak ma,jd kiazoktatásp()titika 
és az oktatástervezés teoretikllsai,:dé a1lliennél fontosabb, azegye~Pl'~zágokgy~k9cr:
latában is változásokat provokálnak!ma:jdafejletttársadalmakbannlÍndeIl~ttha:s()I:11ó 
módon jelentkező, ma.mármindgyakrabban.globális·problémáknak'nevézettg~da
sági-társadalmi kihívások. Minden jeLarramutat, hogy az· okta.tásügy prqb1éniáiis 
globalizálódnak és ezekre a választ .a nemzeFállami keret(!kentúlIIltltató, .. an~IIlzeti 
közösségek mellett anemzetek,köiösségében is··.gondolkodó. szemléletteltalálbatj.\!k 
meg. 1S 
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MELLÉKLET 
A kötelező islmldzds az Bu.rópai.Köz;l!ss!g orszdg~iban, 'ko,révek szerirlt 
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Forrás: Key Da.ta on Educa.tion i1l: .the European Uni(}n. Luxemhourg, Office for Official Publications of the Euro-
pean Communities, 1995. . 

15 M. Albrow & E. King (ed): Globalizauon, Knowledge and Society. London etc., Sage, 1990. 




