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Az EU hatásköre  
az oktatás területén 

 Hozzájárulás a minőségi oktatás fejlesztéséhez 

 Az EU-nak kiegészítő és támogató intézkedésekkel kell 
segítenie a tagállamokat, bátorítania  együttműködésüket 

 Tagállami hatáskör: oktatás tartalma, struktúrája, oktatási 
rendszer működtetése 



Az EU nyelvpolitikája –  
többnyelvűség (Multilingualism) 

1. Nyelvi sokszínűség támogatása 

- Regionális és kisebbségi nyelvek támogatása 

- Uniós jogforrásokhoz és információkhoz való hozzáférés a 
24 hivatalos nyelven 

2. Egy versenyképes, többnyelvű gazdaság          
kialakulásának elősegítése  

3. Uniós polgárok nyelvtanulásának ösztönzése 

 



Az EU támogató eszközei 

1. Stratégiai és szakpolitikai dokumentumok 

2. Szakértői munkacsoportok 

3. Tanulmányok, kutatások 

4. Erasmus+ program, E-twinning 

5. Európai Nyelvi Díj, Nyelvek Európai Napja, Juvenes 
translatores fordítóverseny 



1. Stratégiai és szakpolitikai dokumentumok  

 2009: Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretrendszer  

két idegen nyelv ismerete; nyelvoktatás a szakképzésben és a felnőttoktatásban; migránsok 
sajátíthassák el a fogadó ország nyelvét 

 2012: Gondoljuk át újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi, 
gazdasági eredmények érdekében 

    Egyik kiemelt terület: idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése   
    Mennyiség növelése, minőség emelése, foglalkoztathatóság szempontja, nyelvoktatás 
hatékonyságának növelése  

 2015: A stratégiai keretrendszer megvalósításának félidei értékelése 
     Prioritások a következő 5 évre:  
- idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a foglalkoztathatóság, innováció, aktív polgári 

szerepvállalás érdekében;  
- migránsok támogatása a fogadó ország nyelvének elsajátításában  

 2011: Tanácsi következtetések a mobilitást növelő nyelvi kompetenciákról 

 2014: Tanácsi következtetések a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák 
fejlesztéséről 
 

 
 
 



2. Szakértői munkacsoportok 

- A korai idegennyelv-elsajátítással foglalkozó munkacsoport (Early 
Language Learning, 2009-11) 

      3-6 évesek  

      Szakpolitikai kézikönyv, jó gyakorlatok, gyűjteménye, országösszefoglalók 

- Nyelvtudás és foglalkoztatás munkacsoport (Languages for Jobs, 2010-
11) 

     Languages for Jobs c. jelentés – Szakpolitikai ajánlások és intézkedési javaslatok 

- Nyelvek az oktatásban és képzésben munkacsoport (Languages in 
Education and Training, 2012-14) 

      Languages in Education and Training: Final comparative analysis (2014) 

      http://ec.europa.eu/languages/library/studies/lang-eat_en.pdf 

- Többnyelvűség munkacsoport (Expert Group on Multilingualism, 2015) 

http://ec.europa.eu/languages/library/studies/lang-eat_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/library/studies/lang-eat_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/library/studies/lang-eat_en.pdf
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Köszönöm a figyelmet! 
 


