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NYELVI PROGRAM LÉNYEGE
• 2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári 

szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt

• angol, német, francia

• Ausztria, Németország, az Egyesült Királyság, Málta, Írország, Franciaország

• a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi

• 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben 

tanulók (alanyi jogon) pályázat útján.

• Nyelvi előkészítő évfolyam választhat: NYEK-es év után vagy a 9. osztály elvégzése után

• további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben ( a 11. évfolyam után).



A NYELVTANULÁSRÓL

• a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített 

nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható

• a nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum 20 nyelvórával valósulnak meg

• nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok

• elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik

• az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola 

végzi

• Cél: mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az 

idegen nyelvet.

• A pályázati felhívás megjelent 2019. december 17-én, a pályázatok beadására 2020. februárjában 

kerül majd sor.



MIRE KAPHATÓ TÁMOGATÁS?

• teljeskörű támogatást : lefedi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a 

külföldi szállást és ellátást

• maximum 1500 euró vagy 1350 angol font   +  további  vissza nem térítendő pályázati 

támogatás az utazási jegyek+ biztosítás, az ösztöndíj fennmaradó része a Kedvezményezett 

tanulóé ( célországi megélhetési támogatás)

• NINCS önerő, előfinanszírozás

• Elszámolás: a tanuló a számára nyújtott ösztöndíj felhasználása kapcsán szakmai beszámolót 

készít, és benyújtja a nyelviskola részvételi igazolását



MILYEN FORMÁBAN LEHET RÉSZT VENNI A 
PROGRAMBAN?

1.   hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a 

minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári 

szünetben

A tanuló magatartási vagy egyéb problémái miatt dönthet úgy az intézmény, hogy a külföldi 

csoportos kiutazáson nem tud egyes tanulókért felelősséget vállalni.

2.   tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált 

nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben  (11. évfolyam után, haladó nyelvi 

szinttel, nagykorú tanulók esetében inkább javasolható,  pályázást is a tanuló, illetve családja 

végzi)



INFORMÁCIÓK A CSOPORTOS 
SZERVEZÉSHEZ

A minősített nyelviskolák komplett csomagot fognak nyújtani, amelynek költségeit a 

Tempus Közalapítvány kiutalja a célországi nyelviskola számára:

• legalább heti 20 nyelvóra

• kiegészítő délutáni programok

• hétvégi kirándulás

• szállás (családi vagy kollégiumi elhelyezés)

• jellemzően teljes ellátás

• transzfer a legközelebbi repülőtér, vasút- vagy autóbusz-állomástól.

• A célországi tartózkodás folyamán tehát a nyelviskola vállalja a programok megszervezését, így 

ezzel a hazai köznevelési intézménynek, illetve a kísérő pedagógusoknak nem lesz feladata. A 

külföldi nyelviskolák a kiskorú tanulókért a nyelvtanfolyam ideje alatt teljeskörű 

felelősséget vállalnak.



UTAZÁS

Ki szervezi?

• a köznevelési intézmény fenntartója felelős a pályázat pénzügyi megvalósításáért, így az utazás 

megszervezéséért is

• az utazást a nyelviskola által megadott transzferállomásig kell a pályázó intézménynek 

megszerveznie

• a transzferállomástól a nyelviskoláig/szállásig a nyelviskola szállítja a csoportot (ez történhet pl. 

külön busszal, családi szállás esetén a családi gépjárművel, helyi tömegközlekedéssel)



SZÁLLÁS
Fogadócsaládok:

• gondos kiválasztás, folyamatosan ellenőrzik a nyelviskolák

• fiatal házaspárok, nyugdíjasok, dolgozó, gyermekes szülők, gyermek nélküli házaspárok, 

egyedülálló szülők

• fogadócsaládok háttere is kulturálisan változatos  magasszintű nyelvtudás

• tanulók általában külön szobát kapnak, de a családnál több diák is lakhat egy időpontban

• a fürdőszobát közösen használják, ritkább esetben a szobához külön fürdőszoba tartozik

•    : helyi család életébe bekapcsolódni nagy élmény, tanórán kívül, autentikus helyzetben 

használják a nyelvet



HOL TARTUNK MOST?

• Külföldi középiskolai program honlapja:          knyp.hu

• nyelviskola kiválasztása, kapcsolatfelvétel

• fogadónyilatkozat beszerzése

https://www.knyp.hu/hu


CSOPORTOS ÚTJAINK
időpont helyszín nyelviskola ellátás speciális diéta

9.A  28 06.14 - 06.28. York, Anglia Melton College teljes nincs

9.B  33 08.16 - 08.30. Sann Gwann, Málta Gateway School

of English

teljes nincs

9.C  34 06.28 - 07.12. Dublin, Írország Atlas Language

School

teljes ellátás glutén/laktózérzékeny, 

ételallergia, 

vegetáriánus

9.D 29 06.14 - 06.26. Cork, Írország ACET félpanzió nincs

11.ACD 29 06.28 - 07.12. Sann Gwann, Málta Gateway School

of English

teljes nincs

11.ABD  40 08.16 - 08.28. York, Anglia English in York félpanzió nincs

11.CD     14 08.15 - 08.29. Nizza, Franciaország Azurlingua teljes ellátás nincs

11.C         9 08.09 - 08.22. Portsmouth, Anglia LSI- Portsmouth félpanzió nincs



FEBRUÁRI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA UTÁN:

• Amennyiben a Kedvezményezett tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a 

nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola 

részvételi igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a 

támogatás teljes összegét visszaköveteli. A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a 

nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.

• A pályázat benyújtása után  a diákoknak teljes kötelezettségük van a részvételre és kizárólag 

betegség esetén, orvosi igazolás mellett mentesülhetnek a díjak visszafizetése alól.

• Szülőknek felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteni az iskola képviselője jelenlétében:                  

- Amennyiben gyermekemnek felróható okból meghiúsul a kiutazás, úgy a mintegy 1500 euró 

összegű támogatás visszafizetését vállalom. 

- Továbbá, ha gyermekem magatartása miatt a külföldi nyelviskola idő előtti hazaküldéséről dönt, 

úgy biztonságos hazautazását megszervezem és költségét fizetem.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

• https://www.knyp.hu/hu  kurzuskereső csoport iskola nyelv

ország város nyelviskola neve

https://www.knyp.hu/hu

