
Külföldi 
Nyelvtanulási 

Program
Tempus Közalapítvány



•Háttér
• Kormánydöntés, 2019. február 6.

•A program célcsoportja
• 2019/2020 nappali tagozatos gimnáziumi és                                      
szakgimnáziumi képzés 

•9. vagy 11. évfolyamos tanulók

•Nyelvi cél
• piacképes nyelvtudás, gyakorlás, motiváció



•Feltételek
• 9. vagy 11. évfolyamon
• az adott nyelvet a köznevelési intézményben 
tanulja
• lehet előrehozott érettségije
• lehet nyelvvizsgája

• egy év egy nyelv!

•Célországok
• angol: Egyesült Királyság, Írország, Málta
• német: Ausztria, Németország
• francia: Franciaország



Pályázat típusa

•Egyéni vagy csoportos
•2020. június 13. – 2020. augusztus 
31.
•képzés időtartama 10 tanítási nap
•minimum 30 óra (ami 40 tanóra)

•minősített nyelviskola
•kulturális programok
•szállás: családok / kollégium



Pályázat típusa - Egyéni 

•2020. június 13. – 2020. augusztus 31.

Egyéni pályázat beadásához nem kell fogadó-
nyilatkozat, az egyéni kiutazást tervező
tanulóknak nem kell előzetesen felvenni a
kapcsolatot a nyelviskolákkal, pályázatukat a
februárban megnyíló pályázati felületen tudják
beadni, ahol a választott nyelvtanfolyamokat is
meg tudják jelölni.



Előzetes igényfelmérés
Csoportos részvételi szándék:            Egyéni részvételi szándék: 

Schillerben előzetes jelentkezés: 97 fő angol, 11 fő német



Előzetes igényfelmérés



Kísérőtanár(ok) -feltételek

• intézménnyel (vagy fenntartóval) 
jogviszonyban álló pedagógus

• további kísérők az Nkt. szerint pedagógus 
munkakörben alkalmazhatóak, általános iskola

•megfelelő nyelvtudással rendelkezik (nem 
feltétlen nyelvtanár)



Kísérőtanár(ok) -feladatok
• A csoporttal utazás 

• Mo. és a  nyelviskola között oda-vissza

• Rendelkezésre állás (ideális esetben!)

• Háttértámogatás
• felmerülő problémák esetén =elérhető!
• nyelvi segítség
• együttműködés a nyelviskolával (partneriskolával), 

illetékesintézményekkel(pl. eü), hatóságokkal, Mo. 
konzulátusával

• NEM feladata
• nyelvtanítás+ szabadidős tevékenység megszervezése 



Kísérőtanár(ok) száma



A NYELVTANULÁSI EGYSÉG 
ELÉRHETŐSÉGEI

•honlap: tka.hu/nyelvtanulas

•központi telefonszám: 
•+36 (1) 236 5055 

•ügyfélszolgálat: 
nyelviprogram@tpf.hu



Szülő feladatai



•szülői/gondviselői hozzájáruló és 
felelősségvállaló nyilatkozatok aláírása 
a pályázathoz
•személyazonosság ellenőrzése

•kiskorú kiutazása esetén szülői 
nyilatkozat kitöltése az utazáshoz



Aláírási határidő
•Végleges határidő: 2019. december 19. 17:00 óra
•Eddig az időpontig vissza is vonható a leadott 
jelentkezés

•Aláírási lehetőségek
•december 18-án (szerdán) 7:30 - 17 óra között
•december 19-én (csütörtökön) 7:30 - 17 óra között



Gyermeke részvételének biztosítása

•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.



Az iskola feladatai



Nyelviskolakeresés

• „Junior kurzus” 12-17 évesek

• „Felnőtt kurzus” 16-99 évesek

•Kurzusok és időpontok kiválasztás

•Kapcsolatfelvétel a nyelviskolával
•maximum 2 országonként!

•Megerősítés kérése a választott kurzusokra a 
megjelölt tanulókkal

•Szándéknyilatkozat küldése részletes adatokkal 







Pályázati felhívások

• Tempus Közalapítvány

• Támogatható tevékenységek: NYELVISKOLAI 
pályázatok

1. Szülői nyilatkozatok

2. Nyelvi kurzus kiválasztása

3. Nyelviskolával –fogadónyilatkozat

4. Kísérőpedagógus

5. Utazásszervezés

6. Szakmai-módszertani felkészítés

7. Tanulmányút

8. Beszámolás



Mire kap támogatást az 
intézmény?

•Szervezés

•Kísérőtanárok

•Tanulók
•1. utazás, biztosítás
•2. megélhetési költségek



Milyen biztosítással kell 
rendelkezni?

• ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNYOK ÉS A MEGFELELŐ 
BIZTOSÍTÁSOK

• Európai Egészségbiztosítási kártya
• http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kul

foldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az_egt_all
amokban

•Megfelelő biztosítások:
• Baleset- és betegségbiztosítás, 

• Poggyász- és útiokmány-biztosítás, 

• Sztornó (útlemondás) biztosítás. 



Csoportos pályázat 
benyújtása

•ONLINE
•2020. február 28.
•Intézményi nyilatkozat 
postázása



A pályázatok elbírálása 
•Kizárólag formai szempontok ellenőrzésére
•A. tanuló jogosultságának vizsgálata 
•B. hitelesített a szülői/gondviselői hozzájáruló és 

felelősségvállalási nyilatkozat
•C. tanuló által választott célnyelvet a tanuló a 

2019/20-as tanévben tantervi keretek között tanulja 
•D. a kísérőpedagógus(ok) kijelölésre került(ek)
• E. a nyelviskola a kurzusra visszaigazolta a 

pályázatban megjelölt csoport elfogadását



Szakmai beszámoló
Ki készíti?

• Intézmény

• Tanuló

• Kísérőtanár

Miről?

• Intézmény: szervezési támogatás, szakmai előkészítés,            
megvalósítás

• Tanuló: (részvétel igazolása), előkészítés, tanulmányút

• Kísérőtanár: szakmai előkészítés,  tanulmányút



Tanuló szakmai beszámolója
•Előre megadott szempontok alapján értékelik
• a. a részvétel hatását nyelvtudásuk fejlődésére és 

nyelvtanulási motivációjukra
•b. az utazás módját, a célországi nyelviskolát, a 

nyelvi képzést, a kapcsolódó nyelvi és kulturális 
programokat, a szállást és ellátást, a szervezést

•Nyelviskola által kiállított részvételi igazolás 
csatolása



Adatkezelés
•Tempus Közalapítvány 
•Nkt. 44/C. § (2) bekezdés d) pont alapján 
nyilvántartást vezet 
• tanuló mely évfolyamon vett részt külföldi 

tanulmányúton
•nyilvántartást a köznevelési információs 

rendszer tanulói adatbázisa számára megküldi



Források

• https://www.knyp.hu/hu/hirek/tajekoztato-rendezveny-az-erintett-
fenntartok-es-koznevelesi-intezmenyek-szamara

• https://www.knyp.hu/hu

• https://www.knyp.hu/uploads/palyazatifelhivas_csop-nyelvisk.pdf

https://www.knyp.hu/hu/hirek/tajekoztato-rendezveny-az-erintett-fenntartok-es-koznevelesi-intezmenyek-szamara
https://www.knyp.hu/hu
https://www.knyp.hu/uploads/palyazatifelhivas_csop-nyelvisk.pdf

