
Külföldi 
Nyelvtanulási 

Program



Röviden a 

programról A 9. és a 11. évfolyamon tanuló nappali 

tagozatos gimnáziumi és 

szakgimnáziumi tanulók. 

Kik utazhatnak?

Hová lehet utazni?

A Nemzeti alaptanterv szerint tanulható 

első idegen nyelvek célországaiba: 

Ausztria, Egyesült Királyság, Írország, 

Málta, Németország

Kéthetes egyéni vagy csoportos 

nyelvoktatásban vehetnek részt a diákok. 

Mennyi időre és milyen formában?



Röviden a 

programról
• A program hazai költségvetési 

forrásból valósul meg.

• A megvalósítást a Tempus 

Közalapítvány végzi.

• Program a célországokban való 

nyelvtanulásra teljes körű 

támogatást nyújt, fedezi a külföldi 

nyelvtanfolyam díját, a kiutazás 

költségeit, a külföldi szállást és 

ellátást, a célországon belüli, a 

nyelvtanfolyamon való részvételhez 

szükséges utazási költségeket.

• Előfinanszírozott.

Fontos információk:



Röviden a 

programról
• A Kedvezményezett tanuló számára 

a célországi nyelviskolai képzésekre 

maximum 1500 euró vagy 1350 

angol font, továbbá max. 234 000 

forint összegben támogatás 

nyújtható, amely ösztöndíjként kerül 

a Kedvezményezett tanulóhoz.

• Megvalósítás: 2020. június 13. és 

augusztus 31. között.

• További információk: www.knyp.hu

Fontos információk:



Iskolánk 
• Az iskoláknak nem kötelező részt venni a 

programban, de mi fontosnak tartjuk, hogy a diákok 

anyanyelvi környezetben is ismerkedjenek a nyelvvel.

• A csoportos kiutazás és részvétel mellett döntöttünk. 

• Minősített külföldi nyelviskolák által kínált 

nyelvtanfolyamon vesznek részt a diákok az adott 

tanévet követő nyári szünetben.

• Ha valaki egyénileg szeretne utazni, akkor egyénileg, 

az iskolától függetlenül pályázik. 

• Igényfelmérést végeztünk ősszel.

• Konferencián vettünk részt.

• Felmértük a lehetőségeinket.



Iskolánk 
• A diákoknak és egyéb feltételeknek a leginkább 

megfelelő célországokat, nyelvi kurzusokat 

választottuk ki.

• A diákok közül nem mindenki kíván részt venni a 

programban.

• Mi sem ajánljuk mindenkinek.

• Felvettük a kapcsolatot a külföldi nyelviskolákkal.

• Jelenleg három nyelviskolától rendelkezünk 

fogadónyilatkozattal.

• Amennyiben további igények is jelentkeznek, akkor 

megvizsgáljuk, hogy tudunk-e újabb csoportot 

indítani.

• A pályázati felület várhatóan februárban nyílik meg.



Hova szeretnénk utazni?



Edinburgh

(Skócia)
9.D osztály 27 tanulója + 3 fő régi 

knyd-s diák és Pöszmet Kristóf

Kollégiumi szállással és teljes 

ellátással.

2020. július 1-15.

Verebné Lénárt Judit, 

Bozó Beáta, Vas Viola



Canterbury

(Egyesült Királyság)

11.D és a 11.I osztály tanulói

Kollégiumi szállással és teljes 

ellátással.

2020. július 15-29.

Patak Judit, 

Palotás Aranka, Kiss Gábor



Innsbruck 

(Ausztria)
Teljes 9.a, 9.b és 9.i 5 fő, 11.a 7, 

11.b és 11.i 4 fő. 

Várhatóan szállodai elhelyezéssel 

és teljes ellátással.

2020. június 21. – július 04.

Tóth Tímea, Tóth Petra,

Tóth Levente Zsoltné

PG-Innsbruck



A támogatás mértéke, folyósítása

• A Támogató a nyelviskolai kurzus díját közvetlenül a 

nyelviskolának utalja (max. 1500 euró).

• A Támogató a Kedvezményezett tanuló 

engedményezésével a Kedvezményezett intézménynek 

forintban utalja az ösztöndíj fennmaradó részét, ami 

maximum 234 000 forint. 

• Ebből az intézmény bonyolítja az utazást és 

egyebeket, a maradékot pedig átutalja közvetlenül a 

diáknak (FOLYÓSZÁMLA!!!).



A támogatás mértéke

Ausztria: 110 000 Ft

Egyesült Királyság – Anglia: 150 000 Ft

Egyesült Királyság – Skócia: 167 000 Ft



A tanuló feladatai

• Részvétel a szakmai, módszertani felkészítésen.

• Regisztráció az online pályázati felületen.

• Teljes körű együttműködés a szervező tanárokkal.

• Aktív részvétel a nyelvtanfolyamon.

• Folyamatos kapcsolattartás a kísérőpedagógussal.

• Szakmai beszámoló készítése az utazást követően.



A szülők feladatai

• Felelősségvállalás, hogy a gyermek részt vesz a 

programon.

• Szülői hozzájárulási és felelősségvállalási nyilatkozat 

kitöltése személyesen az iskolában.

• A nyilatkozatot a pályázati felület fogja generálni.

• Facebook csoportba való belépés.
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.



Köszönjük a figyelmet!

Várjuk a kérdéseket!


