
Külföldi Nyelvtanulási 

Program

2019/2020. tanévtől

a program megvalósítását a Tempus 
Közalapítvány végzi

https://tka.hu/nyelvtanulas



Angol nyelvterület:

-Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, Észak-

Írország, Wales)

- Írország

-Málta

(2020.06.13.-08.31.)



Pályázni lehet:

1. Csoportosan (iskolai szervezésben)

2. Egyénileg

- 2 hét, heti 15-20 óra (összesen 30-40 óra)

- minősített nyelviskola (Tempus     

Közalapítvány oldalán megtalálhatóak)

- kulturális programok

- szállás: családok/kollégium



• Szükséges okmányok:

- a kint tartózkodás ideje végéig érvényben 

lévő személyigazolvány/útlevél

- európai betegbiztosítási kártya



Csoportos pályázat 

benyújtásának határideje:

2020. február 28.



A program teljes körű támogatást nyújt, 

tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam 

díját, a kiutazás költségeit, a külföldi 

szállást és ellátást, a célországon belüli, a 

nyelvtanfolyamon való részvételhez 

szükséges utazási költségeket.

A tanulók a támogatást még a tervezett 

kiutazás előtt megkapják, így önerő, 

előfinanszírozás nem szükséges.



A szülő kötelezettséget vállal:

- a tanuló magatartásáért

- a tanuló részvételéért (sikeres pályázat 

esetén)

Amennyiben a tanuló nem vesz részt a 

tanfolyamon, annak költségeit meg kell 

térítenie



A szülő által kötelezően kitöltendő 

dokumentum: 

Szülő/ gondviselő hozzájáruló és 

felelősségvállaló nyilatkozata

Ennek kitöltése és aláírása 

személyesen az iskolában történik



Utazási, biztosítási és megélhetési 

költségekre nyújtott támogatás összege (Ft):

Anglia: 150 000 (teljes ellátás esetén)

217 000 (félpanziós ellátás esetén)

Írország: 167 000 (teljes ellátás esetén)

234 000 (félpanziós ellátás esetén)



A tanulóknak a program 

megvalósulásáról szakmai 

beszámolót kell készíteni 

= naplót vezetnek a napi 

történésekről

Pénzügyi elszámolást NEM készítenek



Kik pályázhatnak?

- Nem csak magyar állampolgárok 

pályázhatnak

- Nem függ a tanuló osztályzataitól

- SNI-s tanulók sincsenek hátrányban

SNI-s tanulók kiegészítő támogatást 

kaphatnak (de erről el kell számolni!!!)



Iskolánk két csoportot szervez:

1. Írország

Időpont: 2020.06.13.-27.

Családos elhelyezés, teljes ellátás

Kísérőtanárok: Pohl Ilona, Bujdosó 

Tímea, Ács Klára



2. Dél-Anglia

Időpont: 2020.06.21.-07.05.

Családos elhelyezés, teljes ellátás

Kísérőtanárok: Tóth Jolán, 

Gombos Judit, Takács Tamás



Mérlegelendő:

1. A tanuló képes-e a szabályok 

betartására külföldön

2. A fogadó családokhoz való 

alkalmazkodás

3. A tanuló tanulni megy ki, a nyelvi 

fejlődése a cél, nem szórakozása



Jelentkezés a következő linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKN

cFoDF1p0EUSy4P-cgJtCU2Jx50c6wZGO9PAOiQ-

LscAyQ/viewform

Kitöltési határidő: 2020.01.15. 12:00



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


