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Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban az intézményünk 9. és 11. évfolyamos tanulóit érintő Külföldi Nyelvtanulási
Programmal kapcsolatos információkról tájékoztatjuk Önöket.
2020. február 10. 17:00 órai kezdettel megbeszélést tartunk az iskolában (Tápai épület 7-es
tanterem) a felmerülő kérdések tisztázására.
A Külföldi Nyelvtanulási Program hazai költségvetésből fog megvalósulni. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus
Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal
rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.
A Külföldi Nyelvtanulási Program keretében a Nemzeti alaptanterv szerint első nyelvként
tanulható idegen nyelvek választhatók, iskolánkban az angol vagy a német nyelv.
A Külföldi Nyelvtanulási Programban csak azok a nyelviskolák vehetnek részt,
amelyek megfelelnek az adott országban elfogadott, a nyelviskolák számára szabott
minősítési követelményeknek. A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20
nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős
programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország
kultúrájának, szokásainak megismerésére.
A Külföldi Nyelvtanulási Program a nyelvtanulásra 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.
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.
Felmértük az igényeket az osztályokban, valamint felkértük a csoportokat kísérő tanárokat.
Visszajelzések alapján csoportos kiutazások szervezésére lesz lehetőségünk, egyéni pályázatra
még nem merült fel igény. Csoportos utazás szervezését elsősorban kollégiumi elhelyezéssel
szeretnénk megvalósítani, ami a csoport tagjainak nagyobb biztonságot jelent távol a
családtól.
A nyelviskola felméri a tanulók nyelvtudását, ezt követően alakítja ki a tanulócsoportokat.
Céljuk, hogy a tanulócsoportok lehetőleg több ország diákjaiból álljanak össze, a hatékonyabb
nyelvtanulás érdekében. A foglalkozások látogatása kötelező, jellemzően heti 15 óra akkor, ha
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60 perces órák vannak és heti 20 óra akkor, ha 45 perces órák vannak. Délutánonként és
hétvégére programokat szerveznek a nyelviskolák.
Az iskola minden csoporthoz tud kísérőtanárt/tanárokat biztosítani, így minden jelentkező
diák eljuthat a választott célországba.
Az intézményi pályázat benyújtásához szükségünk lesz még Szülői nyilatkozatokra, ennek
végleges formája azonban még nem áll az iskolák rendelkezésére. A pályázat későbbi
szakaszában lesznek csupán elérhetőek, de az anyagi felelősség miatt azok aláírása csak
személyesen, az iskolában valósítható meg.
Az utazásszervezésről folyamatosan kapunk tájékoztatást a fenntartótól. Német nyelvterületre
elsősorban vonattal vagy autóbusszal várható a kiutazás, míg angol nyelvterületekre a repülő
út a valószínűbb. Csoportos jegyvásárlásoknál előfordulhat, hogy a kitűzött napra nem áll
rendelkezésre elég jegy, így elképzelhető, hogy az oda illetve a visszautazások is 1-2 napot
csúszhatnak valamelyik irányba. Ez azonban a családokra semmilyen többletterhet nem
róhat! A csoportos repülőjegyek foglalására és a csoportos biztosításkötésre a pályázatok
elbírálása után kerül sor. Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a gyerekek rendelkeznek-e
a kiutazáskor is érvényes úti okmánnyal!
Lehetőség van egyénileg is pályázni, de az egyéni tanulmányutakat nem az iskola szervezi, a
kurzusokat a jelentkező tanulók maguk választják ki, a kiutazást is egyénileg intézik.
A rendelkezésünkre álló információkat megosztjuk Önökkel. Addig is látogassák a Tempus
Közalapítványnak a Külföldi Nyelvtanulási Programra készített honlapját (www.knyp.hu).
Üdvözlettel,
Molnár Tibor iskolai kapcsolattartó: molnar.tibor@moravarosi.hu

Szeged, 2020. február 04.
Feketű Béla
igazgató

