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Szeptemberben jeleztük, hogy kormánydöntés alapján 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos 
tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos ingyenes külföldi nyelvtanulási programra pályázhatnak. (A 
célországok: angol nyelvből Egyesült Királyság, Írország, Málta; német nyelvből: Németország, 
Ausztria.) A 9. évfolyamos résztvevők 11. évfolyamos korukban újra jogosultak a programra. A 
résztvevők számára ingyenes a külföldi nyelvtanfolyam, a kiutazás (repülőgép, vonat vagy busz) és 
az ottani utazások (kulturális és szabadidős programok), a tanuló biztosítása, a szállás és ellátás 
(családoknál vagy kollégiumokban), a megélhetés költségei. A pályázás és a finanszírozás a Tempus 
Közalapítványon keresztül zajlik majd. A program előzetes befizetést vagy önrészt nem igényel. 

 
A szeptemberi igényfelmérés után most a pályázatok benyújtásának időszaka (2020. február 1. 

és február 28. között) következik. Pályázni kétféleképp lehet majd: 
1. Az iskola által szervezett csoportos kiutazás külföldi nyelviskola nyelvtanfolyamára a nyári 

szünetben. 
2. A tanulók egyéni kiutazása külföldi nyelviskola nyelvtanfolyamára a nyári szünetben. A 

nyelviskola keresése és a pályázás ebben az esetben a tanuló, illetve a szülő feladata. Az 
egyéni pályázás előnye, hogy nem kell csoporthoz, helyszínhez, időponthoz, utazási módhoz 
alkalmazkodni. A mellékelt lapon a leendő egyéni pályázók nem jelentkezhetnek. 

 
Információink szerint a választható nyelviskolák listáját hamarosan közzéteszik. Ahhoz, hogy a 

csoportos kiutazáshoz nyelvi kurzust tudjunk foglalni ezekben a nyelviskolákban, szükséges a 
tanulók előzetes jelentkezése. A jelentkezési lapon tehát már nem szándékot mérünk fel, hanem 
jelentkezéseket várunk. 
 

Iskolánk szándéka csoportos kiutazást szervezni angol nyelvből és német nyelvből is 
valamelyik célországba. Terveink szerint az angol nyelvi csoport célországa Anglia, míg a német 
nyelvi csoport célországa Ausztria lesz. Egyelőre nem tudjuk megmondani, hány tanuló számára 
tudjuk biztosítani a csoportos kiutazás lehetőségét. Ez függ a befogadó nyelviskoláktól, a pályáztató 
Tempus Közalapítvány döntéseitől, a feladatra vállalkozó kísérőtanárok számától stb.  

A csoportos kiutazásba való bekerülésnél – életkoruk miatt – előnyt élveznek a 9. évfolyamos 
tanulók. A csoportok összeállítása során arra törekszünk, hogy az egy osztályba járók egy kiutazó 
csoportba kerülhessenek. Előzetes tájékozódásunk alapján a kiutazás megvalósítható módjának a 
csoportos buszos utazás tűnik. A tanulókat saját pedagógusaink fogják kísérni. A kint tartózkodás 
programjait azonban a nyelviskola szervezi és irányítja, a szállásról is ők gondoskodnak (valószínű, 
hogy nem egy szálláson helyezik el a tanulókat). A programon való részvétel bizonyos szintű 
nyelvismeretet igényel, hiszen a tanulóknak idegen nyelvű környezetben kell kommunikálniuk. 

A csoportos utazásból valamilyen ok miatt kimaradók sem maradnak le a lehetőségről. 
Számukra azt javasoljuk, hogy egyéni pályázatot nyújtsanak majd be, ezt az iskola – lehetőségeihez 
mérten – segíteni és támogatni fogja. Ugyanezt javasoljuk azoknak, akik számára az iskolai csoport 
utazásának időpontja, helyszíne, utazási módja nem megfelelő. 

További információkat a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak 
(https://tka.hu/nyelvtanulas). 
 
Kérem, hogy a melléklet jelentkezési lapot mihamarabb, de legkésőbb 2019. december 18-ig, 
szerdáig juttassa vissza az iskolába. 

Boros Tamás 
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