
KÜLFÖLDI 
NYELVTANULÁSI 

PROGRAM

9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi 

tanulók számára



■ Háttér: 

Kormánydöntés, 2019. február 6.

■ A program célcsoportja:

2019/2020. tanévben nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi 
képzésben részt vevő 9. vagy 11. évfolyamos tanulók 

■ Nyelvi cél:

piacképes nyelvtudás, gyakorlás, motiváció



■ Feltételek

 9. vagy 11. évfolyamon

 az adott nyelvet a köznevelési intézményben tanulja

 az első nyelvként tanulható idegen nyelvek választhatóak – nem kötelező az elsőként tanult 
idegen nyelvet választani

 pályázat útján lehet jelentkezni

■ Esélyegyenlőség

 előrehozott érettségi vizsgával rendelkező tanuló is részt vehet

 minden hazai köznevelési intézményben tanuló részt vehet – nincs állampolgársági korlát

 előfinanszírozás, teljes támogatás: hátrányos helyzetű tanuló sincs hátrányos helyzetben

 SNI tanulók: kiegészítő támogatás nyújtható

■ Célországok

 angol: Egyesült Királyság, Írország, Málta

 német: Ausztria, Németország



Amit érdemes tudni a programról…

■ Hol? minősített nyelviskolában 

■ Hogyan? egyéni vagy csoportos

■ Mikor? 2020. június 13 –2020. augusztus 31. között (2 hét)

■ Mit nyújt? heti 15-20 tanórai foglalkozás, összesen: 30-40 óra
kulturális, szabadidős programok 

■ Szállás? családok / kollégium

■ Felügyelet? megfelelő nyelvtudással rendelkező kísérőtanárok



Egyéni vagy csoportos?

Egyéni

■ a pályázást a tanuló, illetve családja 
végzi

■ kísérőtanár segítsége nélkül

■ magasabb szintű nyelvtudással 
rendelkezőknek ajánlott

■ inkább 11. évfolyamos tanulók 
számára

■ önálló helytállás külföldi 
környezetben

■ rutinos a külföldre történő önálló 
kiutazásban

Csoportos

■ a pályázást a tanuló köznevelési 
intézménye végzi

■ kísérőtanár segítsége biztosított

■ minden szintű nyelvtudással 
rendelkezőnek ajánlott

■ inkább 9. évfolyamos tanulók 
számára

■ segítségre szorul külföldi 
környezetben

■ a külföldre történő önálló 
kiutazásban nem jártas



Várható költségek…

A nyelvtanulási program hazai költségvetésből fog megvalósulni.
A szaktárca (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány 

végzi.

Tanulónként a szaktárca 660.000 Ft-tal támogatja a programot, amely magában foglalja 

 a külföldi nyelvtanfolyam díját, 

 a kiutazás költségeit, 

 a külföldi szállást és ellátást, 

 a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási 
költségeket (pl. reptéri transzfer díját, napi tömegközlekedés költségét),

 a résztvevő tanuló esetleges zsebpénzét (50-60.000 Ft). 

A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, 
előfinanszírozás nem lesz szükséges.



FIGYELEM!

A tanuló hibájául felróható nem teljesítés esetén a tanuló (gondviselő) 

a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni.



Mi a teendő…

 döntés – egyéni vagy csoportos

 pályázat beadása – online pályázati felületen keresztül 
határidő: 2020. február 28., 

 amennyiben csoportos pályázatban vesz részt a tanuló, az iskola számára 
szükséges a szülő nyilatkozata is,

 a résztvevő tanuló az elnyert támogatásról a nyelvtanfolyami részvétel 
igazolásával, továbbá tartalmi, szakmai beszámoló készítésével számol el.



Megnyílt a pályázati felület!!!

www.knyp.hu

http://www.knyp.hu/


További információk

Honlap: tka.hu/nyelvtanulas

Központi telefonszám: +36 (1) 236-5055

Ügyfélszolgálat: nyelviprogram@tpf.hu

Hírlevélre feliratkozás: www.tka.hu/hirlevel

http://www.tka.hu/nyelvtanulas
mailto:nyelviprogram@tpf.hu
http://www.tka.hu/hirlevel

