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Jogi háttér 

Összhangban a 2017. november 17-én, Göteborgban tartott 
szociális csúcstalálkozót követő Bizottsági ajánlással 
[COM(2018) 0272]az idegennyelv-tudás javításához 
szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által 
javasolt lépésekről szóló 

 1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozattal, 

 továbbá az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről szóló 

1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozattal, 
Magyarország Kormánya létrehozta a Külföldi 
Nyelvtanulási Programot. 



A program célja 

„A program célja gimnáziumi és szakgimnáziumi 
tanulók 

 nyelvtudásának fejlesztése,  

motivációjuk növelése, 

 nyelvhasználatbeli gátlásaik oldása és 

célnyelvi környezetben történő tapasztalatszerzésük 
támogatása.” 



Ki vehet részt a programban? 

Külföldi Nyelvtanulási Programkedvezményezettjei a 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
(továbbiakban Nkt) 7. § (1) bekezdés 

c) gimnáziumi (…) 9. és 11. évfolyamos tanulók (…), 
akik köznevelési alapfeladat szerint vesznek részt 
középiskolai oktatásban. 



Mi történt eddig? 

1. Előzetes igényfelmérés történt október elején 

2. A Tempus Közalapítvány által tartott 
tájékozató értekezlet után, a szülőket 
tájékoztatva létrehoztunk egy online 
kérdőívet, melyet a 229 érintett diák szülei 
(gondviselői) közül 203 fő töltött ki. 

3. 33 fő nem kíván rész venni a programban. 

4. 170 fő szeretne részt venni a programban! 



Csoportalakítási szempontok 

 - Egy csoportba optimális létszámú diák kerüljön úgy, 
hogy a kísérő tanárok is biztosítva legyenek az egyes 
csoportokhoz. 

- Az időpontokat úgy választottuk, hogy az a felmért 
igényekhez leginkább alkalmazkodjon. 

- Minden megjelölt területre szeretnénk csoportot 
szervezni. 

- Szállás terén alkalmazkodtunk az igényekhez, de 
kompromisszumképesnek kell lennünk… (van, ahol 
még oktatás van, így nincs kollégium.  

    Gyakorlott nyelviskolák a családoknál való elhelyezést 
tartják a leghatékonyabbnak… 



Kurzusválasztás 
Diákokkal közösen történt december 19-20-án. 

Elküldtük a befogadási kérelmet az alábbi 6 
helyszínre és időpontra: 

1. UK1 – Anglia, 2020. június vége     

2. Málta1 -2020. június 21 - július 4.  - Gzira   

3. Írország – 2020, július 5 – július 18. - Galway 

4. Málta2 -2020. július 25 – augusztus 7.  - Sliema 

5. UK2- Anglia, 2020 július 21 - augusztus 6. - 
Brighton 

6. Németország, 2020. június 21- július 4. -  
München 
 



A csoportokról:  

 UK1 – Anglia 2020. június vége 

    Létszám: 34 diák 

 Kísérők: Kuris Barbara, Szó Ildikó, Novotny Dániel 

    Szállás: Családoknál 

Málta1 -2020. június 21.- július 4.  - Gzira 

     Létszám: 26 diák 

     Kísérők: Batár Anikó, Siposné Szombathelyi Éva 

     Szállás: Kollégium 

 



 Írország – 2020. július 5 – július 18. - Galway 

      Létszám: 38 diák 

   Kísérők: Pénzesné Győr Enikő,  

        Osgyániné Németh Márta, Osgyáni Zoltán 

      Szállás: Családoknál 

Málta2 -2020. július 25. – augusztus 7.  - 
Sliema 

      Létszám: 22 +1 diák 

   Kísérők: Pénzesné Győr Enikő, Kuris Barbara      
Szállás: Kollégium 



UK2- Anglia 2020. július 22.- augusztus 6. - 
Brighton 

    Létszám: 33 diák 
 Kísérők: Dr. Batár Levente, Batár Anikó, Veizer 

Valéria 
    Szállás: Kollégium 
Németország 2020. június 21- július  - München 
    Létszám: 19 diák 
 Kísérők: Gál Tibor, Molnár Ildikó 
    Szállás: Kollégium 
 
 
   



Iskolai feladatok a programmal 
kapcsolatban 

Nyertes pályázat esetén: 
  utazás megszervezése 
Biztosítás kötése 
A tanulók szakmai, módszertani felkészítése a 

Külföldi Nyelvtanulási Programban való 
eredményes részvételre, beleértve a tanulók 
jogainak és kötelezettségeinek ismertetését. 

A 2019/20-as tanévben csoportos kiutazás 
keretében bevont tanulók szakmai beszámolóinak 
koordinációja. 

 



Milyen finanszírozása van a programnak? 

„Kedvezményezett tanuló számára a célországi 
nyelviskolai képzésekre maximum 1500 euró vagy 
1350 angol font, továbbá 234 000 forint 
összegben támogatás nyújtható, amely 
ösztöndíjként kerül a Kedvezményezett tanulóhoz” 

Tehát:   

a  nyelviskola költségét teljes mértékben fizetik, 

az utazásra, biztosítási költségekre, valamint 
megélhetésre az alábbi táblázat szerint kap 
költséget az iskola: 

 





Mit kap ezért a tanuló? 

A nyelviskola biztosítja: 

Reptéri transzfert 

Szállást 

Teljes ellátást (háromszori étkezés) 

Legalább heti 20 nyelvórát 

Délutáni programokat 

Hétvégi kirándulást 



A táblázatban szereplő összegből kell az 
iskolának megszerveznie: 

Az utazást (közbeszerzési pályázattal…) 

Biztosítás kötése 

A fennmaradó összeg a tanuló „zsebpénze” 
lesz a két hétre. 

Tehát, ha pl. 120000 Ft a repülőjegy, ill. egyéb 
utazás (pl. busz a reptérre, ill. vissza Aszódra), 
valamint a biztosítás 2 hétre, akkor Anglia, 
Málta és Németország esetén 30000 Ft-nyi, 
Írország esetén 47000 Ft-nyi eurót /fontot kap 
a tanuló a 2 hétre.) 

 



Mi szükséges a pályázat beadásához? 
Külföldi Nyelvtanulási Programban az érintett tanulók 

alanyi jogon vehetnek részt, a támogatás elnyerésére 
azonban pályázni kell. 

A pályázatok elbírálása kizárólag a formai szempontok 
ellenőrzésére, a programban való részvételi feltételek 
meglétére vonatkozik, amelyek a következők: 

 Tanuló jogosultságának vizsgálata 
 Benyújtásra került és hitelesített a szülői/gondviselői 

hozzájáruló és felelősségvállalási nyilatkozat. 
 A Kedvezményezett tanuló által választott célnyelvet a 

tanuló a 2019/20-as tanévben tantervi keretek között 
tanulja. (Kedvezményezett intézmény nyilatkozata). 

 A kísérőpedagógus(ok) kijelölésre került(ek). 
 A célországi nyelviskola a pályázatban megjelölt 

kurzusra visszaigazolta a pályázatban megjelölt csoport 
elfogadását. 



A programot lezáró feladat diákok számára 
Beszámoló készítése meghatározott szempontok alapján: 
a nyelvtanulási programban való részvétel hatását 

nyelvtudásuk fejlődésére és nyelvtanulási 
motivációjukra, 

az utazás módját, 
  a célországi nyelviskolát,  
a nyelvi képzést,  
a kapcsolódó nyelvi és kulturális programokat,  
a szállást és ellátást,  
a szervezést, 
és a program további megvalósítása kapcsán 

javaslatokat tehetnek 
A tanulói beszámoló része a célországi nyelviskola által 

kiállított részvételi igazolás. 



Fontos! 

Amennyiben a Kedvezményezett tanuló  

nem vesz részt a tanulmányúton, 

  a nyelviskolai képzésben való részvételről nem 
rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával 
(zéró tolerancia az alkoholfogyasztással szemben!), 

  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. 



Következő lépés, teendők 
Hitelesített a szülői/gondviselői hozzájáruló és 

felelősségvállalási nyilatkozatok beszerzése 

Ennek módja: 

1. Mindkét szülő személyi okmányokkal együtt a 
kijelölt időpontban bejön az iskolába, és aláírja 
a szükséges dokumentumokat. 2020. január  

2. A pályázati felület megnyitását követően 
benyújtjuk a pályázatot.  

3. Nyertes pályázat esetén, a támogatói 
nyilatkozat kézhezvétele után kezdődhet az 
utazások szervezése. 



Utazás szervezése 

Az utazás megszervezése az iskola feladata. 

• utazás beszerzésénél a közbeszerzési törvény 
rendelkezéseit figyelembe kell venni. Csoportos 
tanulmányút esetében az utazásszervezés 
szempontjából az egyes csoportok egybe 
számítódnak. 

• Utazást a Magyarországról a transzferállomásig, 
onnan a nyelviskoláig/szállásig a nyelviskola 
biztosítja. 

• Aszódról a repülőtérig, illetve a pályaudvarig… 

 



További információk 

e-napló 

Szülői levelezőlista / facebook csoport 

Iskola honlapja: 
http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/kulf
oldi-nyelvtanulas/  

http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/kulfoldi-nyelvtanulas/
http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/kulfoldi-nyelvtanulas/
http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/kulfoldi-nyelvtanulas/
http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/kulfoldi-nyelvtanulas/


Megbeszélések csoportonként 

Írország Díszterem 

UK1  205. terem 

UK2   206. terem 

Málta1 208. terem 

Málta2 209. terem 

Németország T5 terem 


