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Kedves Szülők és Diákok! 

 

A Külföldi Nyelvtanulási Program keretein belül pályázat formájában az idei tanévben 

lehetőség nyílik kéthetes külföldi nyelvi kurzuson való részvételre, mellyel kapcsolatban 

az alábbiakban osztunk meg információkat. 

 

A 2021/2022-es tanévtől a 9. évfolyamos technikumi, valamint a 11. évfolyamos 

szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a 

tantervi keretek között tanult, választható idegen nyelvek (angol, német) célországaiban: 

Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Máltán, Németországban. 

 

A Programban való részvétel alanyi jogon jár az érintett diákok számára, amelynek teljes 

összegét Magyarország Kormánya biztosítja. 

 

A célországokban történő nyelvtanulás iskolánkban két formában valósulhat meg: 

• tanulók egyéni kiutazása és részvétele a minősített külföldi nyelviskolák által kínált 

nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári szünetben, 2022.06.17 és 2022.08.31 

között (egyéni nyelviskolai pályázat); 

• a hazai középiskolák (vagy fenntartók) által szervezett csoportos kiutazás és részvétel a 

minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon az adott tanévet követő nyári 

szünetben, 2022.06.17 és 2022.08.31 között (csoportos nyelviskolai pályázat); 

 

FINANSZÍROZÁSI TUDNIVALÓK 

 

A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű 

támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a ki- és hazautazás 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. 

 

 

MIKOR LEHET JELENTKEZNI? 

https://www.knyp.hu/hu/knyp
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Az előregisztráció a csoportos kiutazáshoz elkezdődött, 2021 decemberétől 2022 

január végéig zajlik, ezért iskolánkban 2022. január 7-ig várjuk a jelentkező diákokat a 

regisztráláshoz. A diákok kísérőtanárokkal utaznak a programra. 

A csoportos kiutazáshoz a pályázatot a tanulók jelentkezései alapján az iskola nyújtja 

be a Tempus elektronikus pályázati felületén 2022. februárban. A tanulók a támogatás 

részeként zsebpénzre jogosultak, melyet a Tempus Közalapítvány a pályázó intézményen 

keresztül juttat el a diákok részére.  

 

COVID-19 INFORMÁCIÓK 

 

A kurzusokon történő részvétel feltétele az EU által elfogadott valamely védőoltás 

felvétele 2022 márciusáig, így a programra olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik ennek 

megfelelően már rendelkeznek engedélyezett oltással vagy hajlandóak a jelzett időpontig 

felvenni a védőoltást. A legfrissebb utazási szabályokkal kapcsolatban javasoljuk a 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon szereplő információk folyamatos nyomon 

követését.  

 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/

