Tájékoztató a Külföldi nyelvtanulási programról
Tisztelt Szülő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 9. és 11. osztályos nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos
nyelvoktatásban vehetnek részt a minősített külföldi nyelviskolák által kínált nyelvtanfolyamon. A részletes feltételeket tartalmazó pályázati felhívás
megtalálható a Tempus Közalapítvány (továbbiakban Támogató) honlapján (https://www.knyp.hu)
Választható nyelvek: angol, francia vagy német nyelv.
Azt a nyelvet kell választani, amelyet a tanuló tantervi keretek közt tanul, s ajánlott azt választania, amelyben már magasabb szintet ért el.
Választható célországok: Ausztria, Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Málta, Németország.
A nyelvi képzés időtartama 10 tanítási nap. A nyelvi képzés keretében a tanuló összesen legalább 30 óra (40 tanóra) időtartamban részesül nyelvi
képzésben, továbbá számára a fogadó nyelviskola további nyelvi képzést és tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket szervez a képzési napokon.
A tanulónak a nyelviskolai kurzuscsomag minden foglalkozásán kötelezően részt kell vennie és a programról szakmai
beszámolót kell készítenie. A Kedvezményezett (Tanuló) a nyelviskolai képzést a tanítási napokon túl az utazással eltöltött napok és a
pihenőnapok figyelembevételével teljesítheti. A tanuló a nyelvi kurzuson való részvételről a nyelviskolától részvételi igazolást kap, amennyiben
teljesítette a célországi nyelviskola vonatkozó előírásait.
Hogyan lehet jelentkezni a programra?
Pályázni a https://www.knyp.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus pályázati felületen (várhatóan 2020 februárjától).
Pályázhat:
 hazai középiskola - csoportos kiutazásra, (a csoport minimum létszáma 8 fő) - a támogatási kérelmek benyújtására a pályázati felület
megnyitásától a 30. napig lesz lehetőség. Ebben az esetben a tanulóval jogviszonyban lévő köznevelési intézmény vállalja a csoport számára
a nyelviskolai képzésen való részvétellel kapcsolatos minden előkészítési és szervezési feladatot: kiutazó tanulók kiválasztása,
kísérőpedagógusok biztosítása, a tanulók szándékának megfelelő fogadó nyelviskola kiválasztása, a csoport fogadásának menedzselése,
kapcsolattartás a nyelviskolával, a pályázat benyújtása, az utazás megszervezése.
 tanuló/szülő - egyéni kiutazás –a támogatási kérelmet a tanuló/szülő nyújtja be a benyújtására a pályázati felület megnyitásától 60 napig
lesz lehetőség.
A részletes feltételeket tartalmazó pályázati felhívások elérhetők a https://www.knyp.hu honlapon az egyéni pályázat és intézményi pályázat
menüpontok alatt.

Finanszírozási tudnivalók
A Külföldi Nyelvtanulási Program a célországokban való nyelvtanulásra teljes körű támogatást nyújt, 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.
Figyelem! 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.
A pénzügyi konstrukció részleteiről, a beszámolási kötelezettségekről és az esetleges nem teljesítés esetéről a pályázati felhívásokban olvashat
(https://www.knyp.hu egyéni pályázat és intézményi pályázat menüpont alatt).
Csoportos nyelviskolai pályázat esetén a minősített nyelviskolák komplett csomagot nyújtanak, amelynek költségeit a Tempus Közalapítvány
kiutalja a célországi nyelviskola számára. A csomag tartalma: legalább heti 20 nyelvóra, kiegészítő, nyelvtanulás elősegítő délutáni programok,
hétvégi kirándulás, szabadidős program, szállás (családi vagy kollégiumi elhelyezés), teljes vagy félpanziós ellátás, transzfer a legközelebbi repülőtér,
vasút- vagy autóbusz-állomástól. A tanulók helyi utazásaival kapcsolatos iránymutatást (a nyelviskola és szállás között, ha szükséges) szintén a
fogadó nyelviskola biztosítja, költségeit a tanuló az egyéb megélhetési támogatásból tudja megfizetni.
A külföldi nyelviskolák a kiskorú tanulókért a nyelvtanfolyam ideje alatt teljeskörű felelősséget vállalnak.
A Széchenyi István Gimnázium által tervezett csoportos kiutazás
A 2019/20-as pályázati évben a mellékelt „Igényfelmérő nyilatkozaton” lévő táblázatban feltüntetett csoportos nyelviskolai tanulmányutak
szervezésére tervezünk támogatási kérelmet benyújtani (megfelelő csoportlétszámok esetén).
Amennyiben szeretné, hogy gyermeke részt vegyen a Széchenyi István Gimnázium által tervezett csoportos kiutazáson, töltse ki és 2020. január
22-ig juttassa vissza a tanuló nyelvtanárához a mellékelt „Igényfelmérő nyilatkozatot”.
Kérjük, a jelentkezés előtt feltétlenül olvassa el a csoportos kiutazásra vonatkozó részletes feltételeket tartalmazó pályázati
felhívást (https://www.knyp.hu).
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