
Nyári kéthetes nyelvtanulás 

A nyári kéthetes nyelvtanulással kapcsolatban sok információnk van, 

amelyekhez Önök is hozzáférnek. Elérhető a Tempus 

Közalapítvány megfelelő felülete(www.tka.hu), amin folyamatosan frissülő 

válaszokkal találkozhatnak, és részletesebb információk vannak a 

programmal kapcsolatban is.  

Érdemes elolvasni a GYIK-ot!(Gyakran Ismételt Kérdések) 

Figyelembe véve az iskolai felmérésünk eredményét, az elérhető információkat, 

az erőforrásainkat és az ajánlásokat, úgy döntöttünk, hogy vállaljuk maximum 3 

csoport szervezését.  Legfeljebb 15 fővel csoportonként. A csoportos utazást a 9. 

évfolyamos diákok számára ajánljuk elsősorban, de a csoporthoz kapcsolódás 

lehetőségét a 11.-es diákok számára is felkínáljuk, de egyedileg bíráljuk el.  A 

11.-esek bátran pályázhatnak egyéni utazásra is. 

A csoportos utazóknak 3 turnust szervezünk angol nyelvterületre, az Egyesült 

Királyság területére. A pontos várost/városokat még nem tudjuk. 

 Az angol turnusok tervezett időpontja 2020. aug. 08-tól 22-ig, de nem 

feltétlen azonos helyszínen.  

Mindegyik csoportot pedagógusunk kíséri. A kilencedikeseknek az első nyelvet 

javasoljuk, a 11. évfolyamosok esetén megfontolandó lehet a második nyelv is. 

 

A program pontos keretrendszerét már ismerjük, a programban egy akkreditált 

külföldi nyelviskola komplex programcsomagját kapják a diákok az ösztöndíj 

részeként. A nyelviskola a teljes időben teljes felelősséget vállal a diákokért. A 

csoportos utazás esetén kísérő pedagógusaink csupán „háttértámogatást” 

adnak. De diákjaink nem egy homogén csoportot alkotnak a két hét során. 

Szállásuk sem feltétlenül közös, az órák nemzetközi csoportokban valósulnak 

meg. A kísérő tanárok nem tanítanak. 

 

Csoportos képzésnél az iskola nyújtja be a pályázatot, az egyénit pedig a 

családok, diákok. Az egyéni pályázási folyamathoz minden segítséget és 

tájékoztatást megadunk majd. Annak érdekében, hogy ne legyen hátrányunk a 

csoportos pályázatnál, egy mielőbbi szülői tájékoztatót tartunk a diákok 
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bevonásával. Erre azért van szükség, mert az az iskola, amelyik előbb foglalja le 

a szükséges külföldi nyelviskolai kapacitásokat, helyzeti előnybe kerül. 

Az utazás, szállás, étkezés, biztosítás, napi zsebpénz költségeit fedezi az 

ösztöndíj, tehát minden szükségletet biztosít. Ez nagyszerű lehetőség, 

biztatunk mindenkit, éljen a lehetőséggel! 

Szeretettel várjuk a megbeszélésen, ha komoly elhatározás van mögötte: 

szeretnénk, ha a diák a nyelvtanulás lehetősége miatt vállalná ezt a nem 

mindennapi kalandot. 

Alanyi jogon jár minden 9. és 11. évfolyamos diáknak a részvétel a sikeres 

pályázattal, de a kiutaztatásnál csak olyan diák csoportos utaztatását vállaljuk, 

akinek jelentkezését az osztályfőnöke javasolja, támogatja. A csoportok 

szervezésének korlátja a jelentkező pedagógusok száma. 

A folyamattal kapcsolatban tanulóidőket élünk mi is: türelmesnek kell lennünk, 

hiszen a megtérülés óriási lesz.  

 

Az alábbi két időpontban tartunk szülői tájékoztatót: 

 

1. 2019.december 06. 18 óra 

 

2. 2019.december 09. 18 óra 
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