
OKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE: 

Szent József Katolikus Elektronikai 

Technikum, Gimnázium és Kollégium 

5100 Jászberény, Rákóczi út 13-15. 

Előzetes jelentkezés 

a tanulói részvételről a külföldi nyelvtanulási programba 

A tanuló neve  

A tanuló osztálya  

A tanuló születési ideje  

A tanuló oktatási azonosítója  

 

Alulírott ................................................................................................................... (szülő/gondviselő) 

nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem/tanuló 

angol VAGY német nyelvből1 

a külföldi nyelvtanulási program keretében a 2021/2022-es tanévet követő nyári szünetben 

- AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KÜLFÖLDI CSOPORTOS NYELVTANULÁSI 

CÉLÚ TANFOLYAMON (a tanfolyam szervezését az iskola végzi), 

 

VAGY  

 

- EGYÉNILEG SZERVEZETT KÜLFÖLDI NYELVTANULÁSI CÉLÚ TANFOLYAMON (a szervezést 

a tanuló egyénileg intézi) szeretne részt venni.  

 

VAGY 

 

- NEM SZERETNE RÉSZT VENNI. 1 

Továbbá nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem/tanuló 

- MÁR MEGKAPTA AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT, 

ILLETVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZETTŐL (WHO) VÉSZHELYZETI ENGEDÉLYT 

KAPOTT VALAMELY VAKCINÁBÓL MINDKÉT (VAGY JANSSEN ESETÉN AZ EGYETLEN) 

DÓZIST. 

 

VAGY  

 

- 2022. MÁJUS VÉGÉIG TELJES OLTOTTSÁGGAL FOG RENDELKEZNI A FENT EMLÍTETT, 

EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT VAKCINA VALAMELYIKÉVEL. 1 

 

Kelt:  ........................................,  ................(év),  ............................. (hónap),  ............... (nap) 

 ................................................ 

Szülő/Gondviselő aláírása 

1 A megfelelő rész aláhúzandó.  

Visszaküldési határidő: 2021. november 30.  



Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról 

 

A Külföldi Nyelvtanulási Program (KNYP) keretében Magyarország Kormánya lehetőséget biztosít a 9. 

évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi, 

szakgimnáziumi tanulók, továbbá a 11. vagy 12. évfolyamon technikumban tanulók részére 

nyelvtudásuk fejlesztésére, motivációjuk növelésére, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldására és célnyelvi 

környezetben történő tapasztalatszerzésükre, a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen 

nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült 

Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában. 

A nyelvtanulási program hazai költségvetési forrásból valósul meg, azt teljes egészében a magyar állam 

finanszírozza. A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából 

a Tempus Közalapítvány végzi. 

A nyelvtanfolyamokról 

A nyelvtanulási program, keretében a célországokban működő minősített nyelviskolákban történő 

nyelvtanulás támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten 

vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért. 

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamában, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A 

tanulók a nyelvórákon kívül kulturális és szabadidős programok keretében további lehetőséget kapnak 

a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás 

családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a célnyelv 

használatára. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a 

szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, 

sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet és fejlessze nyelvi kompetenciáját. 

Mikor valósíthatóak meg a külföldi tanfolyamok?  

2022. június 17. és 2022. augusztus 31. között.  

Mely nyelvek választhatóak? 

A nyelvtanulási program keretében angol, francia vagy német nyelv választható. A nyelv 

kiválasztásánál egyetlen megkötés van: a tanulónak a pályázat évében a köznevelési intézményben 

tanulnia kell a választott nyelvet. Érdemes elsősorban azt a nyelvet választani, amelyben a tanuló már 

magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben leghatékonyabb. (Ha azonban 

az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, elképzelhető, hogy a program adta 

lehetőséget más nyelvből, pl. további nyelvvizsga/érettségi megszerzésére kívánja felhasználni.) 

Mit támogat a nyelvtanulási program? 

A nyelvtanulási program a célországokban való nyelvtanulásra nyújt támogatást: fedezi a külföldi 

nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a tanuló biztosítását, a szállást és ellátást, a célországon 

belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket, a megélhetés költségeit. 

A támogatás még a tervezett kiutazás előtt kifizetésre kerül, így önerő, előfinanszírozás nem 

szükséges. 

 

Jelen nyilatkozat leadásával, amennyiben a csoportos programban való részvételi szándék került 

megjelölésre, a szülő és a tanuló is határozott szándékát fejezi ki a programban való részvétellel 

kapcsolatban, attól csak nagyon indokolt esetben (pl. betegség) lép vissza.  

 

Fontos, hogy a jelenlegi intézkedések értelmében csak az Európai Gyógyszerügynökség által 

engedélyezett vakcinákkal történő teljes oltottság esetén lehet Nagy-Britannia és Németország 

területére belépni legkorábban az utolsó dózis beadásától számított 14 nap múlva. 

 


