
Tájékoztatás a külföldi nyelvtanulási programról 
 

A külföldi nyelvtanulási program (KNYP) keretében 9 és 11. évfolyamos gimnáziumi 

tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt angol, francia, és 

német nyelvekből (amennyiben ezeket a nyelveket tanulják a gimnáziumban). A célországok az 

Egyesült Királyság, Ausztria, Franciaország, Írország és Málta. A program alanyi jogon jár a 

tanulóknak (fedezetét Európai Uniós forrásból a magyar kormány biztosítja).  

A tanulók 9. és 11. évfolyamon is (azaz maximálisan kétszer) vehetnek részt a programban. Az 

ötéves nyelvi képzésben résztvevők kétszer is kilencedikesek, így ők –választásuk alapján- vagy 

a nyelvi előkészítő évfolyamon vagy a második itteni évükben élhetnek a 9. évfolyamos kiutazás 

lehetőségével. 

A programban részt venni vagy egyénileg vagy iskolai csoportokhoz csatlakozva tudnak a 

tanulók.  

Az iskolai kiutazási lehetőségekről, csoportokról a jövő héten (január 10-i kezdetű hét) kapnak 

előzetes információkat. Az iskoláknak a pályázatot február folyamán kell benyújtania. 

A külföldi nyelvtanulási programról a 

https://www.knyp.hu/hu/knyp/a-programrol 

oldalon talál információkat. 

A honlapon olvasottakhoz néhány fontos kiegészítés: 

• Mint eddig is ismert volt, az iskolai szervezésű programban csak az „Európai Unió 

által elfogadott” oltással – teljeskörűen – beoltott diákok vehetnek részt Nagy-

Britannia és Írország esetén a kínai oltás is elfogadott, más célországokban nem. 

• Minden diáknak és szülőnek/gondviselőnek Ügyfélkapun keresztül kell majd digitális 

aláírással ellátnia a jelentkezését. Ez a pályázat kiírójának, a Tempus Közalapítványnak 

az elvárása. Kérjük a szülőket és diákokat, hogy amennyiben nem rendelkeznek 

Ügyfélkapuval, abban az esetben igényeljenek, ha nem teszik meg, nem tudnak részt venni 

a programban. 

• Az iskolai csoportok maximum 8 fősek lehetnek. (8 főhöz kell egy pedagógust 

rendelnünk), emiatt biztosan nem tudjuk az érintett két évfolyam valamennyi tanulója 

(kb. 250 fő) részére biztosítani a csoportos kiutazást, mivel nem dolgozik ennyi 

nyelvtanár az iskolában. Fentiek miatt fontolják meg az egyéni kiutazás lehetőségét is. 

• Csoportos kiutazás esetén a tanulók a külföldi nyelviskola beosztása alapján kerülnek 

csoportokba, a 8 fős csoport nincs együtt külföldön, csak az utazás során.  

• A szálláslehetőségek vagy kollégiumokban, vagy családoknál lesznek biztosítva. Ezek 

között a tanuló nem választhat, de a jelentkezése már ennek ismeretében történik. 

• A kísérő tanár a pályázat szerint nem szervezhet programot a tanulóknak, feladata a ki- és 

hazautazás során van, illetve az ott-tartózkodás alatt koordináló, segítő feladatot láthat el. 

Mik a további tennivalók? 

• A január 10-i héten –az iskolai előzetes csoportok ismeretében– megkérjük, hogy 

nyilatkozzanak arról, részt kívánnak-e venni a programban: egyéni kiutazásban kívánják-e 

igénybe vagy a gimnáziumi csoportokhoz kívánnak-e csatlakozni.   

• Ha a csoportos utazásra jelentkezők száma meghaladja a férőhelyeket, igyekszünk a 

legjobb döntést megtalálni. Előzetes terveink szerint szempont lesz, hogy van-e még 

lehetősége részt venni tanulónak gimnáziumi évei alatt csoportos kiutazásban, és aki most 

https://www.knyp.hu/hu/knyp/a-programrol


esetleg lemarad, mindenképp utazhasson a későbbiekben. Olyan megoldásra törekszünk, 

hogy ha a tanuló nem tud részt venni idén a kiutazásban, legyen ideje egyéni kiutazásra 

pályáznia a pályázói felület februári megnyitásakor. 

• A csoportos pályázatban résztvevőkkel szinte napi kapcsolatra alkalmas kommunikációs 

csatornát hozunk létre, esetükben nagyon fontos a pontos kapcsolattartás a pályázat és a 

kiutazás megszervezés során. 

 

 

 


	Tájékoztatás a külföldi nyelvtanulási programról

