Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Magyarország Kormánya meghirdette a Külföldi Nyelvtanulási Programot a 2021/2022-es
tanévtől, melyen technikumunk 9. és 11. évfolyamos tanulói vehetnek részt a tantervi keretek
között tanult, választható idegen nyelvek (angol, francia, német) célországaiban: Ausztriában,
az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Máltán és Németországban.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az újrainduló Külföldi Nyelvtanulási Program révén a 9.
és 11. évfolyam tanulóink is alanyi jogon vehetnek részt kéthetes nyelvtanfolyamokon.
A kedvezményezett tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelviskolai programban vehetnek
részt, amelynek teljes költségét Magyarország Kormánya biztosítja.
A támogatás elnyerésére azonban pályázniuk kell!
A Program keretében a tervezett kiutazásokra előreláthatóan 2022 nyarán kerülne sor, de
természetesen csak a legnagyobb biztonsági elvárások teljesülése esetén.
A tanfolyamokra jelentkezni az idegen nyelvet oktató tanároknál lehet.
Az előzetes jelentkezési határidő: 2021. december 20.
Fontos tudnivaló:














Az iskolai szervezésű programban csak az „Európai Unió által elfogadott”
oltással – teljes körűen – beoltott diákok vehetnek részt. Ezt a döntést azért kellett
meghoznunk, mert túl nagy kockázatnak tennénk ki az iskola összes csoportját, ha az
oltottságot nem vennénk figyelembe.
Elfogadjuk jelen körben azon diákok jelentkezését is, akik a lehető leghamarabb
vállalják, hogy a feltételeknek megfelelő oltásokat felveszik.
Azoknak, akik szeretnének részt venni a pályázatban, de nem tervezik felvenni az oltást
javasoljuk, hogy a februárban nyíló pályázati oldalon egyéni módon vegyenek részt a
pályázatban.
Mindegyik utazás 40 nyelvi órát és a nyelvi órákat kiegészítő kulturális és
sporttevékenységeket is tartalmaz.
Minden utazással kapcsolatban közöljük az időpontot, a helyszínt, a kísérőtanárok
nevét, a szállás típusát, illetve a www.knyp.hu oldalon a Külföldi Nyelvtanulási
Program adatbázisában bővebb tájékoztatás olvasható a programról.
Azt gondoljuk, hogy – bár mindennek van előnye és hátránya – általában véve minden
nyelvi szinten hasznosabb lehet a családos környezet, ezért a csoportokat családoknál
tervezzük elszállásolni..
A hatékony kommunikáció érdekében TEAMS csoportokat hozunk létre. A sikeres
jelentkezés után a belépéshez szükséges kódot a TEAMS felületén kell megadni. Kérjük
a diákokat, hogy mindennap ellenőrizzék, hogy van-e újabb hír vagy teendő a
programmal kapcsolatban.
A most közölt feltételek még változhatnak, erről folyamatos tájékoztatást adunk.

A következő lépések:













Nyelviskolai visszaigazolások beszerzése.
Teams utazási csoportok létrehozása
A hivatalos pályázati felület megnyitása után a csoportok feltöltése a Tempus
Közalapítvány rendszerébe
A tanulók regisztrációja a pályázati felületen
Szülői beleegyező nyilatkozatok digitális aláírása (Ügyfélkapu szükséges)
A pályázat beadása
Az utazás szervezése
A tanulók felkészítése, a szülők tájékoztatása
Utazás
Részvétel a kurzuson
Tanulói élménybeszámoló elkészítése
Pályázat zárása

Kérdés esetén kérem forduljanak az iskola nyelvtanáraihoz, valamint Matussné Füleki
Hella iskolai koordinátorhoz.
A jelentkezők (és szüleik) részére 2022 januárjában tájékozató és egyeztető megbeszélést
szervezünk.
A program honlapja: www.knyp.hu

Reméljük, hogy minél több tanuló él ezzel a rendkívüli lehetőséggel és jelentkezik valamely
tanfolyamra.

Tisztelettel:

Dunaújváros, 2021. december 6.

Szemenyei István s.k.
igazgató

