
Információk a nyári nyelvtanfolyamok jelenlegi állásáról 

Kedves Szülők! 

 A december 11-i szülői értekezlet óta a következőket léptük: 

A nyelvtanárok által felmért jelentkezéseket kiegészítettük, rögzítettük az Önök kéréseit, ki melyik 

országba szeretne nyelvtanfolyamra menni. December utolsó hetében megjelentek a kurzusok a 

Tempus honlapján, az ott található nyelviskolákból kerestünk olyanokat, akikről megbízható 

információink vannak. Az egyes kurzusoknál életkori megkötések is vannak, ezek alapján 

összeállítottunk csoportokat. Szembesülnünk kellett azzal, hogy a csoportok létszáma sok esetben 

korlátozott, ezért még további egyeztetésre volt szükség. Mára kiválasztottuk a kurzusokat, és a mai 

napra szinte az összes nyelviskolából megkértük a befogadó nyilatkozatokat. A legtöbb helyről már a 

visszaigazolást is megkaptuk. Ezzel együtt a pályázati felület csak februárban nyílik meg, az eredmény 

márciusra van meg, tehát teljes bizonyosságot csak akkor kapunk az utazásokról.  

 Megjelent a Tempus honlapján a pályázás folyamata és a Szülői nyilatkozat mintája. 

Ezekből a következők derülnek ki: 

1. A diákok és a szülők is ügyfélkapuval kell, hogy rendelkezzenek az elektronikus aláíráshoz. 

2. A Szülői nyilatkozatokat az iskolának kell majd generálnia 

3. Az egész pályázati folyamat elején a tanulóknak regisztrálni kell a Tempus felületén 

Egyéni pályázat esetén a pályázati felület megnyílásától kezdve 60 nap áll rendelkezésre a 

pályázásra. Öt nyelviskolai kurzust kell megjelölni, és oda kell utazni, ahonnan az első pozitív 

visszajelzés megjön. Ezért feltétlenül szükséges a Tempus honlapján a kurzusok előzetes 

tanulmányozása. 

A következő csoportokkal szeretnénk pályázni:  

Angol nyelv:  

 Angliát választók – Cambridge 31 fő, 3 kísérő tanár 07.19 -08.01. Befogadó nyilatkozatot 

megkaptuk.. Kurzuskód: ENGTTB06 

 Írország:1. csoport 9.D,  9.F, 3 fő 9.B és 2 fő 11.C, összesen 33 diák, 3 kísérő tanárVáltozás: 

06.28.-07.11., Befogadó nyilatkozatot megkaptuk Kurzuskód: #ENBPZW16   

2. csoport:2 fő 9.F (akik a másik angliai útra is mennek), 3 lány a 11.E-ből, 11.A, 11.B, 11.D és 

11.F, összesen 61 fő, 4 kísérő tanár 07.26.-08.08. . Befogadó nyilatkozatot megkaptuk. Kurzuskód: 

ENGGGP07 

  3. csoport: 9.A és 9.C 39 fő és 3 kísérő tanár 08.01.-08.15. . Befogadó nyilatkozatot 

megkaptuk.. Kurzuskód: # ENXDTV13 

  4. csoport: 15 fő 11.C és 2 fő 11.E és 2 fő kisérő tanár 08.16.-08.30. . Befogadó 

nyilatkozatot megkértük, szóbeli ígéret van rá. Kurzuskód: # ENVFHV06 

  5. csoport: 20 fő 9.E , 8 fő 9.B és 2 fő kísérő tanár 08.15.-08.29. Befogadó 

nyilatkozatot megkaptuk. Kurzuskód: #ENXDTV15 

Francia nyelv: 

 Biarritz 25 fő, 08.16-08.29.  Kísérő tanár 2 fő. Befogadó nyilatkozatot megkaptuk. Kurzuskód:  
FRWSHH10 



 

 

Német nyelv: 

 Heidelberg: 24 fő 11. évfolyam, 2 kísérő tanár , befogadó nyilatkozatot megkaptuk 07.19.-

08.01. Kurzuskód: DEZGKZ06 

 Lindenberg: 25 fő 9. évfolyam, 2 kísérő tanár , befogadó nyilatkozatot megkaptuk 08.16.-

08.29. Kurzuskód: DEBMCG01 

 A bécsi csoportot összevontuk a heidelbergivel, a müncheni csoport visszalépések miatt 

megszűnt. 

Adatvédelmi okokból a konkrét neveket itt a honlapon nem tesszük közzé.  A szülői választmányon 

kerüli továbbítást is problémásnak tartjuk, ezért az osztályfőnöknek fogom odaadni az osztályból 

utazók névsorát, a februári szülői értekezleten ők fognak egyeztetni. Változatlanul kérjük, hogy ha 

kérdésük, problémájuk van, keressék ezzel Gyengéné Beé Andrea igazgató-helyettest. 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy csoportot cserélni csak ugyanolyan nemű és ugyanolyan 

életkorú tanulóval való csere esetén lehetséges.  

Szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy ezeket a kurzusokat pályázzuk, teljes bizonyosságot csak 

a pályázat lezárása után fogunk tudni mondani. Addig is javasoljuk, hogy a Tempus közalapítvány 

honlapján (https://www.knyp.hu/hu) tájékozódjanak a feltételekről. 

 

https://www.knyp.hu/hu

