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Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők!
A Gordius Learning Zrt. azzal a céllal jött létre, hogy az állami kereteken belül most induló Külföldi
Nyelvtanulási Program résztvevőit segítse tanácsadással, dokumentációk elkészítésével és képzési,
szakmai garanciavállalással, valamint közvetítőként támogassa azokat a 9. és 11. évfolyamos diákokat,
akik részt kívánnak venni az ingyenes nyelvi programban.
A Gordius Learning Zrt. tulajdonosai több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek képzés,
vizsgáztatás, képzésszervezés és projektmegvalósítás területén. Jelenleg az Egyesült Királyságban,
Írországban, Máltán, Németországban és Ausztriában rendelkezünk megbízható szakmai partnerekkel a
projekt megvalósítására. A Gordius Learning Zrt. a program során ezen nyelviskolák magyarországi
képviseletét látja el. Az általunk képviselt nyelviskolák valamennyien részt vehetnek a programban
fogadó iskolaként, helyszíni szemle során meggyőződtünk arról, hogy rendelkeznek a megfelelő
szakmai és infrastrukturális feltételekkel, valamint elhelyezkedésük révén a kiutazó gyerekek nem
csupán egy oktatási kiránduláson vesznek részt, hanem az adott ország kultúrájába is bepillantást
nyernek.
Rövid tájékoztatónk segíti Önöket megismerni és átlátni a Külföldi Nyelvtanulási Program
részleteit.
A Külföldi Nyelvtanulási Programról: 2019 év elején a magyar kormány bejelentette, hogy 2020-tól
gimnáziumi és szakgimnázium tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári szünetben (2020. június 13.
– 2020. augusztus 30.) kéthetes ingyenes nyelvoktatásban vehetnek részt angol, német és francia
nyelvterületen.
A nyelvtanulási program hazai költségvetésből valósul meg és potenciálisan hozzávetőleg 140.000
tanulót érint (előzetes felmérések alapján 2020-ban a programban kb. 90.000 tanuló kíván részt venni).
A program felügyeletét a Tempus Közalapítvány látja el.
A Külföldi Nyelvtanulási Programban való részvétel az arra jogosult tanulók számára alanyi jogon jár,
de pályázathoz kötött. Támogatásra kizárólag a pályázati felületen benyújtott kérelmek jogosultak.
A pályázat (csoportos pályázat esetén): A tanulók pályázatát a Tempus Közalapítvány honlapján lehet
benyújtani. A pályázati ablak 2020. február 1-én nyílik, a pályázatok beadási ideje 2020. február 28-án
zárul. A csoportos kiutazást a köznevelési intézmény/fenntartó szervezi. Ennek van szakmai, pedagógiai
része (mely nyelvből, mely tanulóknak szervezi a külföldi nyelvi képzést), illetve technikai
része (utazásszervezés, biztosítás). A szakmai, pedagógiai szervezési feladatokat a köznevelési
intézménynek kell ellátnia. A technikai feladatokba azonban bevonhat ezen a területen járatos
szolgáltatót, pl. utazási irodát, külföldi nyelviskola magyarországi képviseletét. A pályázati anyaghoz
szükség van a tanulók személyes adataira, szülői nyilatkozatra, a tanulni kívánt nyelv, a célország és
város megjelölésére. Ezeket az adatokat a fenntartó egyes iskoláiban a fenntartó által kijelölt személyek
összegyűjtik, majd a fenntartó/ kancellár által a pályázatok ellenjegyzésre kerülnek és a pályázatokat a
fenntartó nyújtja be.
Nagyon fontos, hogy az egyes kiutazó csoportok 2020.01.30-ig kialakuljanak, ugyanis kizárólag
így tudjuk garantálni a szükséges férőhelyeket a kiválasztott iskolákba. A programmal kapcsolatban
valamennyi iskolában szülői értekezletet tartunk ezen időszakban, valamint szervező kollégáink
folyamatosan együttműködnek az iskolai pedagógusokkal, hogy a gyerekek számára a legjobb iskolák
kerüljenek kiválasztásra.
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A nyelvtanulásról: A tanulók kizárólag az adott ország hivatalos oktatási és kulturális szervezete által
minősített nyelviskolák közül választhatnak, amelyek listája megtalálható a Tempus Közalapítvány
honlapján. A pályázók kizárólag ezen nyelviskoláknak a listában szereplő kurzusai közül választhatnak.
Ezek a nyelviskolák komplett csomagot nyújtanak, amelynek költségeit a Tempus Közalapítvány
kiutalja a célországi nyelviskola számára.
Amit a külföldi nyelviskolai partner vállal:
•
•
•
•
•
•
•
•

heti 20x45 perc oktatás anyanyelvi tanárral, 8-15 fős csoportokban
szállás 14 éjszakára családoknál vagy kollégiumokban
transzfer a repülőtér, vasút- vagy autóbusz-állomástól
napi háromszori étkezés
kulturális programok (városlátogatás, nevezetességek stb.)
szabadidős tevékenységek (sportverseny, chatklub, közös filmnézés stb.)
helyi közlekedés (pl., ha szükséges buszjegy)
a kiskorú gyermekekért a nyelvtanfolyam ideje alatt teljes körű felelősségvállalás

A Gordius Learning Zrt. folyamatosan monitorozza a Tempus Közalapítvány listáján található külföldi
nyelviskolákat. A személyes látogatások eredményeként a legmagasabb szakmai színvonalú
nyelviskolákat képviseljük és ajánljuk, ami biztosíték mind a szülők mind pedig az itthoni középiskolák
vezetői számára.
Utazásszervezés: Az utazás csakúgy, mint a nyelvtanfolyam ingyenes a tanulók számára. A Tempus
Közalapítvány az utazás díját tanulónként kiutalja a fenntartónak, aki az utazás fajtájától függően -légi,
közúti vagy vasúti- a kiválasztott utazási iroda partnerrel megvalósítja azt. Az utazási iroda minden
gyermekre biztosítást köt, a tanulókat az indulási helyre viszi, onnan pedig repülővel, busszal vagy
vonattal a célországba szállítja. A program minden egyes tanulónak nagyjából 200 Euro megélhetési
támogatást (zsebpénz) biztosít, amit a Tempus Közalapítvány szintén a fenntartónak utal ki. A fenntartó
ezt az összeget az utazás előtt a tanulónak átadja.
A tanulókat kísérő tanárok segítik az utazás és a kinti tartózkodás ideje alatt.
Kísérő tanárok: 8-15 fő után 1, 16-30 fő után 2, 31-45 fő után 3, 46 fő fölött 4 kísérő tanár utazik.
Feladata: az utazás koordinációja, rendelkezésre állás, helyszínen nyújtott háttértámogatás. A célnyelv
ismerete elengedhetetlen.
Csoportok/ nyelvi csoportok: A csoportok szervezésénél nincsen meghatározott maximális létszám,
tehát valamennyi jogosult és utazni kívánó tanuló részt vehet a programban. Fontos, hogy egy osztály
tanulói egy adott város ugyanazon nyelviskolájába kerülnek, ahol az első napon szintfelméréssel fogják
a tanulókat nyelvi csoportokba osztani, ahol azonos nyelvi szinten lévő magyar és más nemzetiségű
diákokkal fognak együtt tanulni (részben különböző nyelvi csoportokban). A tanulók az órákon való
részvételről tanúsítványt kapnak, amit a pályázat részeként, mint szakmai beszámolót a fenntartónak
bemutatni kötelesek.
Budapest, 2019. 12. 05.
Berényi Milán
vezérigazgató
Gordius Learning Zrt
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