INFORMÁCIÓK A CSOPORTOS KIUTAZÁSOK TERVEZÉSÉHEZ ÉS AZ ELŐZETES IGÉNYFELMÉRÉSHEZ
A 9. és 11. osztályos, nappali tagozaton tanuló gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók külföldi nyelvtanulási
programjában a pályázati rendszer várhatóan 2020. év elejétől nyílik meg a pályázók számára. A zökkenőmentes
lebonyolítás érdekében mindenképpen szükséges az érintettek körében végzett előzetes igényfelmérés, elsősorban a
csoportos kiutazások esetében, hogy az utazási és nyelviskolai kapacitások 2020-tól rendelkezésre álljanak. Az előzetes
igények felmérésében a Tempus Közalapítvány számít az érintett oktatási intézmények közreműködésére.
Az előzetes igényfelmérést akkor tudja az intézmény jól becsült, előzetes adatokkal kitölteni, ha elsőként az intézmény
vezetése, a nyelvtanári munkaközösség, illetve a tantestület dönt arról, hogy megszervezi-e, és ha igen, mely
nyelv(ek)ből és hány csoport számára a tanulók csoportos formában történő részvételét a középiskolai nyelvtanulási
programban. A csoportos mobilitás célja lehet külföldi nyelviskola által szervezett, két hetes, legalább 20 tanórás +
kiegészítő foglalkozásokat tartalmazó nyelvtanfolyam, vagy nyelvtanulási tárgyú, projektalapú mobilitás
partnerintézménynél.
Nyelv kiválasztása: döntést kell hozni arról, hogy mely nyelvekből kíván az intézmény csoportot/csoportokat
szervezni. Angol, francia vagy német nyelv választható, amennyiben az oktatási intézmény a nyelvet tanítja 9. és/vagy
11. évfolyamon. A tanuló akkor vehet részt az adott nyelvből külföldi nyelvi képzésben, ha a pályázat évében a
nyelvet az oktatási intézményében tanulja. Ehhez érdemes az előzetes igényfelmérést megelőzően az érintett (9. és 11.
osztályos) tanulók esetében a tanulóhoz rögzíteni, hogy az adott évben a tanuló melyik nyelv(ek)et választhatja, és a
szülőt, tanulót már az első tájékoztató során pontosan tájékoztatni arról, hogy mely nyelv(ek)ből vehet részt külföldi
nyelvi képzésben.
A nyelvtanulási programban való részvétel nincsen előzetes nyelvtudáshoz, előírt nyelvi szinthez kötve, tehát 9. vagy
11. osztályban felvett nyelv is választható. Ezzel együtt úgy érdemes a nyelvet, illetve a csoportos mobilitásban részt
vevő tanulókat kiválasztani, hogy lehetőleg már legyen a nyelvből előzetes nyelvtudása, mert az idegen nyelvi
környezetben így lehet legjobban fejleszteni a nyelvi kompetenciát – tehát alapvetően minden tanuló abból a nyelvből
vegyen részt a programban, amelyben a legmagasabb nyelvi szintet érte el. Amennyiben a tanuló(k) egy nyelvből már
megszerezték a B2 nyelvvizsgát és a további tanulmányaikhoz várhatóan nem szükséges ennél magasabb szintű
nyelvtudás megszerzése, úgy jó megoldás lehet a második tanult idegen nyelvből (amennyiben az angol, francia vagy
német) részt venni a programban. A nyelviskolai tanfolyamok egy része alkalmas lesz B2 szint feletti nyelvtanulásra is, de
haladó nyelvi szint esetében minden esetben érdemes a külföldi nyelviskola ilyen irányú kínálatát ellenőrizni (C1 szintű
nyelvtanfolyamok az adott korcsoportra és időszakban). B2 szintű nyelvtudás felett a külföldi partnerintézménnyel
közösen kidolgozott nyelvtanulási projekt különösen alkalmas lehet a tanulók további célnyelvi fejlesztésére.
A csoportok létszámának tervezésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy a tanulók alanyi jogon vehetnek részt a
programban. Ez azt is jelenti, hogy az oktatási intézmény dönthet úgy, hogy igény esetén valamennyi érintett 9. és 11.
osztályban tanuló számára lehetővé teszi és megszervezi a csoportos nyelvtanulást, de olyan döntést is hozhat, hogy
csoportos kiutazást csak az érintett tanulók egy részének tudja megszervezni. Amikor a csoportok létszámáról döntenek,
kérjük, vegyék figyelembe azt a fontos támogatói szándékot, hogy valamennyi tanuló alanyi jogon vehet részt a
programban, és nem szerencsés, ha a tanulót indokolatlan hátrány éri azáltal, hogy az oktatási intézmény által
szervezett csoportos kiutazásból részvételi szándéka ellenére kimarad. Természetesen a tanuló magatartási vagy egyéb
problémái miatt dönthet úgy az intézmény, hogy a külföldi csoportos kiutazáson nem tud egyes tanulókért felelősséget
vállalni, ez esetben a tanulónak lehetősége van egyéni pályázattal részt venni a programban.
Amennyiben az intézmény tervezi az érintett tanulók, vagy tanulók egy részére a csoportos kiutazást, úgy kérjük, hogy
a valós tanulói igényeket és szándékokat az érintett osztályok osztályfőnökei/nyelvtanárai a tanulók
szüleivel/gondviselőivel történt egyeztetések után gyűjtsék össze.
Az igényfelmérés, amelyhez az Önök segítségét kérjük, kizárólag előzetes adatgyűjtés, tehát a pályázati szakaszban
lehetséges ettől eltérni, azonban a nyelvtanulási program megszervezéséhez a kapott válaszok (érdeklődők száma,
választott nyelvek, tervezett időpontok, célországok, utazás módja stb.) nagy segítséget nyújthatnak számunkra. Az
igényfelmérés eredményét egy online kérdőív kitöltésével tudják az intézmények a Tempus Közalapítvány számára
eljuttatni.
Segítségüket előre is köszönjük!

