Kitöltési útmutató
Jelen kérdőívet a Köznevelési Információs Rendszer intézményi adatbázisában szereplő valamennyi
köznevelési intézmény megkapja, amely nappali tagozatos képzést nyújt 9. és 11. osztályos
gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára.
A kérdőív célja, hogy a célcsoport részvételi igényeit mérje:
 hány intézmény,
 hány tanuló számára,
 mely évfolyamokról,
 mely célnyelv (célország) vonatkozásában,
 milyen időpontban kíván csoportos kiutazást szervezni,
 és ehhez várhatóan milyen utazási eszközt kíván igénybe venni.
Szintén a jelen igényfelmérő keretében adja meg az intézmény azokat az adatokat, hogy
 hány tanuló,
 mely évfolyamokról,
 melyik célnyelvet kívánja
egyéni kiutazással tanulni.
Az igényfelmérési online kérdőív négy aloldalt tartalmaz:
1. Intézményi profil
2. Csoportos kiutazások
3. Egyéni kiutazások
4. Segédletek
A kérdőíven az intézmény alapvetően kétféle adatot ad meg:
1. az intézmény által szervezett csoportos kiutazásokra vonatkozó intézményi szándékot és
kedvezményezetti igényeket,
2. az intézmény számára a tanuló/családja által megadott megjelenített egyéni kiutazási
igényeket.
Annak érdekében, hogy segítsük az intézmények tervezési és igényfelmérési feladatait, készítettünk
két mintadokumentumot, amelyeken a csoportos és egyéni kiutazási igényeket rögzíteni tudják.
A csoportos igényfelméréshez például táblázatban tudják rögzíteni a kiutazást tervező tanulókat. Az
intézmények munkájának támogatásához egy mintatáblázatot készítettünk, amelyet az igényfelmérő
kérdőív Segédletek menüpontból tud letölteni!
Az egyéni igények felméréséhez az intézmények munkájának megkönnyítésére készítettünk egy
tanulói/szülői szándéknyilatkozat mintát, amelyet az igényfelmérő kérdőív Segédletek menüpontból
tud letölteni. Az egyéni igényeket érdemes nyelvek és évfolyamok szerint gyűjteni, így könnyen
kitölthető a kérdőív tervezett egyéni kiutazások oldala.
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Csoportos kiutazások tervezése - példa:
Az intézmény, amelynek egy feladatellátási helye van, 9. és 11. évfolyamon mindhárom célnyelvet
oktatja, és mindhárom célnyelvből tervezi csoportos kiutazás megszervezését.
Az intézmény a létszámok tekintetében nyitott, tehát a csoportok létszámát a jelentkező jogosult
tanulók számához fogja igazítani, az előzetes jelentkezéseket a táblázatokban rögzíti.
Több éve van egy német partneriskolájuk Ausburgban, akikkel már röviden egyeztettek, és az
partnerintézmény nyitott egy két hetes közös nyelvtanulási projektre.
Angol és francia nyelvterületen még nincs tapasztalatuk, de mindenképpen szeretnének oda is vinni
csoportokat. Mivel az angol nyelvterületen több célország is szerepel, ezért majd látni szeretnék a
nyelviskolai kínálatot ahhoz, hogy célországot (és nyelviskolát) tudjanak választani, de most a kérdőív
kitöltésekor még nincs konkrét elképzelésük. Viszont olyan sok tanuló jelentkezik, hogy a
kísérőtanárok biztosítása miatt két időpontra is fognak csoportos kiutazást szervezni.
A német partnerhez áprilisban mennének, a két másik nyelvi csoportot nyárra, eltérő időpontra
vinnék.
A német partnerhez mindig busszal mennek, a távolabbi helyekre lehetőség szerint a repülőt
választanák.
Az intézmény által kitöltött csoportos tervezett kiutazások oldal az online kérdőíven így fog kinézni
készen, tehát a fenti példa esetében az intézménynek négy sort kellett felvinnie:
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Intézményi profil:
 Az intézményi profilba automatikusan betöltődnek a kitöltő intézmény adatai Köznevelési
Információs Rendszer (KIR) feladatellátási hely adatbázisa szerint.
 Az intézmény az adatokat módosítani nem tudja, azonban ha hibás adat szerepel a profilban, azt
kérjük, hogy a nyelviprogram@tpf.hu email címen, „Kérdőív intézményi adatok javítása” tárggyal
a Tempus Közalapítvány számára a hibát jelezni szíveskedjenek.
 A profil oldalon szintén megjelenik (jobb oldal), hogy a KIR adatbázis szerint mely feladatellátási
hely(ek)en végzi az intézmény 9. és 11. osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók nappali
tagozatos oktatását.
A kérdőív profil oldalán szükséges jelölni, hogy melyik feladatellátási helyek vonatkozásában
történt az adatok megadása, azonban az intézmény összesített, intézményi szintű adatokat ad
meg.
Amennyiben egy felsorolt feladatellátási hely hibásan szerepel az érintett feladatellátási helyek
között, vagy a megadott feladatellátási hely ezt a tevékenységet nem önállóan, hanem egy másik
feladatellátási hellyel közösen, például telephelyként látja el, kérjük, hogy ezt a hibát a
nyelviprogram@tpf.hu email címen, „Kérdőív intézményi adatok javítása” tárggyal a Tempus
Közalapítvány számára jelezni szíveskedjenek.
Kérjük, hogy az igényfelmérést az intézmény lehetőleg valamennyi érintett feladatellátási
helye vonatkozásában töltse ki!
Csoportos kiutazások:
A csoportos kiutazások esetében az intézmény általában több kiutazást fog rögzíteni a tervezett
mobilitások kapcsán, amennyiben több célnyelvre, több célországba, eltérő mobilitási típusban vagy
több időpontra is tervezi csoportos kiutazások szervezését.
A kérdőív az intézmény által rögzített kiutazásokat azok jellemzői szerint külön egységként tárolja.
A kiutazások jellemzői:
 a célnyelv,
o az ahhoz tartozó célország,
 a tervezett mobilitás típusa,
 a tervezett kiutazás időpontja,
 a választott utazási eszköz.
Az intézmény új kiutazás rögzítésével tud más jellemzőkkel kiutazást rögzíteni.
A választott célnyelv megadása:
A csoportos kiutazások szervezésénél elsődleges szempont a választott célnyelv. Amennyiben több
célnyelv esetében is tervezi csoportos kiutazás szervezését, akkor célnyelvenként kell új kiutazást
hozzáadni.
Ha az intézmény egy célnyelv vonatkozásában több célországba is kíván csoportos kiutazást
szervezni, akkor országonként új kiutazást kell rögzíteni.
Amennyiben az igényfelmérés időpontjában még nincs döntés a célországról, akkor az intézmény
csak célnyelvet választ.
Példa:
ha tudja, hogy a választott célnyelv esetében melyik célországba kíván csoportot szervezni: Német –
Németország
ha nem tudja, hogy a választott célnyelv esetében melyik célországba kíván csoportot szervezni:
Angol – még nem tudjuk
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Mobilitás típusának megadása
Az intézmény csoportos kiutazás esetében szervezhet nyelviskolai tanfolyamra vagy
partnerintézménnyel közösen megvalósított nyelvtanulási projektre csoportot.
Példa
Mobilitás típusa –
nyelviskolai képzés
partnerintézménnyel közösen megvalósított nyelvtanulási projekt
Ha mindkét mobilitási típusra tervez csoportos kiutazást, akkor a mobilitási típusok szerint új
kiutazást kell rögzíteni.
Amennyiben az intézmény mindenképpen csoportos kiutazás szervezésével szeretné támogatni a
tanulók részvételét, de a mobilitás típusáról csak a pályázati felhívások megismerése után tud
dönteni, akkor választhatja „a még nem tudjuk” opciót is.
Példa
Mobilitás típusa – még nem tudjuk
A kiutazás időpontja
A csoportos kiutazások időpontját a pályázati felhívások rögzíteni fogják.
A nyelviskolai mobilitás a nyári szünetben, 2020. június 13-tól 2020. augusztus 30-ig valósulhat meg.
A partnerintézménnyel történő nyelvtanulási projektek a 2019/20-as tanévben benyújtott pályázatok
esetében 2020. április 1-től november 1-ig valósulhatnak meg.
Az igényfelmérési kérdőív a mobilitás típusától függően adja meg a lehetséges időpontokat
(hónapok).
Amennyiben egy adott célországba, a választott mobilitási típusra az intézmény különböző
időpontokra is tervez csoportos kiutazást, úgy a kiutazások időpontja szerint új kiutazást kell
rögzíteni.
Amennyiben az intézmény az igényfelmérés időpontjában még nem döntötte el a tervezett csoportos
kiutazás(ok) dátumát, úgy lehetőség van arra, hogy nem jelöl kiutazási dátumot.
Példa:
Ha tudja, milyen időpont(ok)ban tervezi a csoport(ok)at:
A tervezett csoportos kiutazás dátuma – július
Ha nem tudja, milyen időpont(ok)ban tervezi a csoport(ok)at:
A tervezett csoportos kiutazás dátuma – még nem tudjuk
A kiutazás módja
Annak érdekében, hogy a célcsoport utazási igényeinek megfelelő utazási kapacitások (pl. légijáratok,
stb.) lehetőség szerint rendelkezésre álljanak, szükséges megadni, hogy az intézmények a tervezett
csoportos kiutazások esetében milyen közlekedési eszközzel kívánnak eljutni a célországokba.
Amennyiben az intézmény még nem határozta el, hogy a célnyelv vonatkozásában mely célországba
kívánja a csoportos kiutazást szervezni (tehát pl. a célnyelv és célország kérdésre pl. a „angol – még
nem tudjuk” opciót jelölte), úgy legjobb megoldás, ha az utazási eszköznél a „még nem tudjuk”
opciót jelöli.
Ha azonos célnyelv és célország, azonos mobilitási típus, és azonos időpont esetén esetleg eltérő
utazási eszközzel is tervez kiutazást, akkor az utazási eszközök szerint új kiutazást kell rögzíteni.
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A tervezett tanulói létszám
A fent megadott adatok szerint tudja rögzíteni az adott csoportos kiutazáshoz tartozó tanulói
létszámot. A csoportos kiutazásban résztvevő 9. évfolyamos (ideértve a 9ny és 9kny is) tanulókat,
illetve a 11. évfolyamos tanulókat külön adatmezőben kell rögzíteni.
Azonos célnyelvre (célországba), azonos típusú mobilitásra, azonos időpontban, azonos utazási
eszközzel utazó tanulók esetében valamennyi tanulót kizárólag azonos kiutazásra tud rögzíteni.
Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy amennyiben pl. több feladatellátási hely adatait is
rögzíti, előfordulhat, hogy a feladatellátási helyek által megadott csoportos kiutazások jellemzői
megegyeznek. Így amikor a kérdőív kitöltője további tanulókat kíván azonos jellegű kiutazásra
rögzíteni, az online kérdőív azt a hibát jelzi, hogy ilyen csoportot már rögzített. Kérjük, hogy ebben
az esetben módosítsa a tanulók létszámát úgy, hogy felvinni kívánt tanulókat egyszerűen hozzáadja a
már rögzített kiutazás létszám adatmezőihez. A tanulói létszámokra vonatkozó adatmezőket a
szerkesztés ikonnal tudja módosítani.

Egyéni kiutazások
Az intézmények segítséget nyújthatnak a nyelvtanulási program sikeres megvalósításához avval is,
hogy visszajelzést adnak az intézményben azonosított egyéni kiutazásokról (nyelviskolai tanfolyamon
történő egyéni részvétel a célországokban).
Az egyéni kiutazások kapcsán az intézmény összesíti, hogy
 melyik célnyelv esetében van tanulói szándék a kiutazásra,
 illetve összesen hány fő
 a 9. és
 11. évfolyamról.
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Az egyéni kiutazások esetében az intézmény nyelvenként csak egy fajta kiutazást tud rögzíteni.
Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az összes feladatellátási hely vonatkozásában egy
összesített adatot tud rögzíteni nyelvenként! A létszámot itt is a szerkesztés ikonnal tudja
módosítani.
Az egyéni kiutazások listájába tehát összesen három sor kerülhet: a nyelvek szerint összesített tanulói
létszám, évfolyamok szerinti bontásban.
Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti munkánkat és a program sikeres megvalósítását!
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