
Tájékoztató 
az iskolánk által 2019/2020. tanévben szervezendő Külföldi Nyelvtanulási Program csoportos nyelviskolai 

képzéseiről. 

Iskolánk 2020 februárjában pályázatot nyújt be az alábbi kurzusokon való részvételre: 

 

1) angol csoport 9.a – 9.b. 

2020.06.21 — 2020.07.05. APOLLO LANGUAGE CENTRE 

Cím: Brookfield Building, University College Cork, Western Road, Cork, Írország 

http://www.apollolanguagecentre.com 

 

2) angol csoport 9.a – 9.b -11.a  

2020.06.28 — 2020.07.11. NSTS MALTA - ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE 

Cím: NSTS English Centre - Stella Maris College, Gzira, Málta 

http://www.nstsmalta.org 

 

3) német csoport 9.b -11.a 

2020-07-12 — 2020-07-25. GEMNOVA AKADEMIE 

Cím: Adamgasse 7a, Innsbruck, Ausztria 

www.gemnova.at 

 

A NYELVISKOLÁK 

Valamennyi nyelviskola megfelel az adott országban elfogadott, a nyelviskolák számára szabott minősítési 

követelményeknek, és az EMMI jóváhagyásával rendelkezik. 

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon 

kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a 

célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére.  

Az elszállásolás kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására.  

A kint tartózkodás ideje alatt a tanulók teljes ellátásban részesülnek. (reggeli, ebéd, vacsora) 

A szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, 

lehetőség szerint sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet. 

AZ UTAZÁS MÓDJA 

Írországba és Máltára közvetlen repülőjárattal, Innsbruckba vonattal történik az utazás.  

 

FINANSZÍROZÁSI TUDNIVALÓK 

A Külföldi Nyelvtanulási Program teljes állami támogatással valósul meg, beleértve a külföldi 

nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a 

nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket. 

A szülők részéről önerő, előfinanszírozás nem szükséges. 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

A programban való részvétel feltétele, hogy a tanulók szülei/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállaló 

nyilatkozatot írjanak alá. Különélő házastársak esetén, ha közös felügyeletet állapított meg a bíróság, 

mindkét szülő aláírása szükséges. 

A nyilatkozatok szülőkkel/gondviselővel történő aláíratása, a szülők/gondviselő személyazonosságának 

ellenőrzése mellett, az iskola képviselőjének jelenlétében, az iskolában, előre megadott időpontban történik. 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS  

A pályázattal kapcsolatos minden új információt honlapunkon https://www.leovey-szki.hu/ olvashatnak. 

http://www.nstsmalta.org/
https://www.knyp.hu/hu/nyelviskolak/372/kurzuscsomagok/2114/kurzusok/www.gemnova.at
https://www.leovey-szki.hu/

