Nagycsaládosok Országos Egyesülete
National Association of Large Families
Landesverein Kinderreicher Familien
Association Nationale des Familles Nombreuses
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em.
Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369
Adószám: 19024471-1-41
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
2007.

SAJTÓANYAG
A 25 éves Katedra Nyelviskola 25 nagycsaládos fiatal
ingyenes nyelvtanulását biztosítja
20 millió forint összértékű társadalmi felelősségvállalás projektet valósít meg az
alapításának 25. évfordulóját ünneplő Katedra Nyelviskola a Nagycsaládosok Országos
Egyesületével közösen. Az együttműködés keretében 10 magyarországi városban 25
nagycsaládos fiatalt segít hozzá a nyelviskola ahhoz, hogy eljussanak a középfokú
nyelvvizsgáig.
Az 1991-ben alapított Katedra Nyelviskola Kft. fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. A cég
menedzsmentje úgy döntött, hogy a jeles alkalomból egy nagyszabású társadalmi felelősségvállalás
projektet valósít meg. Nagy Zoltán, a Katedra Nyelviskola Kft. ügyvezető igazgatója: „25 éve
küldetésünk a nyelvtanítás. Tudjuk, hogy sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy
gyermekét nyelviskolába járassa, ezért kötelességünknek érezzük, hogy magunk erejéhez mérten olyan
lehetőséget kínáljunk fel legalább néhányuknak, ami felnőtt életük során valóban használható
nyelvtudás birtokába juttatja őket, megalapozva ezzel egy sikeres élet lehetőségét. Partnerünket, a
NOE-t arra kértük, segítsen olyan diákokat kiválasztani programunkra, akiknek valóban nagy segítség
az általunk felajánlott képzés.”
A NOE nagy örömmel fogad cégek részéről történő együttműködési javaslatot a nagycsaládos
gyermekek nyelvi fejlődésének támogatására, hiszen ez egy óriási lehetőség a tanulni vágyó
fiataloknak. A nyelvtanulás manapság különösen fontos, hiszen hazánkban és a környező régióban
egyre több nemzetközi karrierlehetőség adódik a fiatalok számára.
A programba 14-30 év közötti, nyelvvizsgával még nem rendelkező fiatalok kerülhettek be. A 25
kedvezményezett nagycsaládos fiatal a következő városokból kerül ki: Budapest, Debrecen, Eger, Győr,
Kecskemét, Pécs, Ráckeve, Szeged, Székesfehérvár, Szigetszentmiklós.
A nyelvoktatást angol vagy német nyelven biztosítják a helyi Katedra nyelviskolák. A projekt időtartama
négy év, a kedvezményezetteknek az első tanfolyam kezdetétől számított ezen időszakon belül
legalább egyszer jelentkezniük kell az adott nyelvből B2 szintű, írásbeli és szóbeli részt egyaránt
tartalmazó nyelvvizsgára.
A projekt megvalósítására a Katedra által 2006-ban alapított Katedra Nyelviskola Hálózat iskoláiban
kerül sor. A Katedra Nyelviskola Budapest vezetésével 2006-ban létrejött a legnagyobb országos
nyelviskola hálózat, jelenleg 19 megye 30 városában valamint Budapesten oktatja hallgatóit. A
budapesti központi iskolát és a vidéki iskolákat franchise szerződés kapcsolja össze egységes
hálózattá. A Katedra márka elismertségét jelzi, hogy a nyelviskola nyolcszoros Superbrands és
hatszoros MagyarBrands díjas.
Budapest, 2016. június 13.
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További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu
KATEDRA
A Katedra Nyelviskola Hálózat, Magyarország első országos lefedettségű, közös márkanevet viselő nyelviskola
hálózata 2006-ban jött létre a Katedra Nyelviskola vezetésével. A Hálózat jelenleg 31 városban működik, 2015-ös
árbevétele meghaladta a 2 milliárd forintot. A Katedra márkanév 8x SuperBrands és 6x Magyar Brands díjas.
www.katedra.hu
Városok száma: 31 * árbevétel 2015-ben: 2 milliárd Ft * Hallgatók száma a hálózatban 2007-ben: 23.000 fő * a
tanárok száma: 800 * vállalatoknak szervezett tanfolyamok száma: 1500 Nyelvvizsga: 12000 * letehető
nyelvvizsgák száma: 17 féle
NOE
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel, hetvenezer taggal, és
mintegy 14.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma
megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a
házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi
rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
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