
Kedves Vezető Programfelelős Kolléga! 
 
Több témával kapcsolatban írunk Önnek. 
 

1. Örömmel írjuk, hogy a kézműves anyagok kiszállítása befejeződött. Kérjük Önöket, hogy ha 
valaki nem kapta meg a kézműves anyagokat vagy nem azt kapta, amit a pályázatában 
megjelölt, tudassa a pályázati kapcsolattartójával! A kézműves anyagok átadásáról-
átvételéről szóló nyilatkozatot elegendő a többi dokumentációval, május 31-ig postázni a 
Matehetsz részére. 

2. Köszönjük a szerződéseket, együttműködési megállapodásokat! A programfelelősök 
megbízási díjának első felét 2018. márciusában utaljuk. 

3. Reméljük, hogy megkapták a programokba bevonásra kerülő gyerekek adatait gyűjtő 
nyilatkozatokat. Kérjük, hogy május 31-ig postán küldjék meg a Matehetsz részére a kitöltött, 
aláírt adatkezelési nyilatkozatokat. 

4. A programokba bevont gyerekek adatait, valamint a programokról szóló fényképeket egy 
online felületen rögzíteni szükséges. E felület elérését biztosító e-mailt március elején 
küldjük és kérjük, hogy szintén április 30-ig töltsék ki! Figyeljék a levelezési rendszerük 
levélszemét (spam) mappáját is! 

5. Reméljük, hogy használják a programok megvalósítása során a névsorokat, 
műhelybeszélgetés naplókat, jelenléti íveket. E dokumentumok Matehetsz-nek való 
postázási határideje szintén május 31. 

6. Egy utolsó felület kitöltése még várat magára: ahhoz, hogy május-június folyamán utalni 
tudjuk a programfelelősök megbízási díjának második felét, fontos lesz kitölteni a már ismert 
online felületen a szakmai beszámolót. A felület eléréséhez szükséges értesítő e-mailt április 
hónap folyamán küldjük Önnek. Ezen a felületen lesz lehetőség arra is, hogy a 
műhelybeszélgetésen készült fényképeket feltöltsék. 

7. Köszönjük, hogy a csoportos programokba bevont gyerekek közül közel 250 tehetséget 
jelöltek a Matehetsz ösztöndíjra! 2018. február 28-ig tájékoztattuk a pályázat személyi 
adatok panelben megadott e-mail cím tulajdonosát az ösztöndíj elnyeréséről.  

8. A csoportos pályázat részeként előírt e-learning tanfolyamokat – ezúttal kifejezetten a 
csoportos pályázatban résztvevő tehetségpontoknál vagy tehetségsegítő tanácsoknál 
dolgozó 2-2 pedagógus, ill. szakember számára – a Matehetsz 2018. március 19-én hirdeti 
meg. A képzések tematikája a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos, az Fktv. alapján (a Fktv. 
szerint távoktatás képzési formaként) minősítettek; hat db. tíz-, ill. egy húsz-órás kurzus áll a 
jelentkezők rendelkezésére. A sikeres teljesítésről tanúsítványt állítunk ki, mely a kurzus 
óraszámával megegyező kredit-pontot ér. Felhívjuk figyelmét, hogy eddigi tapasztalatunk 
szerint e-learning képzéseink  igen népszerűek, a helyek néhány nap alatt beteltek. Kérjük 
figyelje a március 19-i képzési felhívásunkat, melyet  e-mailben küld Önnek a pályázati 
kapcsolattartó kollégája! A meghirdetésre kerülő témákról, addig is ezen a linken tud 
tájékozódni: http://oktatas.tehetseg.hu/  

9. A csoportos pályázattal kapcsolatos sablonokat, az adatszolgáltatással kapcsolatos 
tennivalókat, a pályázóknak eddig megküldött Matehetsz-es leveleinket, a pályázat 
végrehajtását, elszámolását megkönnyítő oktatóanyagot megtalálhatja ezen az oldalon: 
http://tehetseg.hu/csoportos-tehetsegsegito-tevekenysegekhez-kapcsolodo-tartalmak  

 
Kérdés, kérés, észrevétel esetén, kérjük, hogy keresse pályázati kapcsolattartó kollégáját! 
Üdvözlettel 
Szántó Judit 
 
2018. 02. 28. 
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