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1, A támogatás célja
A felhívást tevő MATEHETSZ - Tehetséghidak és Géniusz Program keretében - akkreditált PAT (Pedagógus Akkreditáló
Testület által akkreditált) és FAT (Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált) képzésein történő részvétel
támogatása.

2, Rendelkezésre álló forrás
TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt.

3, A pályázók köre
Magyarországi Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok tagszervezetei, valamint bármely tehetséggondozást
végző intézmény munkatársai.

4, A támogatható tevékenységek köre
A csoportos és nyílt képzések. Csoportos képzés során egy intézmény igényelhet általa választott képzést helyben
szervezetten vagy külső helyszínen. Nyílt képzés esetében egyéni résztvevők jelentkezhetnek a projektiroda által
meghirdetett képzési alkalmakra.
Jelenleg a Szövetség, mint felnőttképző intézmény, 106 Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési
programmal (továbbiakban FAT program) és 35 Pedagógus Akkreditációs Testület által akkreditált képzési programmal
(továbbiakban PAT program) rendelkezik. FAT programok 5, 10, 15, 20, 25 tanórában szervezettek, míg a PAT
programok 30 tanóra időtartamúak.

5, Az igényelhető támogatás formája, mértéke
Kalkulációnk szerint 40 db csoportos képzést és 15 db nyílt képzést tudunk támogatni.
A felmerült költségeket a MATEHETSZ közvetlenül finanszírozza, mely alól a kivétel a résztvevők útiköltsége. A
képzésszervezés során minden szolgáltató partner a MATEHETSZ-el fog szerződéses jogviszonyban állni, így a
támogatott intézmény ill. képzésen résztvevő személy között pénzmozgás nem történhet.

6, Támogatási időszak
2015. január, február, március és április hónapok.

7, Beérkező pályázatok értékelésének szempontjai
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7,1. A CSOPORTOS jelentkezés feltételei FAT akkreditált programokra







Magyarországi Tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, valamint bármely tehetséggondozást végző intézmény
jelentkezhet csoportos képzés megtartására.
Egy intézmény maximum 2 képzésre jelentkezhet, a két képzés megjelölését kérjük prioritási sorrendben. A
forráskapacitások függvényében tudjuk a képzéseket biztosítani.
Jelen felhívás keretében 40 csoportos képzést tervezünk megszervezni.
Tehetséghidak Program által térített költségek az egyes csoportos képzések esetében: oktatói díj, oktató
felmerült egyéb költségei, oktatási eszközök, képzési dokumentáció, képzésszervezés, napi 2 büféétkezés
résztvevők számára, külső helyszín esetében szállás díja is.
Értékelési szempontok: földrajzi elhelyezkedés, képzési igények struktúrája, igényelt képzések száma, eddig
megtartott képzéseken részvétel.

FAT-akkreditált képzések (http://tehetseg.hu/kepzesi-programok/fat)

7,2. EGYÉNI (NYÍLT képzésre való) jelentkezés feltételei PAT/FAT akkreditált programokra
Jelen felhívás nyílt képzési ütemének jelentkezési feltételei az alábbiak:















Állandó magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet, aki az adott képzésbe való
bekapcsolódási feltételeknek megfelel.
A képzés megtartásának feltétele, hogy a jelentkezők száma elérje az adott képzés akkreditált létszámának 80
%-át 3 héttel a képzés megtartása előtt (pl.: 20 fő esetén a minimum létszám 16 fő, 25 fő esetén minimum
létszám 20 fő)
A nyílt képzések esetében a résztvevők szállás és étkezési költségeit a Tehetséghidak Program finanszírozza. A
résztvevőknek 2 éjszakai szállást biztosítunk, ha a képzés helyszíne a lakhelyétől minimum 50 km távolságra
van.
Egy-egy nyílt képzésen egy intézményből maximum 3 pedagógus vehet részt.
Egy fő legfeljebb 1 nyílt képzésre jelentkezhet.
A részvételi igények elfogadását a jelentkezés időrendi sorrendjének megfelelően vesszük figyelembe fő
szempontként. Túljelentkezés esetén előnyben részesítjük azon jelentkezőket, aki még nem vettek részt
MATEHETSZ nyílt képzésen a Tehetséghidak Program során.
Az oktatási órák beosztása
o 30 óra 3*10 órában, 3 egymást követő napon: csütörtök-péntek-szombat.
o 10 óra 1*10 órában 1 napon: szombat
o A képzések 2015. január 10 – április 12-ig kerülnek megszervezésre.
o 30 óra estében: kezdés csütörtök 10.00, befejezés szombat 17.30
o 10 óra esetében: kezdés 9.30, befejezés 18.00
o Jellemző helyszín nyílt képzések esetében: Budapest XI. kerület.
A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő a számára két héttel a képzést megelőzően
megküldött levélre válaszolva erősítse meg jelentkezését és a technikai kérdéseinkre reagáljon. Amennyiben
ez nem történik meg, a résztvevőt sajnos törölnünk kell a jelentkezettek közül.
A meghirdetett 30 órás/10 órás képzések pontos időponttal a honlapunk Jelentkezhető képzések
menüpontjában (http://tehetseg.hu/kepzesek) tekinthetőek át (ill. a felhívás dokumentum utolsó oldalán).
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FAT-akkreditált képzések (http://tehetseg.hu/kepzesi-programok/fat)
PAT-akkreditált képzések (http://tehetseg.hu/kepzesi-programok/pat)

8, A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
2014. november 17-ével meghirdetjük a Tehetséghidak Program IV. képzési ütemét.
Csoportos képzések jelentkezési határideje: 2014. december 1. A beérkezett jelentkezéseket 2014. december 15-ig
dolgozza fel a projektiroda. Az intézmények a képzés megtartásával kapcsolatban ezt követően kapnak információt.
Jelen felhívás csoportos képzési ütemének célidőszaka: 2015. január 10-től április 12–ig tart.
Jelentkezés módja: „Csoportos igényfelmérő online lap” kitöltése és beküldése 2014. december 1-ig. (A jelentkezés
során pontos dátumot kérünk megadni a vonatkozó célidőszakra, azaz 2015. január 10-től április 12–ig.)
Csoportos igényfelmérő online lap
Nyílt képzések jelentkezési határideje 2014. november 17-től folyamatos az adott képzést megelőző 3. hétig. Jelen
felhívás nyílt képzési ütemének célidőszaka: 2015. január 10 – április 12-ig.
Jelentkezés módja: az „Online jelentkezési lap” kitöltése konkrét képzés megjelölésével (a jelentkezéskor
egyértelműen látható, hogy a jelentkező befért a létszámba, vagy várólistán kapott helyett).
Online jelentkezési lap

Amennyiben kérdése lenne, keresse irodánkat telefonon vagy e-mailen:
Telefon: +36-1-786-2999;
E-mail: kepzes@tehetseg.hu

Figyeljék honlapunkat a friss információkért!
A MATEHETSZ képzéskínálata: Böngészés a képzések adatbázisában
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Kód szám

A program címe, témája

H501_005 Tanulásfejlesztés a tehetséggondozásban
H502_008 Tehetség és személyiségfejlesztés
Öndifferenciáló módszerek alkalmazása a hátrányos
helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
tanításában
H527_005 Tehetségsegítő tanterv készítésének módszertana
H518_010

H529_012 Tehetséggondozás az óvodában
H531_003

A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív
tanulásban

H542_001 Tehetségsegítő coaching

Kód szám
R603_015
és
R603_016
R607_002
és
R607_003
R610_006
és
R610_007

A program címe, témája

Időpont
2015-02-26
- 2015-022015-02-12
28
– 2015-0214
2015-01-22
– 2015-0124
2015-02-12
– 2015-0214
2015-02-05
– 2015-0207
2015-02-19
– 2015-0221
2015-03-12
– 2015-0314
Időpont

A program írója
Mező Ferenc
Orosz Róbert, Pék
Győző, Inántsy-Pap
Judit
Gyarmathy
Éva,Kovácsné dr. Nagy
Emese
Polonkai Mária
Nagy Jenőné
Turmezeyné Heller
Erika
Balog Edina Anna

A program írója

Max. Óras
létszá zám
m
24
30
20

30

30

30

25

30

25

30

25

30

?

30

Max. Óras
létszá zám
m
25
10

A pedagógusok és a szülők együttműködésének
kritikus pontjai a tehetségfejlesztésben

2015-01-17
Balogh László, Dávid
és
2015-02-07 Imre

Tehetségek a médiában

2015-01-17
Szilágyi Zsuzsa, Gózon
és
2015-01-24 Ákos

15

10

Pedagógusok, tehetséggondozó szakemberek
továbbképzése a gazdagító programpárok
tervezésére, szervezésére, megvalósítására

2015-01-24
és
Polonkai Mária
2015-01-31

30
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