FELHÍVÁS
az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú
Tehetségek Magyarországa
című kiemelt projekt keretében megvalósuló
e-learning képzésekre
1. A támogatás célja
A felhívást tevő Matehetsz– a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSzFH) által
– akkreditált képzésein történő részvétel.

2. A pályázók köre
A konvergencia régiókban található (Budapest és Pest megye kivételével Magyarország
bármely települése) Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok szervezeteinek,
valamint bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, egyesület, egyéb civil
szervezet munkatársai.

3. A támogatható tevékenységek köre
NSzFH által akkreditált 10-20 órás képzéseket hirdetünk. Egyéni résztvevők
jelentkezhetnek az alább meghirdetett programokra (a táblázat cím-oszlopának tartalma
link-ként működik, rákattintással bővebb tájékoztatást kaphat a képzésről):

kód

óraszám cím (link)

E001

10

Tehetséggondozás a kreativitás tükrében

E002

10

A személyiség fejlődésének a szerepe a tehetség kibontakozásában

E003

10

Konfliktuskezelés alapjai

E004

10

Kreatív természettudományi tehetséggondozás

E005

20

Kreatív írás

E006

10

Megküzdési stratégiák

E007

10

Stressz a diákok, tehetségesek és a pedagógusok körében

4. Az igényelhető támogatás formája, mértéke
Jelen felhívás keretében a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megye kivételével
Magyarország bármely települése) 37 db (NSzFH akkreditált) képzési csoportot
támogatunk.
Térített költségek:
–
–
–
–

oktatói díj
oktató felmerült egyéb költségei
képzési dokumentáció
képzésszervezés

A képzésszervezés során minden szolgáltató partner a MATEHETSZ-szel áll szerződéses
jogviszonyban, így a képzésen résztvevő személlyel pénzügyi elszámolás nem történhet.

5. Képzések megvalósulásának időszaka
2018. május 14. – 2018. június 12.

6. Pályázati feltételek, jelentkezés értékelése
A jelentkezés feltételei
– Állandó magyarországi konvergencia régiókhoz
tartozó (Budapest és Pest megye kivételével

Magyarország bármely települése) lakhellyel vagy munkahellyel rendelkező magyar
állampolgár jelentkezhet, aki az adott képzésbe való bekapcsolódási feltételeknek
megfelel.
– Egy fő a teljes projekt során legfeljebb egy képzésre jelentkezhet.
– A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő – jelentkezését követően a
számára elektronikus levélben megküldött linkekről letölthető dokumentumokat
(felnőttképzési szerződés, a projektben való részvétellel kapcsolatos adatlap,
adatkezelési nyilatkozat), valamint diplomamásolatát haladéktalanul küldje vissza a
Matehetsz címére. Amennyiben ez nem történik meg, a résztvevőt a jelentkezettek
közül töröljük.
– Kérjük, hogy olyan pedagógus vagy szakember, aki 2017-18 évek folyamán részt vett
már a Matehetsz által szervezett akár kontaktalkalmas, akár e-learning képzésen, ez
alkalommal ne jelentkezzen!
Értékelés
– A részvételi igények elbírálása: a jelentkezés időrendi sorrendjének megfelelően.

7. Jelentkezés
– Jelentkezés módja: az online jelentkezési felületen történik (a képzés megjelölésekor
egyértelműen azonosítható, hogy a jelentkező befért-e a létszámkeretbe, vagy csak
várólistán kapott helyett).
– A jelentkezés időkerete: 2018. május 07-től folyamatos a szabad helyek függvényében.
– Ha a beiratkozást követő napon nem találja aktivációs e-mailünket, kérjük, nézze meg
levelező rendszerének SPAM mappáját, hátha oda került.

8. Egyéb körülmények
– Az oktatási órák időkeretét a kiválasztott képzés jelentkezési felülete tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a képzési program esetenként web-térben történő
konferenciabeszélgetéssel is kiegészül, melynek időpontját a csoportok oktatói jelölik
majd ki. Ehhez kérjük, adja meg Skype fiókjának adatait, hogy fel tudjuk venni a kurzus
Skype csoportjába. Fontos, hogy amennyiben a jelentkező több Skype-fiókra is
regisztrált, annak a fiókjának a címét adja meg, amellyel a videókonferenciák
alkalmával a konferenciavezető hívását várni fogja.
– Miután kiküldtük önnek az aktivációs levelet kérjük, hogy haladéktalanul lépjen
be az oktatas.tehetseg.hu felületre, és feltétlenül
olvassa el az ott megtalálható az „Általános
tájékoztató e-learning képzéseinkhez” című
tájékoztatónkat!

– Miután kiküldtük önnek az aktivációs levelet, három nap áll a rendelkezésére, hogy
belépjen az oktatas.tehetseg.hu felületre és ott a kurzusába. A Matehetsz fenntartja
annak a jogát, hogy ennek elmulasztása esetén törölje a jelentkezőt a kurzus
résztvevői közül.
– A képzés sikeres elvégzésével a Matehetsz tanúsítványt állít ki a részvevő számára,
mely a képzés óraszámának megfelelő kreditpontot ér.

Amennyiben kérdése lenne, keresse munkatársainkat telefonon vagy e-mailen:
Telefon: +36 (1) 786 2999
E-mail: e-learning@tehetseg.hu
További információk:
http://tehetseg.hu/kepzeseink

