
 

FELHÍVÁS 

az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú 
 

Tehetségek Magyarországa 
 

című kiemelt projekt keretében megvalósuló 
IV. képzési ütemére 

1. A támogatás célja 

A felhívást tevő Matehetsz – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSzFH) által 
– akkreditált képzésein történő részvétel támogatása. 

2. A pályázók köre 

A konvergencia régiókban található (Budapest és Pest megye kivételével Magyarország 
bármely települése)  bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, egyesület, 
egyéb civil szervezet munkatársai. 

3. A támogatható tevékenységek köre 

Csoportos képzés 

– Intézmény igényelheti. 
– A képzés saját intézményben vagy saját szervezésű helyszínen valósul meg. 
– Csoportos képzések esetén rövidebb (5,10,15 órás), az NSzFH által akkreditált 

képzések választhatók. 
– A résztvevők számát az engedélyezett képzési létszámhoz kell igazítani. 
– A választható programokról részletes információ nyerhető a Matehetsz honlapján. 

 

Nyílt képzés 

–  Egyéni résztvevők jelentkezhetnek az alább 
meghirdetett programokra (a táblázat cím-
oszlopának tartalma link-ként működik, 
rákattintással bővebb tájékoztatást 
kaphat a képzésről): 

http://tehetseg.hu/kepzesi-programok?kulcsszo=&fatpat%5bfat%5d=fat&hatosagi_szam=&kodszam=&oktato=&programiro=&statusz=aktualis&_=1474979143559&sort=kodszam&order=asc


 

A Tehetségek Magyarországa projekt IV. képzési üteme  
NSzFH  által akkreditált 10 órás képzései 

kód cím (link) képzés helyszíne 
(város *) 

Időpont 

R630_026 
Kreativitásfejlesztés és 

tehetséggondozás 
Székesfehérvár 2018.11.17. 

R584_023  Tehetségesek motiválása Székesfehérvár 2019.01.12. 

R630_027 
Kreativitásfejlesztés és 

tehetséggondozás 
Sopron 2018.10.13. 

R647_018 
Egyéni fejlesztő programok a 

tehetséggondozásban 
Kecskemét 2018.11.24. 

R630_028 
Kreativitásfejlesztés és 

tehetséggondozás 
Szeged 2018.10.27. 

R636_074 
Gazdagítás, gyorsítás, 

differenciálás a 
tehetséggondozásban 

Nyíregyháza 2018.11.17. 

R647_017 
Egyéni fejlesztő programok a 

tehetséggondozásban 
Sátoraljaújhely 2018.12.08. 

 A pontos helyszín (az adott városon belül) a képzés előtt legalább 2 héttel lesz 
pontosítva, erről a jelentkezőket írásban értesítjük. 

Műhelybeszélgetés 

– Intézmények igényelhetnek tehetséggondozás témakörben egy adott szakmai kérdés 
kapcsán, vagy szülők csoportjai tapasztalatcsere igényével. A műhelybeszélgetések 
időtartama 6 óra. 

4. Az igényelhető támogatás formája, mértéke 

Jelen felhívás keretében a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megye kivételével 
Magyarország bármely települése) 30 db csoportos  és 7 db nyílt 
szervezésű képzést  tudunk támogatni (NSzFH 
akkreditált) 

Térített költségek csoportos képzések esetében 

– oktatói díj 
– oktató felmerült egyéb költségei 
– oktatási eszközök 
– képzési dokumentáció 

http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-23
http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-23
http://tehetseg.hu/kepzes/tehetsegesek-motivalasa-15
http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-24
http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-24
http://tehetseg.hu/kepzes/egyeni-fejleszto-programok-tehetseggondozasban-14
http://tehetseg.hu/kepzes/egyeni-fejleszto-programok-tehetseggondozasban-14
http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-25
http://tehetseg.hu/kepzes/kreativitasfejlesztes-es-tehetseggondozas-25
http://tehetseg.hu/kepzes/gazdagitas-gyorsitas-differencialas-tehetseggondozasban-15
http://tehetseg.hu/kepzes/gazdagitas-gyorsitas-differencialas-tehetseggondozasban-15
http://tehetseg.hu/kepzes/gazdagitas-gyorsitas-differencialas-tehetseggondozasban-15
http://tehetseg.hu/kepzes/egyeni-fejleszto-programok-tehetseggondozasban-13
http://tehetseg.hu/kepzes/egyeni-fejleszto-programok-tehetseggondozasban-13


 

– képzésszervezés 

Térített költségek nyílt képzések esetében 

– oktatói díj 
– oktató felmerült egyéb költségei 
– oktatási eszközök 
– képzési dokumentáció 
– képzésszervezés 
– catering 

 
A fentieken felül felmerülő költségeket (pl. utazás, szállás) nem áll módunkban 
finanszírozni! 

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

5. Képzések megvalósulásának időszaka 

2018. október 01. – 2019. január 30-ig terjedő időszak.   

6. Pályázati feltételek, értékelés 

EGYÉNI (NYÍLT képzésre való) jelentkezés NSzFH akkreditált programokra 

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. 

– A képzés megtartásának feltétele, hogy a jelentkezők száma elérje az adott képzés 
akkreditált létszámának 80 %-át 2 héttel a képzés megtartása előtt (pl.: 25 fő esetén 
minimum létszám 20 fő). 

– Egy-egy nyílt képzésen egy intézményből maximum 3 pedagógus vehet részt. 
– Egy fő a teljes projekt során legfeljebb egy képzésre jelentkezhet.  
– 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! 

– A képzésen történő részvétel feltétele, hogy a 
résztvevő – a számára két héttel a képzést 
megelőzően megküldött levélre válaszolva – 
erősítse meg jelentkezését. Amennyiben ez 
nem történik meg, a résztvevőt törölnünk kell 
a jelentkezettek közül. 



 

Értékelés 

– A részvételi igények elfogadását a jelentkezés időrendi sorrendjének megfelelően 
vesszük figyelembe. 

Jelentkezés 

– Nyílt képzések jelentkezési határideje 2018. augusztus 27-től folyamatos a szabad 
helyek függvényében az adott képzést megelőző 2. hétig. 

– Jelentkezés módja: az online jelentkezési felületen történik (a képzés megjelölésekor 
egyértelműen azonosítható, hogy a jelentkező befért-e a létszámkeretbe, vagy csak 
várólistán kapott helyett). 

– Kérjük, csak akkor jelentkezzen, ha a képzésen valóban részt kíván venni! 

Egyéb körülmények 

– Az oktatási órák időpontját és helyszínét a kiválasztott képzés jelentkezési felülete 
tartalmazza. Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy részt tud-e venni a kiválasztott 
képzésen! 

  Időbeosztás: 10 óra/nap 
 Helyszín: Az adott képzéseknél megjelölt város  (a képzés pontos helyszínéről 

a résztvevőket 2 héttel a képzés előtt írásban tájékoztatjuk). 
– A résztvevőknek a képzés napján délelőtt kávét és ásványvizet, délben ebédet 

biztosítunk. 
– A képzés sikeres elvégzésével a Matehetsz tanúsítványt állít ki a részvevő számára, 

mely a képzés óraszámának megfelelő (10) kreditpontot ér. 

CSOPORTOS jelentkezés NSzFH akkreditált programokra 

A jelentkezés feltételei 

– Konvergencia régiókba tartozó (Budapest és Pest megye kivételével Magyarország 
bármely települése) bármely tehetséggondozást végző köznevelési intézmény, 
egyesület, egyéb civil szervezet jelentkezhet csoportos képzés megtartására.  

– Egy intézmény egy képzésre jelentkezhet. 

Értékelési szempontok 

– földrajzi elhelyezkedés (a támogatott képzések földrajzi arányosságának biztosítása) 
– az igénylő által a korábbi időszakban igényelt támogatások volumene 

Jelentkezési és megvalósulási menetrend 

– Jelentkezni az online csoportos igényfelmérő lap 
kitöltésével lehet. 

– Csoportos képzésekre 2018. augusztus 27-től 
kezdődően lehet jelentkezni. 

– Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 16. 
– A beérkezett jelentkezéseket a projektiroda 

2018. szeptember 19-ig dolgozza fel.  

http://kepzesdb.tehetsegpont.hu/public
http://tehetseg.hu/EFOP-csoportos-kepzes-igenylolap-2018_1


 

– Az intézmények a pályázatok elbírálásáról 2018. szeptember 20-ig kapnak információt. 

Egyéb körülmények 

– Jelen felhívás keretében 30 csoportos képzést tervezünk megszervezni. 
– A csoportos képzés időpontját a Matehetsz munkatársai az intézményi 

kapcsolattartóval és az  oktatóval történt  egyeztetés után jelölik ki. 
– A képzés sikeres elvégzésével a Matehetsz tanúsítványt állít ki a részvevő számára, 

mely a képzés óraszámának megfelelő (5,10,15) kreditpontot ér.  

Amennyiben kérdése lenne, keresse munkatársainkat telefonon vagy e-mailen: 

Telefon: +36 (1) 786 2999 
E-mail:  kepzes@tehetseg.hu 

További információk: 
http://tehetseg.hu/tehetsegek-magyarorszaga 

mailto:kepzes@tehetseg.hu
http://tehetseg.hu/tehetsegek-magyarorszaga

