
  

 

 

Felhívás óvodák részére az óvodai tehetséggondozás témájában (pilot) 

 

Jelentkezési időszak: 2018. október 4. és 2018. október 17. között online felületen  

A program megvalósítása: 2018 novembere és 2019 augusztusa között 

A Matehetsz konzorciumi együttműködésben valósítja meg a Tehetségek Magyarországa Projektet, 

amelynek keretében egy fontos célunk, hogy a pedagógusoknak és tehetségsegítő szakembereknek a 

köznevelési korú fiatalok tehetségfejlesztésére használható módszertani eszközöket és jó gyakorlatokat 

adjunk.  

Jelen pilot-felhívásunk célja, hogy az óvodapedagógusokkal olyan, az egyéni fejlődést megfigyelő és segítő, 

illetve a csoportos fejlesztéseket is támogató eszközt tudjunk megismertetni, melynek segítségével 

mindennapi munkájuk során külön figyelmet tudnak szentelni az egyes gyermekek speciális fejlesztési 

igényeinek. 

Keressük azokat az elkötelezett óvodákat, akik a felhívásban szereplő időszakban vállalják, hogy a Matehetsz 

által felkínált OVPED tehetségkövető és adatkezelő rendszer használatával dokumentálják az óvodai 

csoportba járó gyermekek fejlesztését. Az OVPED rendszer megismerése javítja az óvodai munka minőségét 

és a rendszer használatán túlmutató impulzusokat ad az óvodapedagógusok tevékenységéhez. (részletes 

leírás az OVPED rendszerről itt található) 

Jelentkezők köre 

A felhívás jelen körében azoknak a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében működő óvodai intézményeknek a jelentkezését várjuk, akik vállalni tudják a részvételt egy vagy 

több óvodai csoporttal a programban. (Az óvodai csoportokban lévő gyerekekre vonatkozóan részvételi 

felvétel, hogy a csoportban legalább 5 gyermek betöltse ötödik életévét 2019. június 30-ig.) A Matehetsz 

szándéka, hogy a pilot felhívás sikerének függvényében a programot a későbbiekben további megyékben is 

meghirdeti. 

 

A felhívás keretében teljesítendő tevékenység 

A felhívás keretében a jelentkező vállalja a következőket: 

- A programban legalább egy óvodai csoport részvételét biztosítja. (Az óvodai csoportokban lévő 

gyerekekre vonatkozóan részvételi felvétel, hogy a csoportban legalább 5 gyermek betöltse ötödik 

életévét 2019. június 30-ig.). 

- Az intézményből a programban részt vevő 

csoportonként a benevezett csoporttal foglalkozó két 

óvodapedagógust (programfelelősök), illetve 

opcionálisan az intézményvezetőt vagy annak 

helyettesét (programvezető) delegálja a Matehetsz 

által szervezett felkészítő műhelybeszélgetésre. A 
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Matehetsz által szervezett műhelybeszélgetések a pilot felhívás három megyéjében, 2018 

novembere és 2019 januárja között kerülnek megszervezésre. 

- A programba nevezett csoportok esetén az érintett szülőktől a szükséges adatkezelési 

hozzájárulásokat (Matehetsz adatkezelési hozzájárulás, OVPED adatkezelési hozzájárulás, ESZA 

statisztikai adatlap) megkéri és azokat továbbítja a Projektirodának. 

- Az intézmény részéről 2019 januárjában egy fő (programvezető) elvégzi a benevezett csoport(ok)at 

látogató gyermekek regisztrációját az OVPED rendszerben. 

- Az intézményből a benevezett csoport(ok)ban a programfelelősök 2019. február 1. és 2019. július 30. 

között vezetik az OVPED rendszerben a gyermekek egyéni fejlesztési terveit, a végzett egyéni és 

csoportos tevékenységeket. 

- A nevezett csoport(ok) statisztikai eredményeit és kimutatásait a programfelelősök szakmai 

beszámolójában továbbítják a Projektirodának. 

Jelen felhívás keretében a Matehetsz maximum 120 óvodai csoport részvételét tudja biztosítani. 

Túljelentkezés esetén a jelentkezés elbírálásakor előnyt élveznek azok az intézmények, amelyek több 

csoportot is bevonnak a programba, illetve azok a csoportok, ahol a legmagasabb az 5. életévüket már 

betöltött gyermekek aránya. 

 

A program részeként adott támogatások  

A jelentkezés elfogadása esetén a Matehetsz a Tehetségek Magyarországa Projekt keretében az alábbi 

támogatásokat tudja biztosítani: 

- Hozzáférés az OVPED tehetségkövető rendszerhez: A bemutatott tevékenységeket vállaló 

intézményekkel a Matehetsz együttműködési megállapodást köt, melynek keretében biztosítja az 

intézmény benevezett csoportja(i) számára a hozzáférést az OVPED tehetségkövető rendszerhez, 

amely tartalmazza  

o a benevezett csoportban dolgozó két óvodapedagógus (programfelelősök), illetve az 

óvodavezető vagy helyettesének részvételét (programvezető) a rendszer működését 

bemutató Matehetsz-műhelybeszélgetésen, 

o a rendszer használatának megkönnyítése érdekében segítő, támogató ügyfélszolgálat 

elérését. 

- Óvodai fejlesztőcsomag: A Tehetségek Magyarországa projektben beszerzett óvodai fejlesztőjátékok 

és kézműves anyagok készletéből minden benevezett csoport részére egy egységcsomag 

összeállítása, melyet a Projektiroda 2019. januárjában biztosít az intézmények részére. 

- Programszervezői díj: A fentieken túl csoportonként igényelhető összesen bruttó 98 000 Ft 

programszervezői díj, mely a program teljes szakmai megvalósításáért és a szükséges dokumentáció 

benyújtásáért adható. A Pályázó döntése, hogy a programszervezői díjat milyen arányban osztja meg 

a programvezető és a 2 fő programfelelős között. A 

programvezető felelős a pályázati dokumentáció, az 

adatkezelési hozzájárulások benyújtásáért, valamint 

az OVPED rendszerben a benevezett csoportok 

regisztrálásáért. A 2 programfelelős feladata a 

benevezett óvodai csoport, illetve a csoportba járó 



  

 

 

gyermekek egyéni fejlődésének adminisztrálása, illetve az OVPED rendszer által ajánlott módszertani 

javaslatok szakmai feldolgozása, kivitelezése. Kérjük, hogy a bruttó 98 000 forintot az elvégzett 

feladatok arányában osszák meg egymás között. A Matehetsz a programvezetővel, illetve a két fő 

programfelelőssel megbízási szerződést köt, melyeket a pályázói felületen rögzített döntésüknek 

megfelelően készítünk el. Amennyiben a jelentkező úgy dönt, programvezetői és programfelelősi 

körbe ugyanazt a személyt is megjelölheti. Egy intézményből több csoport jelentkezése esetén 

javasoljuk, hogy a programvezetői feladatokat ugyanaz a személy lássa el minden csoport esetén. 

Az OVPED tehetségkövető rendszer működését bemutató Matehetsz-műhelybeszélgetésre való eljutáshoz 

utazási támogatást nem tudunk nyújtani. 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

 A jelentkező intézmény nevét és elérhetőségét; 
 A bevonni tervezett csoport(ok) nevét, jelenlegi létszámát, illetve a csoportokon belül 2019 júniusáig 

5 éves kort elérő gyermekek létszámát; 
 Azon kollégák nevét és adatait, akik a programvezetői, illetve programfelelősi tevékenységet elvégzik, 

valamint a programszervezői díj megoszlására vonatkozó döntésüket. 

A jelentkezések benyújtásának módja és határideje: 

A jelentkezéseket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz online adatlapján (OPER) kell 

feltölteni legkésőbb 2018. október 17. 12:00 óráig. 

Az óvodapedagógusi felhívás menete és fontosabb dátumai 

• A felhívás megjelenésének időpontja: 2018. október 4. 

• A jelentkezéseket az erre biztosított online felületen (OPER) fogadjuk 2018. október 17. 12:00 

óráig. 

• A jelentkezések elfogadásáról a Matehetsz emailes visszaigazolást küld a jelentkezések 

összesítése után, legkésőbb 2018. október 24-én.  

• A jelentkező intézményekkel a Matehetsz az online adatbekérők kitöltését követően 

együttműködési megállapodást, a programvezetői, illetve programfelelősi feladatot vállaló 

óvodapedagógusokkal megbízási szerződést köt. 

• A Matehetsz az OVPED műhelyek időpontjairól és pontos helyszínéről a jelentkezés elfogadását 

követően értesítést küld a nyertes pályázóknak (egy műhelyen résztvevők létszáma maximum 15 

fő). A műhelyek helyszíne a pilot program három megyéjében lesz.  

• A programvezetők 2019. január 30-ig a bekért szülői hozzájárulásokat megküldik a Matehetsz 

részére, illetve rögzítik a csoportokba járó gyermekek adatait az OVPED rendszerben.  

• Az OVPED rendszerre támaszkodó megfigyelés időtartama: 2019. február 1. – 2019. július 31.  

• A szakmai beszámolók beküldésének határideje: 

2019. augusztus 30.  

Kérdések 

A felhívással kapcsolatos kérdések, észrevételek kapcsán 

Győryné Csomó Ildikó ad további felvilágosítást. 
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