Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló
EFOP-3.2.1-15-2016-00001 „Tehetségek Magyarországa Program” című pályázati forrás

Felhívás
a Matehetsz Pszichológus szakember adatbázisába való jelentkezésre

Kedves Kolléganő/Kolléga!
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) a rábízott szakmai feladatok hatékony és
magas színvonalú ellátása érdekében pszichológus szakember adatbázist épít; olyan munkatársakat keres,
akiket a következő években pszichológus szakmai tevékenységekre kérhet fel megbízási keretszerződés
formájában.
A tervezett feladatok alapját a Matehetsz gondozásában megvalósításra kerülő különböző pályázati
forrásokból finanszírozott tehetséggondozó programok, projektek jelentik, különös tekintettel a Tehetségek
Magyarországa EFOP 3.2.1-15 kiemelt projektre, valamint a Nemzeti Tehetség Alap keretéből finanszírozott
Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázatokra.
A Matehetsz által megvalósítandó szakmai programok (a Tehetséghidak Program tapasztalataira alapozva)
időben és térben eltérő igényt és megvalósítandó feladatkört jelenthetnek. Jelen felhívásunk pszichológus
munkatársak beválogatására vonatkozik a különböző projektekben és projektelemekben felmerülő
tehetségfejlesztő feladatok egységes és megfelelő színvonalú ellátása érdekében.
A felhívás eredményeképpen bekapcsolódó pszichológus kollégákat alkalmanként szeretnénk felkérni, hogy
2016. és 2020. között vegyenek részt a tehetséges fiatalok részére egyéni vagy csoportos formában történő
pszichológiai jellegű tehetségfejlesztő és -segítő munkában, a pszichológus egyéni kompetenciáinak
megfelelően:
-

pályaorientációs tanácsadás,
tehetség-tanácsadás,
mélyinterjú,
egyéni-és csoportos személyiségfejlesztés,
tehetségazonosító egyéni/kiscsoportos konzultáció,
egyéni pszichológiai tanácsadás, mentális támogatás,
tanulmány vagy szakmai háttérmunka készítése,
képzésfejlesztés, műhelymunka program írása,

-

kutatásban részvétel,
szupervíziós feladatok ellátása.

Jelen felhívás keretében olyan szakembereket keresünk, akik 2016-2020 között, eseti felkérések szerint
vagy időszakosan szívesen részt vesznek a tehetséges fiatalok pszichológiai jellegű segítésében.
Amennyiben nyitott és motivált arra, hogy pszichológusként csatlakozzon a Matehetsz tehetségtámogató
szakembereinek csapatához, várjuk jelentkezését!
1. A Matehetsz pszichológus szakember adatbázis
Jelen felhívással célunk, hogy megtaláljuk a pszichológus kollégák azon körét, akiket a Matehetsz, az általa
2016-2020 között megvalósításra kerülő tehetségsegítő programok során felkérhet, megbízhat a tehetséges
fiatalok pszichológiai támogatása érdekében.
A pszichológus szakember (jelentkezésének elfogadását követően) bekerül a Matehetsz pszichológus
adatbázisába. Amennyiben eseti vagy folyamatos munkák merülnek fel a fenti témákban és időszakban, úgy
az adatbázisban való szereplés adja meg a lehetőséget, hogy Önhöz fordulhassunk és bizalommal megbízzuk
Önt a feladattal. Az adatbázisba kerülés egyik felet sem kötelezi, az csupán a közös munka lehetőségét
biztosítja. Az adott feladat elvégzésére történő felkérést az adatbázisban szereplő pszichológus kolléga
mérlegelheti, majd dönthet: elfogadja a felkérést vagy nem fogadja el. Az adatbázisban való szereplés tehát
nem ró automatikusan szerződéses kötelezettséget sem a Matehetsz-re, sem a pszichológus kollégára.
Célunk, hogy az elkövetkezendő években a Matehetsz által közzétett és koordinált konkrét – a
tehetséghálózat tagjainak és a köznevelési intézményeknek szóló – felhívások alapján vagy akár a nem
kiszámítható módon érkező ügyfélszolgálati tevékenységünket segítendő feladatok ellátására egy országos
lefedettséget biztosító pszichológus szakember bázis alakuljon ki.
Így örömmel vesszük, ha a pszichológus szakember kollégák az ország minél több pontjáról jelentkeznek.
(ritkábban ellátott területek: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye és a Dunántúl megyéi)
2. A pszichológus szakemberek által segített fiatalok
A Matehetsz EU-s és hazai finanszírozású projektjeiben várhatóan 5-19 éves tanulóknak, illetve kivételes
esetekben a középiskolát sikerrel befejező, de felsőoktatási intézményben nem tanuló, 25 évnél nem idősebb
fiataloknak szeretnénk a tehetségük kibontakoztatásában pszichológiai fejlesztő segítséget nyújtani.
3. A pszichológus jellemzőiről
A pszichológusokat, mint tehetségsegítő szakembereket a következő szempontok alapján kívánjuk bevonni:
-

pszichológus diploma (MA szintű) és tanácsadó vagy
pedagógiai szakpszichológus végzettség,

-

-

min. 2 év pályán szerzett munkatapasztalat,
igazolható valamely módszerspecifikus ismeret, amely egyéni esetvezetést vagy csoportok vezetését,
pszichodinamikai kezelését segíti,
tapasztalat a tehetséges fiatalok egyéni és csoportos formában történő pszichológiai jellegű segítése
terén,
képesség szupervíziós feladatok önálló ellátására,
jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képességek,
komplex, segítő szemlélet (a szakember komplex szemlélettel segíti a fiatalt, építő kritikai érzékkel,
elfogadó és elismerő módon segíti a megoldást, a tehetséges fiatal előmenetelének lehetőségeit
keresi, képes asszertív és konstruktív visszajelzéseket adni),
adminisztrációs fegyelem (szívesen teljesíti a projektekben általában szükséges adminisztratív
feladatokat),
Előny, ha a pszichológus kollégával korábbi projektekben (Magyar Géniusz Program, Tehetséghidak
Program) már volt alkalom kölcsönös megelégedéssel együttműködni.

4. A pszichológus szakember feladatairól
A pszichológus szakember feladatait az adott fejlesztésre vonatkozó keretek és célok határozzák meg. A
feladatok listája a Matehetsz-szel megkötött megbízási szerződésben is felsorolásra kerülnek. A szakmai
feladatok mellett az alábbi tevékenységek tartoz(hat)nak a pszichológus szakember tevékenységi körébe:
-

az eredményes munka érdekében felveszi és tartja is a kapcsolatot a rábízott tehetséges fiatalok
egyéni igényeinek leginkább megfelelő tehetséggondozó személyekkel, szervezetekkel;
szükség esetén kapcsolatot tart a fiatalok osztályfőnökével, szaktanárával, fejlesztő szakemberekkel,
szüleivel, családtagjaival;
a rá bízott fiatalokkal folyatott közös munkáról, a feladat elvégéséről beszámolót ad a MATEHETSZ
által meghatározott módon;
a pszichológus szakember adhat ajánlást egy adott fiatal további programba való csatlakozáshoz
(egyéni fejlesztés, csoportos fejlesztés, ösztöndíj);
a fiatalok haladása érdekében a pszichológus szakember kapcsolatot tart a hazai tehetséghálózat
tagjaival, a tehetséggondozást folytató intézményekkel és segíti, hogy a fiatal részt vehessen a
Nemzeti Tehetség Program pályázatain, a Tehetségek Magyarországa projekt egyéni vagy csoportos
programjain.

5. A pszichológus szakemberek beválogatásának menetéről
A pszichológus szakemberek többlépcsős beválogatási és orientációs folyamatban vesznek részt az
alábbiak szerint:
a) Első értékelési forduló: jelen felhívásra a pszichológus szakember jelölt elküldi jelentkezését a
Matehetsz online jelentkezési felületén. A
jelentkezésben a következők bemutatása szükséges:

szakmai végzettség, életrajz, tapasztalat. A jelentkezéseket a szakmai értékelő munkacsoport havi
rendszerességgel áttekinti és meghívja a kiválasztott jelölteket a következő beválogatási fordulóba.
b) Második értékelési forduló: A szakmai értékelő munkacsoport által elfogadott jelentkezők online
űrlapot töltenek ki, ahol a szakmai specifikációk (életkor, téma) és a földrajzi mobilitás megadása
szükséges. A Matehetsz koordináló csapata megvizsgálja, hogy a szakember által megadott
paraméterek illeszkednek-e a Matehetsz által kijelölt lehetséges feladatokhoz és biztosítják-e az
adatbázis teljes lefedettségét (korosztályi, tematikai és földrajzi tekintetben).
c) A beválasztási folyamat végén a Matehetsz koordináló csapata szakértői keretszerződést ajánl
azoknak a szakembereknek, akik a fenti szempontok alapján megfelelnek az adatbázis
követelményeinek. A keretszerződés megkötésével a pszichológus kolléga bekerül a Matehetsz
pszichológus szakemberek adatait nyilvántartó adatbázisába, melyhez egyedi azonosítószámot is
kap. A Matehetsz-hez beérkező feladatok függvényében a projekt koordináló csapat az adatbázis
szűrését követően felkéri azokat a pszichológus szakembereket, akik az adott feladatra alkalmasak
(szűrési szempontok: korosztály, témakör, földrajzi elérés) és egyeztetést követően felkéri a feladat
elvégzésére alkalmas kollégát. Az eseti felkérés elfogadását a pszichológus szakember mérlegelheti,
annak visszautasítása nem jelent szerződésszegést.
d) A keretszerződésben foglalt egyes feladatok elvégzésére a Matehetsz saját protokollt is létrehozhat.
Ilyen esetben a pszichológus szakember adatbázis résztvevőit meghívjuk a Matehetsz felkészítő
műhelybeszélgetéseire.
Jelen felhívásra érkező jelentkezéseket a Matehetsz folyamatosan értékeli, az értékelésről minden
hónapban küld értesítést az előző értékelési időszak óta beérkezett jelentkezők számára.
6. A pszichológus szakember díjazásáról
A pszichológiai jellegű feladat elvégzésére vonatkozóan a Matehetsz a pszichológus szakemberekkel, a
feladat elvégzésének időtartamára, mint magánszeméllyel köthet.
A pszichológus szakember megbízási díja esetében bruttó 10.000 Ft/ óra.
Amennyiben a fent leírtak felkeltették érdeklődését, kérjük, hogy jelentkezését küldje el legkésőbb 2017.
december 1. délig a pszichológus jelentkezés felületre.
Tisztelettel,

Bajor Péter
MATEHETSZ ügyvezető elnök, projektmenedzser

