CsibÉSZtúra Műhelyek 2017

Jelentkezési időszak: 2017. augusztus 31. és 2017. szeptember 15. között online felületen
Műhelyek megvalósítása: 2017. szeptember és december között
Kedves TehetségBarát Kollégánk!
A CsibÉSZtúra.hu oldal fejlesztése 2015-ben indult. Fontos cél volt, hogy amellett, hogy az oldal értelmes és
élvezetes időtöltést biztosítson a fiatalok számára, egyúttal képességeiket is megmutassa, fejlessze. Ennek
érdekében a 3-8. évfolyamos tananyaghoz kapcsolódó, 500 gyakorló feladatsor mellett kognitív játékok is
rendelkezésre állnak az oldalon, melyek segítségével a Matehetsz már több ízben indított egyéni és csoportos
felhívásokat. A jelenleg futó Tehetségek Magyarországa projekt keretében (a korábbi 20 játék után) most 5
új kognitív játékot fejlesztettünk, emellett speciális, a pedagógusok számára is hasznos új funkciókat
alakítottunk ki az oldalra. Mindezek segítségével időzített felméréseket, úgynevezett észmércéket lehet
indítani, a regisztrált diákok haladását és teljesítményét nyomon lehet követni.
Jelen felhívásunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a CsibÉSZtúra oldal nyújtotta fejlesztési lehetőségekre és
széles körben megismertessük a pedagógusokat, szakembereket, szülőket és köznevelési tanulókat az oldal
használatával és előnyeivel.
Keressük azokat a lelkes pedagógusokat, további szakembereket illetve érdeklődő felnőtteket, akik
megismerkednének az oldal nyújtotta lehetőségekkel és műhelybeszélgetések keretében ők is szívesen
megosztják tudásukat kollégáikkal és az érdeklődő szülőkkel.
Jelentkezők köre
A felhívásra jelentkezhet minden olyan, a magyarországi konvergencia régiókban (azaz Budapest és Pest
megye területén kívül) élő, vagy dolgozó felnőtt, aki a felhívás keretében teljesítendő tevékenységek
elvégzését vállalni tudja. A feladatok elvégzéséhez előképzettség nem szükséges, de az együttműködés
feltétele, hogy a jelentkező 2017. szeptember 20. és október 30. között egy alkalommal részt vegyen a
Matehetsz által megszervezett, Csibésztúra képzők képzése elnevezésű műhelybeszélgetésen. (A megfelelő
időpontot a jelentkezési lapon lehet kiválasztani.).
Jelen felhívás keretében a Matehetsz maximum 300 fő részvételét tudja biztosítani. Túljelentkezés esetén a
jelentkezés elfogadásakor előnyt élveznek azok, akik napi tevékenységük során aktívan tudják a
későbbiekben használni a csibésztúra oldalt.
A jelentkezésnek nem feltétele, de javasoljuk, hogy a jelentkezést megelőzően az érdeklődők tájékozódjanak
a csibésztúra.hu oldalon és pedagógus/mentor szerepkörben
regisztráljanak.

A felhívás keretében teljesítendő tevékenység
A felhívás keretében a jelentkező az alábbi teendőt vállalja:
•
A „Csibésztúra képzők képzése” műhelybeszélgetésen való részvétel után minimum 1
alkalommal önállóan műhelybeszélgetést szervez, tart és dokumentál minimum 15 fő számára
legkésőbb 2017. november 30-ig. A műhelybeszélgetés célja a résztvevők bevezetése a
Csibésztúra oldal használatába. A műhelybeszélgetés szervezésének főbb paraméterei:
o A műhelybeszélgetés helyszíne: a magyarországi konvergencia régiókban (Magyarország
területén belül, de nem Budapesten, vagy Pest megyében) minimum 15 fős, működő, élő
internet-eléréssel rendelkező számítógépekkel felszerelt terem. (pl.: iskolai informatikai
oktatótermek). A műhelybeszélgetés helyszínének biztosítása a műhelybeszélgetés
szervezőjének feladata. (Amennyiben a műhelybeszélgetés-helyszín biztosítása kapcsán a
szervező elháríthatatlan akadályba ütközik, a Matehetsz előzetes egyeztetés alapján
segítséget tud nyújtani.)
o A műhelybeszélgetés időtartama minimum 2, maximum 3 óra.
o A résztvevők száma egy műhelybeszélgetés alkalmával: minimum 15, maximum 25 fő.
Résztvevők lehetnek: magyarországi konvergencia régiókban élő, vagy dolgozó, a
műhelybeszélgetés helyszínétől földrajzi szempontból könnyen elérhető távolságban lévő
pedagógus-kollégák, további szakemberek, szülők, tanulókkal foglalkozó felnőttek. A
résztvevők díjazásban, illetve útiköltség-térítésben nem részesülnek.
o A műhelybeszélgetésről készülő dokumentáció: aláírt jelenléti ív, műhelynapló, legalább 3, a
helyszínen készült fotó, adatkezelési hozzájárulások a résztvevők részéről, szakmai
beszámoló (amennyiben a műhelybeszélgetés helyszínének foglalása a Matehetsz
segítségével történt, az ehhez kapcsolódó alátámasztó dokumentáció). A teljes
dokumentáció végső beérkezési határideje 2017. december 6.
Díjazás: A jelentkezés elfogadása esetén a Matehetsz a fentebb leírt feladatot vállaló műhelyvezetőkkel
megbízási szerződést köt. Egy műhelybeszélgetés megszervezéséért, megtartásáért és a kapcsolódó
dokumentáció elvégzéséért a Matehetsz összesen bruttó 40 000 Ft díjazást ad (béres kifizetés), mely a
feladatok hiánytalan megvalósítása és a teljes dokumentáció benyújtását követően kerül kifizetésre. A
műhelyvezetők a fenti időszakban minimum 1, maximum 2 alkalommal tarthatnak műhelybeszélgetést a
fenti paraméterekkel. Két műhelybeszélgetés megtartása esetén a díjazás 2*40 000 Ft.
A Csibésztúra képzők képzése műhelybeszélgetésre való eljutáshoz a Matehetsz utazási támogatást nem
nyújt.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
 A jelentkező nevét és lakhelye megyéjét;
 A jelentkező munkahelyének nevét és annak
megyéjét;
 A jelentkező által tervezendő műhely(ek) lehetséges
helyszínét;



A műhelybeszélgetés szervezésen túl – amennyiben rendelkezik ilyen lehetőséggel – azon
tevékenységek rövid leírását, ahol a csibésztúra oldalt a későbbiekben használni tudja.

A jelentkezések benyújtásának módja és határideje:
A jelentkezéseket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz online adatlapján kell feltölteni
legkésőbb 2017. szeptember 15. 12:00 óráig.
A Csibésztúra Műhely felhívás menete és fontosabb dátumai
•
A felhívás megjelenésének időpontja: 2017. augusztus 31.
•
A jelentkezéseket az erre biztosított online felületen fogadjuk 2017. szeptember 15. 12:00 óráig.
•
A jelentkezések elfogadásáról a Matehetsz emailes visszaigazolást küld a jelentkezések
összesítése után, legkésőbb 2017. szeptember 21-én.
•
A jelentkezőkkel a Matehetsz az online adatbekérők kitöltését követően megbízási szerződést
köt.
•
A Csibésztúra képzők képzése műhelyek időpontjai és helyszínei (a képzésen résztvevők létszáma
maximum 25 fő). A jelentkezés keretében a felsoroltak közül 1 időpontot szükséges választani:
1. 2017. szeptember 29. (péntek) 14:00-17:00 – Budapest
2. 2017. szeptember 30. (szombat) 9:00-12:00 – Budapest
3. 2017. szeptember 30. (szombat) 13:00-16:00 – Budapest
4. 2017. október 3. (kedd) 14:30-17:30 – Sopron
5. 2017. október 5. (csütörtök) 15:00-18:00 - Szeged
6. 2017. október 10. (kedd) 15:00-18:00 – Budapest
7. 2017. október 13. (péntek) 14:00-17:00 - Debrecen
8. 2017. október 14. (szombat) 9:00-12:00 – Debrecen
9. 2017. október 14. (szombat) 13:00-16:00 – Debrecen
10. 2017. október 19. (csütörtök) 15:00-18:00 – Budapest
•
A Csibésztúra képzők képzése műhelybeszélgetésen való részvételt követően a jelentkezők
megtarthatják a vállalt műhelybeszélgetés(eke)t. A műhelybeszélgetéshez a megfelelő terem
biztosítása a műhelybeszélgetés szervezőjének feladata. Amennyiben nem talál más megoldást,
a Matehetsz egyedi, előzetes egyeztetés szerint ebben segítséget nyújt.
•
A műhelybeszélgetések megtartásának végső határideje 2017. november 30.
•
A műhelybeszélgetések teljes dokumentációjának postai beérkezési határideje: 2017. december
6.
Kérdések
A CsibÉSZtúra Műhely felhívással kapcsolatos kérdések, észrevételek kapcsán Győryné Csomó Ildikó ad
további felvilágosítást.

