
  

 

 

CsibÉSZtúra 2018 

 

Jelentkezési időszak: 2018. április 2. és 18. között online felületen  

A program megvalósítása: 2018. május 3. és 2018. október 15. között 

A jelentkezés határidejének meghosszabbítása: 2018. április 25. 12:00-ig. 

Kedves TehetségBarát Kollégánk! 

A CsibÉSZtúra.hu oldalon jelenleg 500, a 3-8. évfolyamos tananyaghoz kapcsolódó gyakorló feladatsor, 

valamint 25 kognitív játék áll a tehetségfejlesztésben dolgozók rendelkezésére. Az oldalon elérhető tartalom 

játékos kivitelével és összetett, gyakran több témát is átölelő anyagával kiválóan használható gyakorlásra, 

fejlesztésre, sőt, a 2017-ben átadott új fejlesztések segítségével az egyes területek fókuszált mérésére, a 

fejlődés nyomon követésére is. 2017 őszén a CsibÉSZtúra Műhelyek felhívásunk keretében több ezer 

pedagógus, szülő és érdeklődő felnőtt ismerkedhetett meg az oldal új funkcióival.  

Jelen felhívásunk célja, hogy a CsibÉSZtúra oldal használatát bevezessük a mindennapi tehetségfejlesztés 

aktív gyakorlatába. Keressük azokat a lelkes pedagógusokat, tehetségsegítő szakembereket illetve érdeklődő 

felnőtteket, akik szívesen használnák az oldalt saját munkájuk során és beépítenék az oldal tehetségfejlesztő 

funkcióit a mindennapi tevékenységükbe.  

A felhívás lezárásaként 2018 novemberében szeretnénk egy közös rendezvényt tartani a résztvevők számára, 

ahol a teljesítmények összegzését is nyilvánosságra hozzuk és díjazzuk a legkiemelkedőbb eredményeket. 

Jelentkezők köre 

A felhívásra jelentkezhet minden olyan, a magyarországi konvergencia régiókban (azaz Budapest és Pest 

megye területén kívül) élő, vagy dolgozó felnőtt, aki  

 a CsibÉSZtúra felületen mentori regisztrációval rendelkezik, valamint ismeri és magabiztosan tudja 

használni a CsibÉSZtúra oldal CsibÉSZmérce funkcióját; 

 a felhívás keretében teljesítendő tevékenységek elvégzését vállalni tudja.  

Jelen felhívás keretében a Matehetsz maximum 300 fő részvételét tudja biztosítani. Túljelentkezés esetén a 

jelentkezés elfogadásakor előnyt élveznek azok, akik képzőként vagy résztvevőként 2017. szeptember 20. és 

november 30. között a CsibÉSZtúra Műhely 2017 műhelybeszélgetésein részt vettek.  

A felhívás keretében teljesítendő tevékenységek 

A felhívás keretében a jelentkező az alábbi feladatokat vállalja: 

• A programba bevon legalább egy, legfeljebb két, 15 (+/-2) főből álló csapatot. A csapat 

korosztálya lehet: 5-10. évfolyam, egy csapat 

tagjai azonos évfolyamból kell kikerüljenek. A 

jelentkező segítséget nyújt a csapat tagjai 

számára a CsibÉSZtúra oldalon történő személyes 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/csibesztura_bemutato/csibeszmerce_letrehozasa_oktalasi_anyag_0305.pdf


  

 

 

(diák-)regisztrációban és a csapat tagjaiból a felületen saját csoportot hoz létre. Felhívjuk 

figyelmét, hogy egy fiatal csak egy csoport tagja lehet. 

• A CsibÉSZtúra oldalon található, ebben a táblázatban megadott Agytornákból összeállít két 

CsibÉSZmércét az alábbiak szerint: 

o a „Felmérő” CsibÉSZmérce egy olyan feladatsort tartalmaz, mely alkalmas az előző pontban 

meghatározott, saját szervezésű diákcsoport bemeneti és kimeneti mérésére. A 

CsibÉSZmérce összeállításakor tekintettel kell lenni a csoport tagjainak életkorára és 

tehetségterületére. A „Felmérő” CsibÉSZmérce összeállításának fő kritériumai: 

 nem megszakítható; 

 vizsgáljon legalább 3 kognitív területet; 

 a teljes CsibÉSZmérce minimum 3, maximum 5 Agytornát tartalmazzon; 

 minden Agytornát egymás után kétszer kelljen megoldani. 

o a „Gyakorló” CsibÉSZmérce egy olyan feladatsort tartalmaz, mely az előző pontban leírt 

„Felmérő” CsibÉSZmérce által vizsgált területeket fejleszti (erre vonatkozó információt az itt 

elérhető táblázatban talál). A „Gyakorló” feladatsor összeállításának fő kritériumai: 

 legyen megszakítható; 

 a „Gyakorló” CsibÉSZmérce időtartama tetszőlegesen megválasztható, de a kezdete 

a bemeneti mérés utánra, míg a vége a kimeneti mérés előttre kell essen; 

 tartalmazzon minimum 3 blokkot; 

 a „Felmérő” CsibÉSZmércében szereplő Agytornák maximum 1 alkalommal 

szerepelhetnek a „Gyakorló” CsibÉSZmércében (nem ismételhető játékként).  

Amennyiben a jelentkező két csoportot indít, mindkét csoport számára külön meg kell határozni 

a két-két CsibÉSZmérce pontos összetételét. A jelentkező döntésétől függően a két csoport 

azonos, vagy különböző CsibÉSZmércéket is használhat. 

• A saját csoport teljes szakmai programját meghatározza és annak megfelelően a benevezett 

csapattal/csapatokkal elvégzi azt. A szakmai program tartalmazza: 

o a bemeneti mérés pontos határidejét (a bemeneti mérésnek legkésőbb 2018. június 30-ig 

kell megtörténnie), 

o a „Gyakorló” CsibÉSZmérce időtartamát (a gyakorlás csak akkor indítható, ha a csoport 

minden tagja elvégezte a bemeneti mérést), 

o a kimeneti mérés pontos határidejét (a kimeneti mérésnek legkésőbb 2018. október 15-ig 

kell megtörténnie). Kimeneti mérés csak akkor indítható, ha a csoport minden tagja 

elvégezte a bemeneti mérést és a „Gyakorló” CsibÉSZmércét. 

• A fenti feladatot a Matehetsz felé dokumentálja. A dokumentáció magában foglalja a 

következőket: 

o A program indulásakor, de legkésőbb 2018. 

június 25-ig:  

 a csoportban részt vevő fiatalok 

adatkezelési hozzájárulásának 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/csibesztura_bemutato/agytorna-kognitiv-teruletek.pdf
http://tehetseg.hu/sites/default/files/csibesztura_bemutato/agytorna-kognitiv-teruletek.pdf
http://tehetseg.hu/sites/default/files/csibesztura_bemutato/agytorna-kognitiv-teruletek.pdf


  

 

 

bekérését és megküldését a Matehetsz számára a program indulásakor,  

 a projekt-részvételi statisztikai adatlap bekérését és megküldését a Matehetsz 

számára a program indulásakor, 

 a résztvevők névsorát. 

o A program zárásakor, azaz legkésőbb 2018. október 15-ig:  

 a fiatalok bemeneti és kimeneti mérésének dokumentálását (ez tartalmazza a 

bemeneti mérés kognitív profil térképét a csoportról, a kimeneti mérés kognitív 

profil térképét a csoportról, valamint a kognitív profil térkép változása lekérdezés 

eredményét az adott csoportra a kimeneti mérés után (a bemeneti mérés időszaka 

összehasonlítva a kimeneti mérés időszakával).  

 szakmai beszámolót. 

Díjazás: A jelentkezés elfogadása esetén a Matehetsz a fentebb leírt feladatot vállaló programfelelősökkel 

megbízási szerződést, a programban részt vevő fiatalok anyaintézményével együttműködési megállapodást 

köt. A program teljes körű megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint a kapcsolódó dokumentáció 

elvégzéséért a Matehetsz egy csoport indítása esetén bruttó 50 000 Ft, két csoport indítása esetén 100 000 

Ft díjazást ad (béres kifizetés). 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

 A jelentkező nevét és lakhelye megyéjét; 
 A jelentkező munkahelyének nevét és annak megyéjét; 
 A bevonni kívánt diákok létszámát, évfolyamát és anyaintézményét; 
 A jelentkező által tervezett részletes szakmai programot (benne a Felmérő és Gyakorló CsibÉSZmérce 

végső verziója a CsibÉSZtúra oldalon is összeállítva, illetve a program időbeli ütemezése). 

A jelentkezések benyújtásának módja és határideje: 

A jelentkezéseket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz online adatlapján kell feltölteni 

legkésőbb 2018. április 18. 12:00 óráig. 

A CsibÉSZtúra 2018 felhívás menete és fontosabb dátumai 

• A felhívás megjelenésének időpontja: 2018. március 28. 

• A jelentkezéseket az erre biztosított online felületen fogadjuk 2018. április 18. 12:00 óráig. 

• A jelentkezések elfogadásáról a Matehetsz emailes visszaigazolást küld a jelentkezések 

összesítése után, legkésőbb 2018. május 2-án.  

• A jelentkezőkkel a Matehetsz az online adatbekérők kitöltését követően megbízási szerződést 

köt. A bevont tanulói csoportok anyaintézményeivel a Matehetsz együttműködési megállapodást 

köt. 

• A részt vevő tanulók névsorának, adatkezelési 

nyilatkozatainak és a statisztikai adatlapok 

leadásának határideje: 2018. június 25. 

http://oper2.tehetseg.hu/?proc=tenderView&id=31
http://oper2.tehetseg.hu/?proc=tenderView&id=31


  

 

 

• A felhívásban foglalt tevékenységek megvalósításának időszaka: 2018. május 3-2018. október 

15.  

• A teljes dokumentáció végső beérkezési határideje: 2018. október 30.  

• A felhívás eredményeit összegző rendezvény időpontja: 2018. november (a dátum később kerül 

pontosításra). 

Kérdések 

A CsibÉSZtúra 2018 felhívással kapcsolatos kérdések, észrevételek kapcsán Győryné Csomó Ildikó ad további 

felvilágosítást. 

mailto:info@csibesztura.hu?subject=Csibésztúra%20Bajnokság

