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Felhívás 

a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében 
tehetséges fiatalok és tanácsadó mentorok kapcsolatának, együttműködésének 

kialakítására (2014-2015-ös tanév) 

 

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) a Tehetséghidak Program (TÁMOP-3.4.5-12-
2012-0001) keretében támogatja tehetséges fiatalok összekötését azzal a közeggel („a munka világával”), 
ahol tehetségüket kibontakoztatni és hasznosítani tudják. Az alprogram neve: Tehetség Piactér. Várjuk azon 
fiatalok jelentkezését, akik szakmai előrehaladásuk érdekében szeretnének személyes támogatást kapni egy 
tapasztalt szakembertől, mentortól.  

Ha úgy érzed, hogy  

 a saját környezetedet „kinőtted”, 

 mélyebben érdekel egy terület, mint korosztálybeli társaidat, és nem jutsz elég információhoz a 
témában,  

 érdekel, hogyan lehet tehetségedet kamatoztatni a későbbiekben, vagy 

 továbbtanulásodhoz tanácsot szeretnél kérni egy, a gyakorlati életben már jártas szakembertől. 

Ha érdekel 

 az üzlet, vállalkozás, 

 a nagyvállalatok működése, 

 a kutatóhelyek világa, 

 a kereskedelem, 

 a természettudományok valamelyik ága, 

 a kommunikáció, PR, 

 a karrierépítés, 

 bármi olyan terület, amellyel kapcsolatban a tanulmányaid, iskoláid mellett egy gyakorlati szakember 
tapasztalatai is segítségedre lehetnek, akkor 

Jelentkezz! 

 

A felhívás keretében a MATEHETSZ az alábbiakat biztosítja a jelentkező fiatalok részére: 

 ingyenes online képzés a LinkedIn szakmai közösségi oldal és a Prezi internetes prezentációkészítő 
szoftver használatáról; 
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 mentori/tanácsadói együttműködés. Az együttműködés időtartama minimum 2, maximum 3 hónap. 
A mentorokat a MATEHETSZ szakemberei kérik fel és kötik össze a fiatalokkal. A mentorok vállalják, 
hogy a fiatalok számára szakmai és/vagy életvezetési tanácsokat adnak, a kitűzött cél elérésében 
támogatják őket. A mentorok a fiatalokkal a MATEHETSZ koordinálásában együttműködési 
megállapodást kötnek. A megállapodásban rögzítik az elérendő célt, a kapcsolattartás módját 
(személyes, telefonos, elektronikus) és gyakoriságát; 

 a fiatalok és mentoraik számára a MATEHETSZ havi egyszer találkozót/tapasztalatcserét szervez; 

Pályázók köre:  

 16-22 éves fiatalok, akik rendelkeznek egy Tehetségpont ajánlásával (ajánlólevél), 

 a Kutató Diákok mozgalmának résztvevői (16-22 év között), 

 

A felhívásra beküldendő online pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: 

 a kitöltött pályázati adatlapot (online űrlap), benne megnevezve a tehetségterületet vagy 
tehetségterületeket, 

 egy ajánlólevelet (a Kutató Diákok mozgalmából jelentkezők számára ez nem szükséges) 

 egy motivációs levelet (max. 2000 leütés szóközökkel), amelyben a jelentkező bemutatja eddigi 
életútját, eddigi eredményeit és céljait, valamint hogy miért kíván részt venni a programban, 

 adatkezelési hozzájárulást (kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírva). 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatot a Tehetség Piactér program weboldalán lehet feltölteni legkésőbb 2014. december 5-én éjfélig. 
A jelentkezőkkel rövid Skype-beszélgetést folytatunk egy előre egyeztetett időpontban. 

A felhívással kapcsolatban további kérdésekkel Győryné Csomó Ildikót (csomo.ildiko@tehetseg.hu) lehet 
keresni. 

 

További információk 

A 2013-2014-ben megvalósult együttműködésekről és programokról további hírek, beszámolók a Tehetség 
Piactér weboldalán olvashatók. 
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