SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A TUTORÁLT BEVÁLOGATÁS FOLYAMATÁHOZ

A tutorhálózat legfontosabb szolgáltatása a tutor maga, egy tehetségsegítő szakember. A program két fontos
szereplője a tutor és a tutorált. A tutor az a tehetséggondozó szakember (a Matehetsz szigorú kiválasztási folyamat
után ad, delegál a fiatal tehetség, azaz a tutorált diák mellé), aki 11 hónapon keresztül jelen van a diák életében,
segítő beszélgetésekkel, programszervezéssel, versenyekre delegálással, odafigyeléssel támogatja a tehetségének
kibontakozását.

Miről szól a Tutor Program és mi a célja?
A program célja, hogy tehetséges fiatalok számára egyéni igényeiknek megfelelő, hatékonyan működő, egyénre
szabott, segítséget nyújtó, országos rendszer alakuljon ki a fiatal tehetségek kibontakoztatásában segíteni képes
szakemberek, azaz tutorok bevonásával. Fontos cél továbbá az is, hogy minden régióra kiterjedően, személyes
kapcsolattartáson alapuló és példaértékű tehetségsegítő szakember hálózat (tutorhálózat) jöjjön létre az országban.
Terveink között szerepel, hogy az egyéni tehetségsegítés hazai kultúráját módszertani szempontból erősítsük, valamint
növeljük a társadalmi elfogadottságát is.

Hogyan lehet csatlakozni a Tutor Programhoz?
A tutorhálózathoz a tanuló úgy csatlakozhat, hogy önálló, egyéni jelentkezést nyújt be (16 év alatt a képviselője
hozzájárulásával) a Matehetsz online felületén. A jelentkezési felületen kérjük, hogy a tanuló mutassa be magát annak
érdekében, hogy sikeres pályázás esetén a tutorálás 11 hónapja alatt a legmegfelelőbb támogatást tudjuk biztosítani.
A bemutatkozáson túl a jelentkezés részét képezi az ajánló személytől érkező ajánlás is.

Milyen tehetségeket keresünk, kik lehetnek
tutoráltak?
Azoknak a magyarországi tanulóknak a jelentkezését
várjuk, akik betöltötték a 12. életévüket, de még nem
fejezik be középfokú tanulmányaikat a 2019/2020-as
tanévben, illetve ajánlást kaptak a pályázatban
megjelölt személyek valamelyikétől.
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A pályázónál előnyt jelent, ha bármilyen tehetségterületen rendezett nemzetközi, országos, regionális, megyei,
települési, tanulmányi, művészeti versenyen jó helyezést ért el a 2016-17-18-19-es években (amennyiben nincs
versenyeredménye a tanulónak az nem kizáró ok a pályázat benyújtásához).

Milyen lehetőségeket ad a Tutor Program a tutoráltak számára?
A Tutor Program során a Matehetsz a tutorált számára különféle tevékenységeket (egyéni és kiscsoportos tutori
segítés; csoportos készségfejlesztés; egyéni személyiségfejlesztés; ösztöndíj, részvétel eseményeken, programokon)
ajánl, amelyek közül a tutorált a fejlődése érdekében összeállított profil mentén válogathat.

Mi történik, ha beválogatásra kerül a pályázó a Tutor Programba?
A tutorált fiatal tehetségként, elsősorban 11 hónapon át személyre szabott tehetségsegítést kaphat a tutor (segítő)
közreműködésével. Ha a pályázat sikeres volt, erről még a december folyamán értesítést kap a pályázó fiatal, valamint
a törvényes képviselője. Ezt követően januárban a tutor feltérképezi a tutorálttal kapcsolatos körülményeket: iskolai,
családi, stb., majd február hónapban kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a tutorált fiatallal.
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Mi a tutor feladata?
A tutor a Matehetsz által felkért, komplex beválogatási folyamaton részt vett, többnyire pedagógus végzettségű vagy
pszichológus, mentálhigiénés, coach szakember, aki segítő, tanácsadó, pártfogó szerepben 11 hónapon át vesz részt
a fiatal egyéni támogatásában.
A tutor – a fiatalt körülvevő pedagógusokkal, szakemberekkel, családtagokkal egyeztetett módon – szakszerű
tanácsadói tevékenysége mellett koordinálja, segíti a fiatal tehetségének kibontakozását. Gyakorlatban ez annyit
jelent, hogy kapcsolatot tart a fiatallal - igény szerint - miután megismerte a tutorált tanulót, a lehetőségekhez
képest programokat ajánl számára (ami segíti az
érdeklődésének elmélyülését), csoporttalálkozókat
tart vagy adott esetben egyéni tanácsadásra
delegálja a tutoráltat.

Milyen szempontok alapján ajánlja a tutor a diákot az egyéni tanácsadásra?
Ha a tutorált diák:
-

pályaorientációs kérdések terén bizonytalan,

-

tehetsége kibontakoztatásában tanácsot igényel,

-

iskolai problémákkal, akadályokkal küzd, és ezek okainak feltárása szükséges,

-

önismereti területen fejlődni szeretne,

-

közvetlen környezetében probléma merül fel, amelynek megoldásában külső támogatásra lenne szüksége.

Mi történik, ha a pályázó nem kerül be a Tutor Programba?
Amennyiben a pályázati feltételek teljesülnek javasoljuk, hogy a következő évben ismét nyújtsa be pályázatát.

Ki adhat ajánlást Tutor Programba való kerüléshez?
Ajánlást adhat:
o

a köznevelési intézmény/szakszolgálat/háttérintézmény pedagógusa, fejlesztő szakembere

o

a tanulót ismerő szakkör/fejlesztő műhely/kulturális egyesület stb. vezetője

o

Tehetségek Magyarországa projekt keretében vagy más programban, csoportban működő további
szakember.

Csak magyar állampolgárok jelentkezhetnek tutoráltnak?
Igen.

Milyen dokumentumokat szükséges az online
jelentkezéshez csatolni?
A csatolandó dokumentumok listáját mindig az
aktuális felhívásban részletezzük.
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Ki fogja elbírálni a jelentkezéseket?
A jelentkezéseket egy, az erre a feladatra felkért Szakértői Bizottság bírálja el.

Jár-e bármilyen anyagi kötelezettséggel a részvétel a Tutor Programban?
A programban való részvétel díjmentes.

Ha utazás szükséges a tutorral való találkozáshoz, az útiköltséget téríti-e a Matehetsz a fiatal számára?
A Matehetsz nem tudja a pályázat keretében támogatni a tutorált fiatalok utazását. Gyakorlati javaslat, hogy a tutorált
fiatalok szülei közösen, megosztva a felmerülő költségeket szervezzék az esetleges utazásokat.

Hogyan tudja a tutorált összeegyeztetni a tanulmányaival, a Tutor Programmal járó elfoglaltságokat?
A programok, találkozók iskolai időn kívül vannak, mindig egyeztetve a tutorálttal, valamint igyekeztünk oly módon
kialakítani a rendszert, hogy a közös tevékenység a tutorált lakó-és iskolai környezetében folyjon.

Vis major: Ha beválasztanak valakit a Tutor Programba, de utána valamilyen élethelyzet
közbeszól, akkor felfüggeszthető-e a program?
Felfüggeszteni nem lehet a programban való részvételt.

Anyagi támogatásban is részesülhet-e a tutorált fiatal?
A 2020-as év Tutor Programjába beválogatott fiatalok
egyéni

fejlesztésének

segítése,

ösztönzése,

tehetségük kibontakoztatásának támogatása céljából
ösztöndíjban

részesülhetnek.

Nagyon

fontos

kiemelni, hogy ez egy lehetőség, nem tudunk minden
tutorált fiatalnak ösztöndíjat biztosítani.
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Hogyan lehet a Matehetsz nyári táborokra jelentkezni? Milyen díjfizetési kötelezettséggel jár?
A táborba jelentkezni pályázati úton lehet, a lehetőségről a Matehetsz és a tutor küld tájékoztatást. A tábor
kifejezetten a 15-18 éves tutorált fiataloknak szól, önismereti témában. A táborban a részvétel díjmentes, viszont a
helyszínre való lejutást a szülőknek szükséges megoldani.

A többi tutorált fiatallal lesz-e lehetőség ismerkedni, találkozni a Tutor Program keretében?
Kiscsoportos foglakozások keretében találkozni lehet az adott tutorhoz tartozó további fiatalokkal. Önismereti
hétvégéken és nyári táborokban is lesz lehetőség kapcsolatot teremteni a többi beválogatott tehetséges tutorálttal.

A tutor találkozik majd a szülőkkel?
A tutor szükség esetén kapcsolatot tart a tutoráltak osztályfőnökével, szaktanárával, fejlesztő szakemberekkel,
szüleivel, családtagjaival.

A Tutor Program végén kell-e valamilyen beszámolót készíteni?
Nem kell beszámolót készíteni a program végén, de szóban és írásban (tutoráltaknak szóló kérdőív) kérhetjük, hogy
segítsék munkánkat és információt szolgáltassanak a Matehetsznek.

Mi történik a tehetségekkel az egy éves Tutor Program után?
A tutorálási folyamat az adott évben, 11 hónapon keresztül történik, de a tutoráltak ezt követően is rendszeres
meghívást kapnak a Nemzeti Tehetség Program hazai és EU-s keretből meghirdetett programjaiba.
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