
MEDVE SZABADTÉRI CSAPATVERSENYEK – 2022/23.
A PEDAGÓGUSOK TEVÉKENYSÉGE, MUNKÁJUK HONORÁLÁSA ÉS GYAKRAN

ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A tanárok csapatszervezői tevékenységének javasolt forgatókönyve

1. Ismerjék meg a Medve Szabadtéri Matekversenyt, nézzenek szét honlapunkon, a
www.medvematek.hu oldalon és az onnan elérhető, konkrét rendezvényekre vonatkozó
információs oldalakon. Érdemes a részletes Versenykiírást is átböngészni, szükség esetén
pedig kérdezzenek bátran a szervezőktől telefonon vagy e-mailben!

2. A matematikát tanító kollégákkal történjen egy egyeztetés arról, hogy az osztályokban ki,
mikor, hogyan tudja meghirdetni a versenyt. Hatásosak lehetnek a népszerűsítéshez (a kollégák
és a diákok közt egyaránt) az alábbiak:

● a csapatverseny és a szabadtéri közösségi élmény hangsúlyozása,
● a Medve Matek bemutatkozó videójának a kollégákkal közös megtekintése (a

www.medvematek.hu főoldalán is megtalálható a videó),
● a kollégák számára a tanári szervezőmunka honorálásának említése (ld. jelen tájékoztató

következő oldalát)

3. Minden iskolából egy-egy pedagógus regisztráljon a
www.medvematek.hu/nevezesi-rendszer oldalon, létrehozva ezzel felhasználói fiókját.
(Nem érdemes egy iskolán belül két fiókot is létrehozni, bár ez nem is tilos.) A fiók tulajdonosa
lesz a csapatok hivatalos kapitánya, más néven iskolai kapcsolattartója.

4. Miután összeálltak a csapatok, az iskolai kapcsolattartó kérje el a benevezendő diákok
adatait (nevét és évfolyamát), illetve a befizetendő nevezési díjakat az összes kollégától
(akik saját osztályaikban beszedték azokat).

5. A kapcsolattartó az adatokat lehetőleg egyszerre rögzítse a Nevezési rendszerben, kattintson a
Véglegesítés gombra, majd fizesse be a nevezési díjat az e-mailben érkező, kiállított számla
alapján. Bizonyos esetekben az iskolai alapítvány vagy az intézmény fenntartója át tudja
vállalni a nevezési díjakat. A helyi adottságok függvényében érdemes ezt a lehetőséget is
fontolóra venni.

6. Matekórán vagy szakkörön a www.medvematek.hu/mintafeladatsorok oldalon található
mintafeladatsorok csapatban történő megoldásával lehet készülni a versenyre. Javasoljuk
ugyanitt a Szummárum oktatási hírlevelünkre történő feliratkozást, ahol havonta új,
ingyenes, oktatást segítő tartalmakat és feladatsorokat küldünk. A facebookon pedig a Medve
Matek Tanári Klub csoport várja az érdeklődő pedagógusokat.

http://www.medvematek.hu
https://medvematek.hu/data/2023/versenykiiras_medve_2023_tavasz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=78eAKgcIKFM
http://www.medvematek.hu
http://www.medvematek.hu/nevezesi-rendszer
https://medvematek.hu/mintafeladatsorok
https://www.facebook.com/groups/medvematektanariklub
https://www.facebook.com/groups/medvematektanariklub


7. A választott szabadtéri matekverseny hetében részletes tájékoztatás érkezik e-mailben a
verseny napjáról. Kérjük, hogy a kapcsolattartó szervezze meg a csapatok eljutását a
versenyhelyszínre. Tippünk: ha van kedvük, nevezzen be egy iskolai tanárcsapat is, számukra
ingyenes a verseny, egyúttal a kíséret is megoldódik! A 3-4. évfolyamosok esetében a szülőkkel
érdemes lehet külön egyeztetni, hogy komolyabb kísérete legyen a kisebb gyerekeknek, mint a
nagyobbaknak.

8. A versenynapon a verseny helyszínén minden kísérő is élvezni fogja az izgalmakat! A
versenynapon járjanak el az előzetes e-mailben kiküldött útmutatás szerint.

9. A kísérő tanároknak nem kell a verseny lebonyolításában részt venniük, de a saját
iskolából érkező diákcsapatokra érdemes odafigyelni, probléma esetén intézkedni. A verseny
után hallgassák meg a diákok lelkes beszámolóit, ez a tanári szervezőmunkáról is egy nagyon
jóleső visszajelzés.

A tanárok, iskolák díjazása, a szervezőmunka honorálása

A szervezői csapat nagyon fontosnak tartja a tanári (plusz)munka elismerését, ezért
kidolgoztunk egy egyedi jutalmazási csomagot a pedagógusoknak:

● Elindítottunk egy „pontozásos” rendszert. Minden benevezett diákcsapat után az iskola
kapcsolattartó tanára pontokhoz jut, ami tulajdonképpen egy játékpénz. Az összegyűjtött
pontokat ajándékutalványokra lehet beváltani: Regio Játék, Libri, jegy.hu, Spar és a
Medve Matek és Logirintus utalványai szerezhetők be, melyek azután az adott
szolgáltatónál tetszőleges termékekre beválthatók. Így egy közös színházi est a kollégákkal,
néhány hasznos könyv vásárlása, vagy épp egy oktatást segítő társasjáték igény szerinti
beszerzése is megvalósítható.

● A pontok megszerzésének és elkölthetőségének kiszámítási módja: Minden 10 Ft befizetett
nevezési díj után 1 pontot írunk jóvá az összes szabadtéri csapatverseny-nevezésre. Az
ajándékutalványok a 2000 Ft egész számú többszöröseiért igényelhetők, tetszőleges
kombinációban. Egy tetszőleges 2000 Ft-os utalvány 1500/1900 pontért kérhető. Az
ajándékutalványokat személyesen a versenyeken vagy postai úton is tudjuk kézbesíteni.

● Minden esetben az iskola kapcsolattartójára és kollégáira bízzuk, hogy a pontegyenleget
mire szeretnék felhasználni. A pontok az évek során halmozódnak, így az ajándékokra át
nem váltott pontok megmaradnak a következő szezonra is. A konkrét ajándékok listáját és
a pontrendszer részletes működését az ide kattintva elérhető dokumentumban találják.

● Emellett megtartjuk a korábbi népszerű akciónkat: minden iskola, amely egy tanévben
összesen legalább 30 tanulóval (10 csapat) képviselteti magát, különdíjat kap ajándékba.

● Minden rendezvényhelyszínen a legtöbb csapattal érkező iskolákat is különdíjban
részesítjük, emellett a legeredményesebb pedagógusokat az országos döntőn is díjazzuk.

● Az összes tanárt, aki ellátogat bármelyik nagyobb városban megrendezésre kerülő
versenyünkre, ingyenes frissítőkkel várjuk! (üdítő, rágcsálnivaló)

https://medvematek.hu/data/2023/tanari_pontrendszer_reszletek_2023.pdf


Gyakran Ismételt Kérdések

Hol találom a nevezési díjakat és a jelentkezési határidőt a honlapon?
A nevezési díjak és a jelentkezési határidők több helyen megtalálhatók, pl. az Események/Tavaszi
Medve Szabadtéri Csapatverseny oldalon az aktuális Versenykiírásban, és a Rendezvénynaptár/
minden rendezvény saját oldalán a Nevezési infók részben – kissé lejjebb görgetve az oldalon.

Csak háromfősek lehetnek a csapatok?
Ha egy iskola adott kategóriába nevezni kívánó tanulói száma nem osztható hárommal, akkor egy
vagy kettő kétfős csapat beiktatásával lehet megoldani a problémát. Négy vagy több fős csapat
indulása tilos, valamint egyedül sem lehet elindulni a versenyen.

A versenyekre csak a diákokat oktató tanárok nevezhetnek csapatokat, vagy esetleg szülők
is?
A Medve Matek versenyekre a nevezési rendszer alapvetően a tanárok szemszögéből lett
kifejlesztve. De a versenyekre a tanárokon kívül minden 18. életévét betöltött személy leadhat
nevezéseket. Emiatt szülő, vagy hozzátartozó/ismerős vagy felnőtt csapat nagykorú tagja is
nevezhet csapatokat.

Beneveztem csapatokat a versenyre, de még nem kaptam meg a számlát. Mi ennek az oka?
Több ok merülhet fel:
1. Véglegesítette a leadott nevezéseket a nevezési rendszerben? Ha esetleg nem, akkor tegye meg,
mert a véglegesítés után állítjuk csak ki a nevezési díjról szóló számlát.
2. Ellenőrizze a medvematek.hu Nevezési rendszerében megadott email címét. Használatban van
még az az elérhetősége? Ha esetleg freemail vagy citromail e-mail címmel regisztrált, javasoljuk,
hogy adjon meg egy gmail-es vagy más email címet, ezen postafiókok ugyanis gyakorta
kiszűrnek fontos leveleket is. A gmail rendszere pedig előfordulhat, hogy a Promóciók vagy a
Spam mappába teszi a leveleket, emiatt kérjük, hogy ezekben a mappákban is ellenőrizzék a
levelet.
A számlát tartalmazó emailt a Számlázz.hu számlázórendszer küldi, így a feladó nevénél ne
tévessze meg Önt, hogy nem a Medve Matek szerepel.

A számlám még mindig „Befizetésre vár” státuszban van, pedig már elutaltam az összeget.
A befizetés beérkezése és a Nevezési rendszerben a státuszának átállítása között 4-5 nap is
eltelhet, emiatt kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Kérdés, kérés esetén keressenek minket a nevezes@medvematek.hu e-mail címen, vagy a
+3670/249-4559-es telefonszámon. Szeretettel várjuk Önöket és csapataikat a tavaszi
csapatversenyeinken!


