SEGÍTŐ TAG (INTÉZMÉNY)
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1)
Alulírott, mint a(z)
iskola/intézmény neve:

…………………………………………………….………………………,

székhelye:

…………………………………………………….………………………,

adószáma:

…………………………………………………….………………………,

OM azonosítója, vagy
nyilvántartási száma:

…………………………………………………….………………………,

nyilvántartó hatóság:

…………………………………………………….………………………,

képviselő neve:

…………………………………………………….………………………,

mail címe:

…………………………………………………….………………………,

telefonszáma:

…………………………………………………….………………………,

képviselője kijelentem, hogy a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület (továbbiakban Egyesület) Segítő
tagja kívánok lenni.

2)
Továbbá kijelentem, hogy az Egyesület (www.mdoe.hu/doc/mdoe_alapszabaly.pdf) oldalon hivatalosan
közzétett, hatályos alapszabályát, különösen az abban megfogalmazott célokat, ennek érdekében végzett főbb
tevékenységeket, a segítő tagra vonatkozó tagsági jogviszony keletkezését és megszűnését, valamint az
Egyesület szerveinek rendelkezéseit megismertem, azokat megértettem, az azokban foglalt rendelkezéseket
elfogadom.

3)
Segítő tagként vállalom, hogy az Magyar Digitális Oktatásért Egyesület céljainak elérésében az Intézmény
közreműködik a következő területeken:
• az Intézmény stratégiai kérdésként kezeli, ezért a pedagógiai programjának soron következő
felülvizsgálata során megfelelően körülírt módon megfogalmazza, a tantestülettel elfogadtatja és a
pedagógiai programjába beleteszi a modern technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak,
ezen belül az MTMI tantárgyakhoz kapcsolódóan a GEOMATECH oktatási rendszer és módszertan
tanórákon és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon való magas színvonalú alkalmazásának fontosságát
és szükségességét;
• kiemelten fontosnak tartja a fentiekben meghatározott eszközök és módszerek, valamint a digitális
tananyagok, eszközök és az oktatástámogató digitális technológiák - különös tekintettel az Egyesület
által népszerűsített eszközök és technológiák - folytonos alkalmazását/tanulók általi hozzáférhetőségét.
Ennek érdekében az Intézmény lehetőségeihez és adottságaihoz képest szakmailag indokolt mértékben
a lehető legtöbb tanulócsoportra vonatkozóan bevezeti, és tantestületi egyetértés mellett elvárja és
támogatja (lehetőség szerint integrált módon) ezek tanórákon és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon
történő magas színvonalú használatát és a tanulókkal való alkalmaztatását;
• biztosítja, hogy az Intézményben az előző pontban meghatározottaknak megfelelő számú - a fent körülírt
rendszerek és módszerek használatában képzett - pedagógus álljon rendelkezésre. Ennek érdekében
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motiválja, lehetővé teszi és elvárja, hogy az alkalmazásában álló pedagógusok az Egyesület által
szervezett és biztosított alap- és továbbképzési programokon részt vegyenek;
bármely, erre a célra használható tanórán a tanulókat felkészíti és képessé teszi a GEOMATECH és a
digitális technológiára épülő innovatív oktatási/tanulási rendszerek önálló, hatékony és élményszerű
alkalmazására;
aktívan részt vesz az Egyesület Intézményi segítő tagjai közti szakmai és iskolavezetési
tudásmegosztásban, támogatja az Intézményben oktató pedagógusok ilyen jellegű tevékenységét;
esetenként (külön megállapodás keretében és feltételekkel) az Intézmény helyet biztosít az Egyesület
által szervezett továbbképzési és egyéb szakmai programoknak;
annak érdekében, hogy a szülők a tanulókat az otthoni tanulásban támogatni tudják, törekszik a szülők
digitális „fogékonyságának” kialakítására. Számukra az Intézmény lehetőségei és adottságait
figyelembe véve - szervezett módon - bemutatja az innovatív oktatási technológiák pedagógiai
hasznosságát, alkalmazhatóságát, továbbá az érdeklődő szülők számára lehetőséget biztosít ezek
megismerésére;
helyi szinten a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület képzési, fejlesztési és MTMI népszerűsítő
tevékenységében részt vesz.

4)
Tudomásul veszem, hogy az Intézmény szakmai közreműködése az Egyesület által működtetett
GEOMATECH portál; a digitális oktatási- és oktatás támogató rendszerek, illetve tudásmegosztó hálózat
használata során regisztrálásra kerül(het), így ez az Egyesület tagjai számára nyilvános. Továbbá egyetértek
azzal, hogy az Intézmények 3. pontban megfogalmazottak szerinti magas színvonalú közreműködése az
Egyesület céljai elérésében kiemelt fontossággal bír és ez az Egyesület kifejezett érdeke. Ebből következően
- az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően - tudomásul veszem, hogy amennyiben a szakmai
közreműködési vállalásaimnak több, mint 365 napon keresztül egynek sem teszek eleget, a tagsági viszonyt
az Egyesület, annak Közgyűlése döntésével 30 napos határidővel felmondhatja.
Elfogadom és egyetértek azzal, hogy az Egyesület Segítő tagsága mindenki számára ingyenes és teljes
körű1, amely egyben azt is jelenti, hogy az Egyesület a saját lehetőségein belül a segítő tagjai számára a
vállalásainak teljesítésében saját tevékenységén, valamint a tagok szakmai hálózatán keresztül szakmai,
módszertani támogatást nyújt, szervez és biztosít. Céljai megvalósítása során hazai és nemzetközi szakmai
fórumokon a tagjai szakmai véleményét képviseli, megnyert nyilvános pályázaton elsődlegesen, de nem
kizárólagosan a Segítő tagjait (azonos feltételekkel) részesíti előnyben.
Kelt:……………………., ………..év…………………..hó………….nap

……………………………………………………..
aláírás, pecsét

Kapják:
Magyar Digitális Oktatásért Egyesület elnöksége

1

Tekintettel arra, hogy a tagság anyagi kötelezettséggel nem jár, ezért az Intézmény saját hatáskörében dönthet a
belépésről
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