SEGÍTŐ TAG (SZAKÉRTŐ)
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
1) Alulírott,
neve:

………………………………………………………….………………………,

email címe:

………………………………………………………….………………………

telefonszáma:

………………………………………………………….………………………

születési helye, ideje:

………………………………………………………….………………………,

anyja neve:

………………………………………………………….………………………,

személyi ig. száma:

………………………………………………………….………………………,

állandó lakcíme:

………………………………………………………….………………………,

munkahely neve:

………………………………………………………….………………………,

munkahely címe:

………………………………………………………….………………………,

kijelentem, hogy a Magyar Digitális Oktatásért Egyesületnek (továbbiakban Egyesület)
Segítő tagja kívánok lenni.
2) Továbbá kijelentem, hogy az Egyesület (www.mdoe.hu) 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 ismerem, azokat megértettem, az azokban foglalt
rendelkezéseket elfogadom.
3) Segítő tagként vállalom, hogy személyes közreműködésemmel hozzájárulok az Egyesület
céljainak eléréséhez a következő területeken:
• a saját oktatási gyakorlatomban a GEOMATECH portálon található tananyagok és oktatási
rendszer, élményközpontú matematikai és természettudományos oktatási módszer, illetve a
modern technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak magas színvonalú
alkalmazása és alkalmaztatása;
• 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 - alkalmazása terén szerzett gyakorlatom és tudásom
folyamatos fenntartása és fejlesztése;
• az előzőekben meghatározottakhoz kapcsolódóan, és kiemelten a GEOMATECH, illetve a
modern technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási rendszerek használata során
megszerzett tudásom és tapasztalataim aktív megosztása
a) pedagógus kollégákkal, különös tekintettel a segítő tagokra, illetve az Egyesület által
biztosított képzések és programok résztvevőire;
b) szakmai fórumokon;
• tudásmegosztásom során aktív együttműködés a tanárhálózat on-line szakmai munkájában,
különös tekintettel a tanárhálózat tagjainak proaktív szakmai és módszertani támogatására;
• az Egyesület képzési, fejlesztési és MTMI (matematika-természettudományos-műszakiinformatikai) tudást és ismertszerzést népszerűsítő tevékenységében való részt vétel.
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•
•

ötleteimmel és véleményemmel segítem az Egyesület által fejlesztett digitális tananyagok,
pedagógus képzési programok, valamint MTMI tudást és ismertszerzést népszerűsítő
programok kialakítását és fejlesztését.
az Egyesület felkérésére – külön díjazás ellenében – oktatókét/fejlesztőkét/tesztelőként részt
veszek a pedagógus továbbképzési programok oktatásában/fejlesztésében.

4) Tudomásul veszem, hogy a személyes közreműködésem az Egyesület által működtetett
GEOMATECH portál, illetve digitális oktatási és oktatás támogató rendszerek, illetve
tudásmegosztó hálózat használta során regisztrálásra kerül(het) és ennek alapján a személyes
közreműködésem az Egyesület tagjai számára nyilvános. Továbbá egyetértek azzal, hogy a
szakértők 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 személyes közreműködési
vállalásaimnak több, mint 365 nap óta nem 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 körű, amely egyben azt is jelenti, hogy az Egyesület a saját lehetőségein belül a segítő tagjai
számára a vállalásainak teljesítésében szakmai, módszertani támogatást nyújt, szervez és a tagok
szakmai hálózatán keresztül 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

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.

Név:………………………………………..…

Név:………………………………………..…

Lakcím:………………………………………...

Lakcím:………………………………………...

Szig.szám:………………………………………

Szig.szám:………………………………………

Aláírás:………………………………..………..

Aláírás:………………………………..………..

Kapják:
Magyar Digitális Oktatásért Egyesület elnöksége
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