Jelentkezés
a Független Pedagógus Fórum pedagógus szakmai szervezetbe
A több mint húsz éves múlttal rendelkező Független Pedagógus Fórum az 1990. február 16.-án
elfogadott alapítólevél céljaiért, annak szellemében és elvei szerint munkálkodó pedagógusok,
valamint tanár szakos egyetemi és főiskolai hallgatók országos szerveződése. Működését az
egyesületekre vonatkozó törvényi előírások és az alapszabály alapján fejti ki.
A szervezet célja, hogy a pedagógusok minél szélesebb rétegeinek a véleményére építve elősegítse az oktatásügy
jobbítását.
Ennek érdekében:
• figyelemmel kíséri az oktatásügy történéseit, az oktatáspolitikai döntések előkészületeit, maga is
kezdeményez ilyeneket, ezekről rendszeresen konzultál a pedagógusok legszélesebb rétegeivel,
állásfoglalásait, javaslatait nyilvánosságra hozza és közvetlenül eljuttatja a döntéshozókhoz,
• kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, amelyek céljaival egyetértenek,
• felkérésre, a feltételek előzetes tisztázásával független szakértői véleményt mond oktatásügyi
kérdésekről,
• segíti a pedagógus etikai bizottságok működését.

Fontos, hogy az oktatásügyet érintő döntések előkészítésében - valamennyi intézménytípust
képviselve - a pedagógusok minél nagyobb számban és gyakorisággal vegyenek részt.
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott (kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá: új belépő, tagsági viszonyt megerősítő, jelentkezem a
Független Pedagógus Fórum pedagógus szakmai szervezetbe és vállalom az éves 1500 Ft tagdíj
befizetését átutalással 2013. február 28.- ig, vagy legkésőbb személyesen a 2013. április 20.-n
rendezendő konferenciánkon.
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NÉV (magánszemély vagy intézmény):
Munkahely, beosztás:
Levelezési cím:
Elérhetőség: E-mail cím:
Telefonszám:

A tagdíj-átutalás adatai:
Független Pedagógus Fórum
OTP III. 11703006-20034773
Az éves tagdíj: 1500 Ft
A Közlemény rubrikába írjátok be a neveteket és azt, hogy tagdíj …….. évre.
Kelt:

…………………………….
aláírás

Tagságod a belépési nyilatkozat kitöltésével válik érvényessé. A jelentkezőket regisztráljuk, és az
FPF számára véleményezésre megküldött jogszabályokat, és egyéb híreinket továbbküldjük
tagjainknak, lehetőséget teremtve számukra az oktatásügy történéseibe való beleszólásra. A
kapcsolatot a tagokkal nagyrészt elektronikus levelezéssel, valamint a www.fpf.hu honlapunkon
keresztül tartjuk.
Tisztelettel kérjük új tagjainkat is a tagtoborzásra, valamint kérjük, hogy tagdíj befizetésére is
kerüljön sor!
A jelentkezési lapot barlaine@fpf.hu e-mail címre küldjétek, a file nevét kiegészítve a saját
nevetekkel!
Budapest, 2013. ………
Barlai Róbertné
ügyvivő

