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ALAPINFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRŐL
A Medve Matek programban hosszú évek óta dolgozunk azért, hogy a
diákok és felnőttek számára olyan rendezvényeket hozzunk létre, ahol a
résztvevők izgalmas és élvezettel teli kihívásokat élnek át, közelebb kerülve
ezzel a matematika világához! Hiszünk abban, hogy ha csapatban
dolgozunk, akkor élvezetesebb az időtöltés, legyen szó bármilyen feladatról.
A közös gondolkodás előnyeit közvetítjük a diákoknak, melyet felnőttként is
hasznát veszik majd. A céljaink eléréséhez elengedhetetlen az önkéntesek
jelenléte és segítsége. Ezért is örülünk, hogy ránk találtál, és úgy döntöttél,
hogy nálunk szeretnél önkénteskedni. A következő pár oldalban
lehetőséged lesz megismerni a Medve Matek programot, betekintést
nyerhetsz a munkánkba és abba, hogy önkéntesként hogyan tudsz nekünk
segíteni.

MEDVE MATEK PROGRAM

A Medve Matek 1999-ben Debrecenből indult, akkor keletkezett a M.E.D.V.E.
mozaikszó, amely a "Matek", "Erdei", "Debreceni", "VEtélkedő" szavakból
alakult ki. Azóta a program már országossá nőtte ki magát, de a név
megmaradt.

A Medve Matek évek óta több helyszínen - vidéken és a fővárosban
egyaránt - Szabadtéri Csapatversenyt szervez tavasszal, ahol a résztvevők
3 fős csapatokban versenyeznek. A rendezvény szabadtéren zajlik, ahogy a
neve is mutatja, és különlegessége, hogy a csapatok állomásról állomásra,
helyszínről helyszínre vándorolva oldanak meg matekfeladatokat. A
megoldásokat az önkéntes szervezőknél mondják be, akiktől nem tudják
meg, hogy a válaszuk helyes volt vagy nem, csak azt , hogy melyik
állomásra kell továbbmenniük. A versenyen 3. osztálytól felfelé bárki
indulhat, akár felnőttek is.
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A Matematika Összeköt Egyesület 2013-ban alakult, és célja a matematika
minél szélesebb körű népszerűsítése minden korosztály számára, valamint  
a matematika iránt érdeklődő általános- és középiskolás tanulók, egyetemi
hallhatók és felnőttek számára egy aktív és kreatív közösség teremtése és
fenntartása. Szeretnénk a környezettudatos és aktív életmódot
népszerűsíteni, mely elengedhetetlen a tehetséges fiatalok egészséges testi
és lelki fejlődéséhez. Az Egyesület feladatai közé tartozik a Medve Matek
rendezvényeinek matematikai, pedagógiai, tudományos és
ismeretterjesztő tartalmának biztosítása, valamint az önkéntesek
menedzselése, akik hozzájárulnak a programjaink sikeres lebonyolításához. 

A nyári időszakban megrendezésre kerül a Matektábor, idén már 5
turnusban. A tábor minden 5-12. évfolyamos diák előtt nyitva áll, aki szereti
a matekot. Délelőttönként kiscsoportos matematikai foglalkozásokat
tartunk, ahol egy-egy érdekes témakört dolgozunk fel. Délután és este
játékos vetélkedők, sportprogramok, társasjátékok, meghívott híres
szakemberek előadásai, valamint évről évre megújuló izgalmas
programelemek vannak terítéken. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a
közösségépítő programokra. A szervezői csapat magja, azaz A Matematika
Összeköt Egyesület jelenlegi tagjai egytől egyig mind matektáboros diákok
voltak, és rengeteg eredmény, élmény és barátság ennek a tábornak
köszönhető.

A MATEMATIKA ÖSSZEKÖT EGYESÜLET
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Időpont Helyszín

Április 12. (szerda) délután Eger

Április 13. (csütörtök) délután Nyíregyháza

Április 14. (péntek) délután Miskolc

Április 23. (vasárnap) délelőtt Budapest, Városliget

Április 27. (csütörtök) délután Szolnok

Április 28. (péntek) délután Székesfehérvár

Május 13. (szombat) délelőtt Debrecen

Május 13. (szombat) délelőtt Győr

Május 14. (vasárnap) délelőtt Szeged

Május 14. (vasárnap) délelőtt Pécs

Május 19. (péntek) délután Budapest, Gellért-hegy

Május 20. (szombat) délelőtt Budapest, Gellért-hegy

Május 24. (szerda) délután Tatabánya

Május 25. (csütörtök) délután Szombathely

Május 26. (péntek) délután Veszprém

Június 10. (szombat) délelőtt Budapest, Gellért-hegy

HELYSZÍNEK, IDŐPONTOK, JELENTKEZÉS 
A 2023-as év tavaszán az alábbi időpontokra és helyszínekre fogadjuk az
önkéntesek jelentkezését:

A versenyek pontos helyszíneiről és időpontjáról a
https://medvematek.hu/rendezvenynaptar oldalon tájékozódhattok, az
önkéntes jelentkezéseket pedig a https://medvematek.hu/onkentesseg
oldalon tudjátok leadni.
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MI VÁR RÁD, HA ÖNKÉNTESNEK JÖSSZ
HOZZÁNK? 

A rendezvényeinken a szervezői csapat a központi team-ből (azaz kiemelt
szervezőkből) és a többi önkéntesekből áll. A központi team-be tartoznak az
Egyesület tagjai, illetve a korábbi évek tapasztalt önkéntesei. Ők látják el a
főbb szervezői feladatokat, koordinálják a többi önkéntest és közülük
kerülnek ki az állomások vezetői. 

Továbbá, az önkéntesek a verseny előtt segédkeznek az előkészületekben,
azaz az ételosztásban, az állomások kitelepítésében, majd a verseny
kezdetekor a központi feladatosztásban. A verseny során egy-egy
állomásra kitelepülve látják el az ottani feladatokat több önkéntessel
közösen, azaz fogadják a beérkező megoldásokat, azokat elkönyvelik és
továbbküldik a csapatokat a következő állomásra. A verseny után az
önkéntesek az állomások és a központi helyszín elpakolásában
segédkeznek.

MILYEN FELADATOKAT LÁT EL EGY ÖNKÉNTES?

MIT KAP EGY ÖNKÉNTES?
Önkéntesként szervezői pólót, valamint enni- és innivalót biztosítunk
számodra a verseny napján. Ezek mellett egy szuper szervezői közösség
tagjának érezheted magad, melynek jutalma ezernyi csillogó szemű
gyermek és felnőtt látványa.
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AMIT ÉRDEMES TUDNI A VERSENY SZERKEZETÉRŐL,
MŰKÖDÉSÉRŐL 
A verseny szabadtéren zajlik, ahol a versenyzők 3 fős csapatokban
állomásról állomásra, helyszínről helyszínre vándorolva oldanak meg
matekfeladatokat. A megoldásokat az önkéntes szervezőknél mondják be,
akiktől nem tudják meg, hogy a válaszuk helyes volt-e vagy nem, csak azt
tudják, hogy melyik állomásra kell továbbmenniük.

Az állomáson az önkéntesek egy telefonos applikációba könyvelik el a
megoldást, ami megmondja, hogy a csapatoknak merre kell
továbbindulnia. 

Egy-egy verseny 120-180 percig tart, ahol létszámtól függően 10-20
állomás található. A versenyen 3-12. évfolyamos diákok 5 különböző
kategóriában, a felnőttek 2 kategóriában versenyezhetnek. A verseny
célja, hogy minél több jó megoldást adjanak le a csapatok és ezáltal minél
magasabb pontszámot és minél előkelőbb “Medve-rangot” érjenek el.

AMIT TŐLED KÉRÜNK:
1. A rendezvény előtt kiküldött tananyagok segítségével ismerkedj meg
mélyebben a rendezvény szabályrendszerével, és készülj fel előre a
versenynapra!

2. Érkezz meg a helyszínre időben (általában a konkrét feladatok ellátását
megelőzően egy órával), hogy az önkéntesség előtti teendőket is
nyugodtan el tudjuk végezni, és az esetlegesen felmerülő kérdésekben is
tudjunk segíteni.

3. Amikor megérkezel, az Önkéntes Koordinátornál jelentkezz. Nála fogod
az önkéntességi szerződést aláírni, az önkénteseknek járó pólót és egyéb
eszközöket átvenni, illetve egy cetlit kapni, amin rajta lesz időben lebontva,
hogy pontosan mikor, hol, és mit kell majd csinálnod.

4. Ezután a cetlidnek megfelelően kérjük, hogy egészen a rajta lévő
idősávok végéig lásd el a rád bízott feladatokat lelkiismeretesen!
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ha ezt már tudod a jelentkezés pillanatában, akkor a jelentkezési felületen
a 'Megjegyzés' mezőben tüntesd fel
ha a jelentkezést már leadtad a felületen, de még a verseny előtti
tájékoztatót nem kaptad meg, akkor a felületen módosítsd a
jelentkezésedet, és írd be a 'Megjegyzés' mezőbe a megfelelő
információt/töröld a jelentkezésed
ha már leadtad a jelentkezést, tájékoztatót még nem kaptál, de a
jelentkezést a felület már nem engedi módosítani, akkor a jelentkezést a
megadott elérhetőségen jelezd felénk mielőbb
ha már leadtad a jelentkezés, és már tájékoztatót is kaptál, amiben
szerepel a beosztásod is, akkor azon e-mailben megadott elérhetőségen
keresztül vedd fel velünk a kapcsolatot ezügyben
ha esetlegesen a felületen megadtál egy ilyen információt/lejelentkeztél a
rendezvényről, de ennek ellenére a beosztásban mégis rosszul szerepel a
neved, akkor is kérjük azon e-mailben megadott elérhetőségen vedd fel
velünk a kapcsolatot.

5. Kérjük, hogy ha bármi nem egyértelmű vagy menetközben bármi váratlan,
és általad nem biztos, hogy megoldható problémával szembesülsz, jelezd az
Önkéntes Koordinátor vagy a Központi Team felé! 

6. Kérjük, hogy ha az önkéntességre való jelentkezés, és a rendezvény kezdete
közötti időszakban bármi miatt is úgy alakul, hogy mégsem tudnál részt
venni, vagy esetleg nem tudsz ott lenni a rendezvény teljes ideje alatt (pl.
később tudsz csak érkezni/hamarabb el kell menned), akkor azt
haladéktalanul jelezd, a következőképpen:
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ETIKAI KÓDEX

tiszteletben tartják az önkéntes és a partnerek értékeit, jogait, célját és
szándékait
kapcsolataikat nem használják pártpolitikai célokra, nem befolyásolják
egymás világnézetét.
közös munkájában alapvető érték az együttműködés, kapcsolatukat a
bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg.
a fogadószervezet szaktudását, gyakorlati tapasztalatait és szakmai
információit az önkéntesekkel megosztja
az együttműködés során a kompetenciahatárokat tiszteletben tartják
tiszteletben tarják mások, a sajátjuktól eltérő véleményét és
munkamódszerét, kritikájuknak felelős módon, az érintettek bevonásával
adnak hangot.

tájékoztatja és felkészíti mind az önkénteseket, mind pedig szervezetét
az önkéntes fogadására és az önkéntes tevékenységekre, ennek
kapcsán szükség szerint elkészíti a tevékenységre vonatkozó
feladatleírást
nem hárít teljes felelősséget az önkéntesekre, nem hagyja őket egyedül,
felügyelet nélkül
az időkereteket és a megbeszélt időpontokat betartja, a változásokról a
lehető leghamarabb értesíti az önkéntest
a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket és esetleges egyéb
feltételeket minden esetben biztosítja az önkéntesek részére

Az Etikai Kódex a fogadó szervezetek és az önkéntesek együttműködésére
vonatkozó szakmai etikai normákat tartalmazza.

Az Etikai Kódex az önkéntes programok folyamatában résztvevők
értékeinek, és emberi méltóságának megőrzését, helyreállítását és
kiteljesedését szolgálja, valamint elősegíti a szakma elkerülhetetlen etikai
dilemmáiban való eligazodást és azok feloldását.

 Az önkéntes programban résztvevők:

Az önkéntest fogadó szervezet vállalja, hogy:
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a munka során igyekszik folyamatosan visszajelzést adni az
önkéntesnek az általa elvégzett feladatokról
előzetesen megbeszélt feltételekkel szerződést köt az önkéntessel,
valamint tájékoztatja őt az önkéntes foglalkoztatásban való részvétel
feltételeiről, így a jogairól és a kötelességeiről is.

az elvállalt feladatokat megfelelő módon elvégzi, és ha valami
halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor a lehető leggyorsabban értesíti a
szervezetet arról, hogy nem tud megjelenni
a biztonságos munkavégzés érdekében betartja a fogadó szervezet
utasításait.
betartja a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai
és etikai előírásokat.

Önkéntes vállalja, hogy:
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Amennyiben saját vagy ismerősöd, rokonod munkahelye érdeklődik a civil
együttműködések, CSR/adományozás és/vagy pro bono szolgáltatások
felajánlása iránt, akkor köss össze minket velük! Te vagy a mi
ajánlólevelünk a vállalathoz és a vállalatról felénk! Nagyon fontosak ezek az
együttműködések és kapcsolatok, ha kérdésed vagy ötleted van ezzel
kapcsolatban, akkor fordulj hozzánk bizalommal!

VÁLLALATI KAPCSOLATAIDDAL IS SOKAT
SEGÍTHETSZ!

HOGYAN TUDOD MÉG TÁMOGATNI A
MEDVE MATEKOT?

Kövess minket Facebook és Instagram oldalunkon, oszd meg posztjainkat
minél gyakrabban, mert ezzel segítesz sok-sok emberhez eljutni, akikből
akár adományozó és/vagy önkéntes is lehet a jövőben!

VIDD HÍRÜNKET

Minden év február-május között lehetőségünk van arra, hogy adó 1%-okat
gyűjtsünk (minden adófizető állampolgárnak van 1%-a). Arra kérünk, hogy
támogass te is minket 1%-oddal és oszd meg ezt ismerőseiddel!

1% FELAJÁNLÁS

Köszönjük, hogy végigolvastad ezt a pár oldalt!
Reméljük, hasznodra válik. Ha bármilyen

kérdésed van, keress minket bátran!
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