
TANÍTÓK FEKETE IS"ÁN EGYESÜLETE

Közhasznúsági beszámoló a Tanítók Fekete lstván Egyesülete

2012. évi működéséről

Közhasznúsági  tevékenységet  egyesületünk  az  alapító  okiratban  meaelölt  területek

(1997.  évi  CLVI.  tv.  A  közhasznú  szervezetekről  26.§.c./  pont  3-11.  alpontja)  közül  a  (4)

flg±9±s_.oktatás.képességfejle_sLz±ésÉE_ismeretteriesz±ésLterénfejteftkia2012.évbenazalábbi

beszámoló szerint:

2012-ben   tovább   ápoltik   szakmai   kapcsolatainkat   a   hasonló   szellemiségű   civil

szervezetekkel. (Szél Óvodapedagógusok Egyesülete, Öveges József Tanáregylet, Sík Sándor

Tanáregylet,  Történelmi  Egyházák Közoktatási lntézményvezetőinek Országos Egyesülete).

Az év  első  (tavaszi)  közös konferenciánk témája „A pedagógus  életút".  A konferencia fő

előadói  Dr.  Thaisz  Miklós  NEFMl  politikai  tanácsadó,  és  Jelenits  lstván  egyetemi  Schp

teológus, szerzetestmár. 2012 őszén közösen megrendezett konferenciánk témája „Közösség

és  értékteremtés  -  a  roma  kisebbség  integrációja  az  oktatásban"  volt.  Fő  előadónak  Dr.

Székely  János  püspök  urat  kértük  fel,  de  roma  civil  szervezetek  vezetői  is  bemutatták

tevékenységüket.

2011-12.    tanévben    is    megrendeztük    a    többfordulós    tanulmányi    versenyt,    a
"Hamatcsepp"-et.    A katolikus  közoktatás mintegy  1750  alsó  tagozatos  versenyzője  közül

120  tanuló  vett  részt  a  döntőn,  ahol  olvasás-szövegértés,  nyelvtan,  matematika  és  hitbéli

ismeretek területén mérték össze tudásukat.

2012.  május  végén műveltségi  vetélkedőt hirdettünk  a következő  tanévre  a katolikus

közoktatási intézmények 2-4. évfolyamán tanuló dákok számára „Hiszem és tudom" címmel.

A 87 előzetesen regisztrált, az első fordulóban 83  ténylegesen részt veft csapatból 40 jutott

tovább  a  második  fordulóba.  A  döntőre  már  2013-ban,  február  16-án  került  sor  az  addig

legeredményesebben  versenyző  hat  vidéki  csapat,  összesen  24  tanuló  részvételével.     Az

értékes könyvjutalmak mellet valamemyien látogatást tehettek szakavatott vezetés mellett a

Szent lstván Bazilikában.

Az évi rendes közgyűlésünket 2012. április 13-án tartottuk.

Budapest, 2013. április 26.
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Közhasznú melléklet:  1 .

2. pont:
Közhasznúsági tevékenységet egyesületünk az alapító okiratban megjelölt területek (1997. éviCLVI.tv.Aközhasznúszervezetekről26.§.c./pont3-11.alpontja)közüla(4)nevelés.oktatás.

kéDességfeilesztés és ismeretteriesztés terén fejtett ki a 2012. évben az alábbi beszámoló szerint:

1.    Oktatás, ismeretterj esztés pedagógusok számára konferenciák szervezésével:
„A pedagógus életút" (2012. április 13 .)„Közösségésértékteremtés-aroma   kisebbség   integrációja   az   oktatásban"   (2012.

november 26.
2.    Képességfejlesztés, tehetséggondozás tanulók számára:,Hiszeméstudom"címmelháromfordulósországos műveltségi vetélkedő (3-4. évfolyam)Hamatcsepp"négyfordulósországostanulmányiverseny(1-4.évfolyam)

3  pont:
A tevékenység célcsoportja: alsó tagozaton tanító pedagógusok

alsó tagozatos tanulók
A tevékenységből részesülők száma: 2441 főEgyesületünklehetőségetteremtatanítóknák   arra,   hogy   munkájuk   tapasztalatait   megosszákegymással,civilszervezettagjaikéntközösálláspontotalakítsanakkiszakmaikérdésekben.Ezzelszakmaitudásuknövekedhet,valaminterősödikegyüttműködésüksoránösszetartozásukérzéseis,

valamint a közéletben történő aktivitásuk is.Atehetségeskisiskolásokkülönbözőországos szintű tanulmányi, műveltségi, művészeti versenyekenmérhetikösszetudásukat.Azezekrevalófelkészülés,valamintarészvételsoránszámosképességük,készségükfejlődikmindazadottműveltségterületen,mindérzelmi-ákaratitéren(érdeklődés,szorgalom,kitartás,kommunikációskészség,sikerek-kudarcokmegélésesoránazokfeldolgozása

stb.).

Kiegészítő melléklet:

Főbb tevékenységek:
Konferenciák szervezése pedagógusok számára más civil szervezetekkel történő összefogással

A pedagógus életút" (2012. április 13.)
„Közösség   és   értékteremtés   -   a   roma   kisebbség   integrációja   az   oktatásban"   (2012.
november 26.)

Tanulók számára szervezett versenyek, vetélkedők a képességfej lesztés, tehetséggondozás jegyében:
„Hiszem és tudom" címmel háromfordulós országos műveltségi vetélkedő (3 -4. évfolyam)
Harmatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 14. évfolyam)


