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Beszámoló a 2013. évi tevékenységről

Közhasznúsági  tevékenységet  egyesületünk  az  alapító  okiratban  megjelölt  területek

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

pg±9Lés.oktatás`képességfejlesztésésismeretterieLsz±ésLterénfejtettkia2013.évbenazalábbi

beszámoló szerint:

Tovább  ápoltuk  szakmai  kapcsolatainkat  a hasonló  szellemiségű  civil  szervezetekkel

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

Történelmi   Egyházak   Közoktatási   lntézményvezetőinek   Országos   Egyesülete).   Emek

keretébenkétközöskonferenciátszerveztimk(2013.április26.:„Atanfelügyeletiellenőrzés-

elvek   és   célok,   az   ellenőrzés   módszerei",   2013.   november   29.:   Az   erkölcsi   nevelés

intézményeinkben), 2012-13. tanévben is megrendeztiik a többfordulós tanulmányi versenyt,

a "Hamatcsepp"  et. A katolikus közoktatás mintegy  1750 alsó tagozatos versenyzője közül

120 tanuló vett részt a 2013. május döntőn, ahol olvasás-szövegértés, nyelvtan, matematika és

hitbéli ismeretek területén mérték össze tudásukat.

A 2012/13. tanévben „Hiszem és tudom" címmel megrendezett 3  fordulós műveltségi

verseny döntőjére 2013. február 16-án került sor, melyen az induló 83 négyfős csapatból hat

vehetett részt. Az értékes könyvjutalmak elnyerése mellett valamemyien látogatást tehettek

szakavatott vezetés mellett a Szent lstván Bazilikában.

2013.   november   23-án   Gárdonyi   Géza   születésének   150.   évfordulója   alkalmából

rendezett prózamondó versenyünkön 48 iskola 64 tanulója vett részt.

Részt vettünk a NEA-UN-14-SZ pályázaton (2013 . december 2.)

Választmányiülésrekétalkalommal,2013.március6-án,ésdecember5-énkerültsor.

Közgyűlésünket 2013. április 26-án tartottuk.

Budapest, 2014. május 9.

elnök



Közhasznú melléklet:  1.

2. pont:
Közhasznúsági  tevékenységet  egyesületünk  az  alapító  okiratban  megjelölt  területek

(1997.  évi  CLVI.  tv.  A  közhasznú  szervezetekről  26.§.c./ pont  3-11.  alpontja)  közül  a  (4)
nevelés.  oktatás.  kéDességfeilesztés  és  ismeretteriesztés  terén  fejtett  ki  a  2013.  évben  azalábbibeszámolószerint:

1.   Oktatás, ismeretteijesztés pedagógusok számára konferenciák szervezésével:
„A  tanfelügyeleti  ellenőrzés  -  elvek  és  célok,  az  ellenőrzés  módszerei"  (2013.

április 26.)
„Az erkölcsi nevelés intézményeinkben" (2013. november 29.

2.   Képességfej lesztés, tehetséggondozás tanulók számára:
„Hiszem  és  tudom"  címmel  háromfordulós  országos  műveltségi  vetélkedő  (3-4.

évfolyam)
„Hamiatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 1 -4. évfolyam)

3. pont:
A tevékenység célcsoportj a: alsó tagozaton tanító pedagógusok

alsó tagozatos tanulók
A tevékenységből részesülők száma: 2441 fő
Egyesületünk lehetőséget teremt a tanítóknak arra, hogy munkáj uk tapasztalatait megosszák
egymással, civil szervezet tagjaiként közös álláspontot alakítsanak ki szakmai kérdésekben.
Ezzel     szakmai    tudásuk    növekedhet,     valamint    erősödik    együttműködésük     során
összetartozásuk érzése is, valamint a közéletben történő aktivitásuk is.
A tehetséges  kisiskolások  országos  szintű tanulmányi,  műveltségi,  művészeti  versenyeken
mérhetik  össze  tudásukat.  Az  ezekre  való  felkészülés,  valamint  a részvétel  során  számos
képességük, készségük fej lődik mind az adott műveltségterületen, mind érzelmi-akarati téren
(érdeklődés, szorgalom, kitartás, kommunikációs készség, sikerek-kudarcok megélése során
azok feldolgozása stb.).

Kiegészítő melléklet:

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

„A  tanfelügyeleti  ellenőrzés  -  elvek  és  célok,  az  ellenőrzés  módszerei"  (2013.
április 26.)
„Az erkölcsi nevelés intézményeinkben" (2013. november 29.

Tanulók  számára  szervezett  versenyek,  vetélkedők  a képességfejlesztés,  tehetséggondozás
jegyében:
„Hiszem és tudom" címmel háromfordulós országos műveltségi vetélkedő döntője

(3-4. évfolyam)
„Harmatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 1 -4. évfolyam)
„Gárdonyi Géza Prózamondó Verseny (3 -4. évfolyam)"


