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Beszámo]ó a 2014. évi tevékenységrő]

Az Egyesület céljainak megvalósítására közfeladatot lát el (2011. évi CLXXV törvény

a 2011.  évi  CXC.  törvény  a nemzeti  köznevelésről  4.  §  (1)  alábbi  alpontjai  és  a  74.§  (1).

alapján.  E közfeladatát a 2014.  esztendőben az alábbi beszámolóban részletezett közhasznú

tevékenységek   (nevelés,   oktatás,   képességfejlesztés   és   ismeretterjesztés)   során   látta   el

országos szinten:

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

keretében két közös konferenciát  szerveztünk (2014.  április  11.:  „Az  egyházi  intézmények

hozzájárulása a tanulók felsőoktatási eredményességéhez",  2014.  december 5. :  „Fejlődjünk,

hogy fej leszthessünk").

2014 őszén rajzpályázatot hirdettünk a Fekete  lstván születésének  115.  és halálának

45. évfordulója alkalmából „Fekete lstván mű illusztrációja" címmel a katolikus közoktatás 3-

4.   évfolyamos   tehetséges   tanulói   számára.   62   intézményből   99   pályamű   érkezett.   A

díjátadásra 2015. február 13-án, egyesületünk tavaszi konferenciáján kerül sor.

Egyesületünk  megalapításának  tízedik  évfordulóját  (2004.)  „Tanítóegylet  ffizetei"

könyvsorozatunk negyedik, j ubileumi kiadványának megj elentetésével ünnepeltük.

2013-14.    tanévben    is    megrendeztük    a   többfordulós    tanulmányi    versenyt,    a
"Harmatcsepp" et. A katólikus közoktatás mintegy 1750 alsó tagozatos versenyzője közül 120

tanuló jutott a 2014.  május  17-én megrendezett döntőn,  áhol olvasás-szövegértés, nyelvtam,

matematika és hitbéli ismeretek területén mérték össze tudásukat.

Munkatervünknek  megfelelően  felvettük  a  kapcsolatot  a  székelyudvarhelyi  Tompa

László  Alapítvámyal,  amely  a  Tompa  László  Általános  lskola  nevelő-oktató  munkájához

nyújt segítséget, és tevékenysége szervezetünkéhez hasonló. A kapcsolatfelvétel célja, hogy a

kölcsönös   tapasztalatszerzést,   a   szakmai   ismeretek   bővítését,   egymás   tevékenységének

megismerését, a j övőben történő együttműködést megalapozzuk, erősítsük a határokon átívelő

nemzeti összetartozást. Meghívásunkra az iskola pedagógusai közül négy tanító tesz látogatást

Budapesten  2015  márciusában.  Emek  keretében  szakmai  programokon  és  városnézésen

vesznek részt. Részt vettünk a NEA-UN-14-SZ pályázaton, ahol a megpályázott 700.000 Ft



50  %-át,  azaz  350.000  Ft-ot  nyertünk  el  2014.  április  1-től  2015.  március  31-ig  történő

felhasználással.

Választmányi ülésre 2014. március 31 -én került sor.

Evi rendes közgyűlésünket április 1 1 -én tarto

Budapest, 2015. február 13.

Közhasznú melléklet:  1.                                                     .\
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2. pont:
Az Egyesület céljainak megvalósítására közfeladatot lát el (2011. évi CLXXV törvény

a 2011.  évi  CXC.  törvény  a nemzeti  köznevelésről  4.  §  (1)  alábbi  alpontjai  és  a 74.§  (1).
alapján.

1.   Oktatás, ismeretteriesztés pedagógusok számára konferenciák szervezésével:
„Az       egyházi       intézmények       hozzájárulása       a       tanulók       felsőoktatási
eredményességéhez" (2014. április 11.)
„Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk" (2014. december 5.)

2.   Képességfejlesztés, tehetséggondozás tanulók számára:
„Fekete lstván mű illusztrációja" címmel rajzpályázat (3-4. évfolyam)" négvfordulós orszá os tanulmányi versen évfolyam)„Hamatcse

A tevékenység célcsoportja:      alsó tagozaton tanító pedagó gusok
alsó tagozatos tanulók

A tevékenységből részesülők száma: kb. 2500 fő
Egyesületünk lehetőséget teremt a tanítóknak arra, hogy munkájuk tapasztalatait megosszák
egymással, civil szervezet tagjaiként közös álláspontot alakítsanák ki szakmai kérdésekben.
Ezzel     szakmai     tudásuk    növekedhet,     valamint     erősödik     együttműködésük     során
összetartozásuk érzése is, valamint a közéletben történő áktivitásuk 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

ozása stb.).azok feldol

Kiegészítő melléklet:

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

„Az       egyházi       intézmények       hozzájárulása       a       tanulók       felsőoktatási
eredményességéhez" (2014. április 11.)
„Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk" (2014. december 5.)

Tanulók  számára  szervezett versenyek,  vetélkedők  a képességfejlesztés,  tehetséggondozás
jegyében:

„Hamatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 1 -4. évfolyam)
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alapítványával   szákmai   együttműködés,   kölcsönös   tapasztalatszerzés   céljából,

látásával (2015 március 12-14.).tanítók vendé gül
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