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Beszámoló egyesületünk 2015. évi tevékenységéről

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 2015.  esztendőben az alábbi beszámolóban részletezett közhasznú

tevékenységek   (nevelés,   oktatás,   képességfejlesztés   és   ismeretteriesztés}   során   látta   el

országos szinten:

Tovább ápoltuk szakmai kapcsolatainkat a hasonló szellemiségű civil szervezetekkel

(SZÉL   Óvodapedagógusok  Egyesülete,   Öveges  József  Tanáregylet),   melynek  keretében

közös     konferenciát     szerveztünk     „Felvilágosult     önérdek     vagy     femtartás     nélküli

önátadás! "címmel (2015. február 13.).

2014-ben vettük fel a kapcsolatot a székelyudvarhelyi Tompa László Általános lskola

alapítványával, amelynek célja a kölcsönös tapasztalatszerzés, a szakmai ismeretek bővítése,

egymás  tevékenységének  megismerése,  a jövőben történő  együttműködés  megalapozása,  a

határokon    átívelő    nemzeti    összetartozás    erősítése.    Emek    első    megnyilvánulásaként

meghívásunkra 2015. március  12-14-ig a Tompa László Általános lskola négy tanítója vett

részt  az  általunk  szervezett  szakmai  programokon  (bemutatóórák  látogatása,  kerekasztal

beszélgetés,  ismerkedés  iskoláinkkal).  Emellett színházlátogatással (Erkel:  Hunyadi  László)

és városnézéssel (Bazilika, Pesti Vigadó,  Budai Vár, Várkert Bazár) tettük élményszerűbbé

ittlétüket.

A 2014-15. tmévben rajzversenyt írtunk ki a 3-4. évfolyamos tanulók számára „Fekete

lstván  mű  illusztrációja"  címmel.  62  intézményből  99  pályamű  érkezett  felhívásunkra.  A

díjátadásra 2015. május 8-án, a Katolikus Tanítók XI. Szakmai Konferenciáján került sor. A

díjazott   munkákat   kiállításon   mutattuk   be,   amit   a  tanév   végéig   tekinthettek   meg   az

érdeklődők.

2014-15.  tanévben  is  támogattuk  a  többfordulós  országos  tanulmányi  versenyt,  a
"Hamatcsepp" et. A katolikus közoktatás mintegy 1750 alsó tagozatos versenyzője közül 120

tanuló jutott  a  2015  májusábam  megrendezett  döntőbe,  ahol  olvasás-szövegértés,  nyelvtan,

matematika és hitbéli ismeretek területén mérték össze tudásukat.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2015-ben két pályázatot nyüjtottunk be. A NEA-

UN-15-M-0267 számú működési pályázaton 475.000 Ft-ot igényeltünk. 250.000 Ft eszmei



megítélésével  a várólista  154.  helyére kerültünk.  A NEA-UN-15-SZ-0422  azonosító  számú

pályázaton  420.000  Ft  igényünkre  történő  210.000  Ft  megítélése  mellett  a  várólista  358.

helyén   végeztünk.   A  NEA   2015.   december   12-i   levelében  tudatta,   hogy   a  működési

pályázaton a várólistáról végül a nyertesek közé kerültünk, így a megítélt 250.000 Ft-ot 2016.

febmár  28-ig  felhasználhatjuk,  az  egyesület  bankszámlájára  történő  átutalása  folyamatbam

van.  Választmányi  ülésre  2015.  febmár  9-én  és  szeptember  29-én  került  sor.  Évi  rendes

közgyűlésünket 2015. február 13-án tartottuk. 'h_      /    1Budapest,2016.febmár24.Közhasznúmelléklet:1.

2. pont:                                                    _
Az Egyesület céljainák megvalósítására közfeladatot lát el (2011. évi CLXV törvény

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

1.   Oktatás, ismeretteijesztés pedagógusok számára konferenciák szervezésével:
„Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás ! "

(2015 . február 13 .)
2.   Képességfejlesztés, tehetséggondozás tanulók számára:

„Fekete lstván mű illusztrációja" címmel rajzpályázat (3-4. évfolyam)
„Hamatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 1 -4. évfolyam)

3. pont:
A tevékenység célcsoportja:      alsó tagozaton tanító pedagógusok

alsó tagozatos tanulók
A tevékenységből részesülők száma: kb. 3500 fő
Lehetőséget teremtünk a tanítóknak tapasztalatszerzésre, együttműködésre, közös álláspont
kialakítására  szakmai  és  közéleti  kérdésekben.  A  tehetséges  kisiskolások  országos  szintű
tanulmányi,  műveltségi  versenyeken  mérhetik  össze  tudásukat.  A  felkészülés  és  részvétel
során számos képességük, készségük fejlődik az adott műveltségterületen és érzelmi-akarati
téren   is   (érdeklődés,   szorgalom,   kitartás,   kommunikációs   készség,   sikerek-kudarcok
feldolgozása stb.).
Kiegészítő melléklet:
Főbb tevékenységek:
PedaEógusok   számára:    Konferenciák    szervezése   más    civil    szervezetekkel    történő
összefogással: ,Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás! " (2015. febmár 13.)
A  kölcsönös  tapasztalatszerzés,  a  szakmai  ismeretek  bővítése,  egymás  tevékenységének
megismerése,  az  együttműködés  megalapozása,  a  határokon  átívelő  nemzeti  összetartozás
erősítése  céljából  2015.  március   12-14-ig  a  székelyudvarhelyi  Tompa  László  Általános
lskola négy tanítója vett részt az általunk szervezett szakmai programokon (bemutatóórák
látogatása,  kerekasztal  beszélgetés,  ismericedés  iskoláinkkal).  Emellett  színházlátogatással
@rkel: Hunyadi László) és városnézéssel @azilika, Pesti Vigadó, Budai Vár, Várkert Bazár)
tettük élményszerűbbé ittlétüket.
Tanulók számára: versenyek, vetélkedők szervezése a képességfej lesztés, tehetséggondozás
jegyében: ,Harmatcsepp" négyfordulós országos tanulmányi verseny ( 14. évfolyam)

"Fekete István mű illusztráció címmel ázat (3-4. évfol


