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Az Öveges József Tanáregylet 2021. évi munkaterve 
 
 

1. Érdek és értékszemlélet képviselete 
Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely 
elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai 
illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.  
 

2. Országos konferenciák 
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű 
egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. 
Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években. 
 

Országos konferencián tervezzük bemutatni a tavalyi „A 125 éve született Öveges József 
professzor nyomában – a természettudományok népszerűsítése” pályázataink nyerteseinek 
pályaműveit. A konferenciát 2021. április 16-i közgyűlésünkre terveztük, de a programot 
áttesszük 2021. október 8-ára. Ekkor fogjuk ünnepelni egyesületünk alakulásának 20. 
évfordulóját a Katolikus Pedagógiai Intézetben. Itt kívánjuk meghallgatni a nyertes 
természettudományos táborok beszámolóit is, illetve ezen a konferencián adjuk ünnepélyesen 
át az elnyert eszközöket a nyertes iskolák tulajdonába. 

 

3. Pályázat természettudományos táborok támogatására- ismételten meghirdetjük 
A pályázaton a katolikus fenntartású iskolák vehetnek részt. 
Pályázni 2021 nyarán megrendezendő természettudományos tábor megvalósításához 
szükséges tartós felhasználású eszközökre lehet maximum 150 000 Ft értékben. 
A pályázat célja: a természettudományos táborok támogatása tartós felhasználású eszközökkel 
A pályázatot az Öveges Tanáregylet honlapján űrlapon lehet benyújtani. 
Beadási határidő: 2021. április 6. 
Eredményhirdetés a 2021. április 16. a honlapon keresztül. 
A beérkező pályaműveket honlapunkon népszerűsítjük, így azoknak is hasznára válnak, akik 
nem indultak a pályázaton. 
 

4. Együttműködés hasonló értékrendű egyesületekkel 
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű 
egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. 
Ebben az évben is meghívjuk őket konferenciáinkra. 
  

5. Pedagógus-továbbképzés 
A természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést 
dolgoztunk ki és akkreditáltattunk „Módszertani továbbképzés természettudományos 
tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a 
Katolikus Pedagógiai Intézettel. A továbbképzés akkreditációja idén lejár. Mivel alacsony 
volt az érdeklődés (összesen 2 alkalommal 2017-ben és 2020-ban tartottunk 30 órás képzést) 
ismételt akkreditációs kérelmet nem adunk be. 
 

6. Tehetséggondozás  
Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó 
munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre 
történő iskolai felkészülésnek . 



 
Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2020-ban megrendezésre 
kerülő versenyek: 
 

 Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny  
Az idei (29.) verseny a pandémiára való tekintettel az online térben lesz megtartva. A 
versenyen kb. 40 diák és 15 kísérőtanár részvétele várható. A három korcsoportban folyó, 
többfordulós verseny leírása és korábbi kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.  
 

 XX. Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny 
A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola. A több fordulós 
verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vesz részt az 
ország egész területéről. Idén a döntő 2021. március 27-én lesz. A világjárvány miatt ebben az 
évben a tanulók saját iskolájukban oldják meg a döntő feladatait is. Egyesületünk 
hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és lehetőségeinkhez mérten az 
eredményesen szereplő tanulók jutalmazását. 
  

 Katolikus Középiskolák Matematika Versenye 

Harmadik ízben kerül sor 2021. április 10-én a Katolikus Középiskolák Matematika 
Versenyének megszervezésére. A versenyen több mint ezer diák részvételére számítunk. A 
döntőben évfolyamonként a legjobb 10 eredményt elérő diák vehet részt. A középiskolások 
versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezi. A világjárvány 
miatt ebben az évben a tanulók saját iskolájukban oldják meg a döntő feladatait is. 
Egyesületünk szakmai támogatást nyújt.  

 
7. jó gyakorlatok és információk megosztása 

Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé teszünk jó gyakorlatokat, és 
felhívjuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségre.  

 

8. Az Egyesület működésének anyagi háttere 

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét 
tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítjuk.  

Örömünkre szolgált, hogy „A 125 éve született névadónk, Öveges professzor nyomában - 
a természettudományok népszerűsítése” címmel beadott 2020.évi pályázatunk (azonosító: 
NEA-UN-20-O-V-0094)   sikeres volt, a NEA 1 millió forinttal támogatta egyesületünket. 
Ebből a pályázatból tudjuk a természettudományos táborokat támogatni. A 2020. évi három 
nyertes táborpályázat mellett idén is meghirdethettük a táborok támogatását, mert 2021. évi 
„20 éves az Öveges József Tanáregylet” pályázatunkat is 965000 Ft-tal támogatni fogja a 
NEA. A döntés már megtörtént, a támogatói okirat még nem érkezett meg. 

A munkatervet az Öveges József Tanáregylet 2021. évi közgyűlése március 13-án 
egyhangúlag elfogadta. 

 
 

dr. Leibinger Jánosné elnök   

 



 


