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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.  
 
Pedagógus-rendezvények 

• Országos konferencia „Csodáidra nyisd föl szememet (118. zsoltár 18. vers)” – 
címmel a Csodák Palotájában 
A konferenciát 2019. április 5. péntekre szervezzük. A konferencia célja, hogy az 
élményszerű természettudományos nevelés lehetőségeire és fontosságára felhívja a figyelmet. 
 

• Együttműködés hasonló értékrendű egyesületekkel 
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű 
egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel 
Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Ebben az évben 
is meghívjuk őket az áprilisi konferenciánkra.  
 
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. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. 
További képzések megszervezését tervezzük, ezeket támogatjuk, segítjük. A lehetőségek 
bővítése érdekében e témában pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 
 
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 2019-ban megrendezésre 
kerülő versenyek: 

• Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny  
Az idei (27.) verseny 2019. március 29-30-án lesz a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 
Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményben  
(2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.). A versenyen kb. 50 diák és 15 kísérőtanár részvétele 
várható. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a 
honlapunkon megtekinthetők.  
 



 

 

• 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 2019. április 6-án lesz. Egyesületünk – már 16. éve 
hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és lehetőségeinkhez mérten az 
eredményesen szereplő tanulók jutalmazását. 
  

• Természetismeret verseny a 6. évfolyamos kisdiákok számára 
 A 13. éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és 
Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az 
egyesület vállalja. Az idei verseny 2019. március 30-án lesz. 
 
 
Internetes megjelenés fejlesztése 
Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on is. 
Felvetődött a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése. Ehhez pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 
 
A munkatervet az Öveges József Tanáregylet 2019. április 5-én megtartott közgyűlés fogja 
elfogadni. 
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