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2013. évre 
 

1. ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK:  

Különböző rendezvényeken tartott ingyenes előadásainkon 235 fő vett részt. 

Külföldi vendégünk az amerikai oktató és előadó Bernard Percy idén 130 

pedagógusnak és szülőnek tartott előadást.  

Romániában megtartott előadásainkon, szemináriumainkon 178 pedagógus és 20 szülő 

vett részt. 

Ez a tevékenység a Társasági szerződés 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül a c) 

pontban foglaltakhoz kapcsolódik és megfelel a 6.1.a) pontban felsorolt 4-es számú 

közhasznú tevékenység a .c. f. pontjának. 

 

2. LICENCELT TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSA, SEGÍTÉSE: 

2013-ban licencszerződést írt alá Alkalmazott Oktatástan tevékenység megkezdésére  

7 személy, akik el is kezdték tevékenységüket. 

Licenccel rendelkező, ill. a tevékenységeink iránt érdeklődő személyeknek 

szerveztünk találkozót. A találkozó célja volt, hogy beszámoljon elnökünk USA-ban 

Szlovákiában és Csehországban tett látogatásairól, ahol sikeres Alkalmazott 

Oktatástan szervezeteket keresett fel azért, hogy megfigyelje, és továbbítsa a hazai 

csoportok számára az ő sikerük titkait, és a résztvevőket buzdítsa licencelt 

tevékenység végzésére. A találkozón 20 fő vett részt.  

Ez a tevékenység a Társasági szerződés 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül a 

b) és  p) pontban foglaltakhoz kapcsolódik és megfelel a 6.1.a) pontban felsorolt 4-es 

számú közhasznú tevékenység a.a. pontjának. 

 

3. ISKOLAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK: 

„Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programunkban” idén 176 tanuló indult el. 

Ez évben két ingyenes kísérleti projektet is indítottunk: 

1. „Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése” 

projekt keretében 20 pedagógussal dolgoztunk együtt. A pedagógusok elsajátították 

a „Korszerű korrepetitori eszközök” és „Kommunikációs képességek” tanfolyamok 

anyagát, aztán részt vettek a „Hogyan hozzuk rendbe a súlyos olvasási problémás 

tanulókat” c. szemináriumon. Ezután önállóan, összesen  50 tanulóval sikeresen 

kezdték el használni a tanultakat. 



2. Speciális Roma diákok részére összeállított projektünket egy 100%-osan roma 

etnikumú iskolában teszteltük. A projekten 21 fő diák vett részt.  

Ez a tevékenység a Társasági szerződés 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül az 

a) a d.) az e), g) a h) és j) pontban foglaltakhoz kapcsolódik és megfelel a 6.1.a) 

pontban felsorolt 4.a.c.; 5.b.a. és 11.d.a. pontban foglalt közhasznú tevékenységnek. 

 

4. OKTATÁSI ANYAGOK: 

 Lefordított oktatási anyagok: Hogyan tanuld meg Tanári kézikönyv románra fordítása 

Ez a tevékenység a Társasági szerződés 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül a 

h) és j) pontban és a 6.1.a) pontban felsorolt 5-ös számú közhasznú tevékenység b.a. 

pontjában foglaltakhoz kapcsolódik. 
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