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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. évre

1. ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK: 

A Tudáskulcs 2. készségfejlesztő program eredményeiről több, mint 120 
pedagógusnak számoltunk be, ideértve a Szigethalmi Regionális Konferencia 
résztvevőit is. 
Bernard Percy előadásain kb. 370 pedagógus és több, mint 100 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. pontjának.

2. KONFERENCIA:

II. Szakmai Pedagógus konferencia szervezése és lebonyolítása Budapesten több, mint 
70 résztvevővel.

Ez a tevékenység a Társasági szerződés 2. pontjában felsorolt tevékenységek közül a c) 
pontban foglaltakhoz kapcsolódik és megfelel a 6.1.b) pontban megnevezett m.n.s. 
egyéb oktatás tevékenységnek.

3. LICENCELT TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSA, SEGÍTÉSE:

2011. évben licencszerződést írt alá Alkalmazott Oktatástan tevékenység 
megkezdésére: Bakos Edith, Harmath Krisztián, Hegedűsné Vértes Andrea, Krehnyai
Éva, Minya Ágnes, Pártos István, Ranga Éva, Soós Csilla

2011. június 25-én Alkalmazott Oktatástan tevékenységet végzők számára rendeztünk 
egy ingyenes találkozót. 
Létszám: 13 fő 
Program: 
 Gaal Zsuzsanna ügyvezető igazgató tájékoztatta a résztvevőket az Alkalmazott 

Oktatástan Magyarország előző évi munkájáról, kiemelten a Tudáskulcs iskolai 
készségfejlesztő projektről. 



 Ole Hemmingsholt, az Alkalmazott Oktatástan Európai központjának 
ügyvezető igazgatója beszélt a kontinensen folyó tevékenységekről ill. méltatta 
a magyarországi szervezet létfontosságú eredményeit. 

 Lázár Csaba bevezető szemináriuma marketing eszközökről
 A résztvevők megosztották a többiekkel a tevékenységük sikeres akcióit, hogy 

tanulhassanak egymástól.

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.

4. ISKOLAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM:

Szervezetünk sikeresen lezárta a Tudáskulcs 2. iskolai készségfejlesztő programját. A 

program során több, mint 1 000 általános és középiskolai tanuló végezte el a 

Tudáskulcs sorozat három munkafüzetét kb. 7 hónap alatt: A tanulás szavai, Nyelvtan 

– Alapok vagy Szófajok, Számtan vagy Matematika 1. A program sikerességét külső 

szakértők által biztosított OTIS tesztekkel és kérdőívekkel mértük. Az OTIS 

intelligencia teszt kimutatta, hogy a munkafüzetet végzők több részképesség területén 

és a számszerű összteljesítményben is szignifikánsan nagyobb mértékű fejlődést 

mutattak, mint a kontrollosztályok. A visszakapott 63 kérdőív elemzése kimutatta, 

hogy a pedagógusoknak szinte kivétel nélkül tetszett a munkafüzet és más 

pedagógusoknak is javasolnák a munkafüzet használatát.

A tanév vége utáni tanári találkozón és a programot lezáró banketten több pedagógus a 

résztvevő tanulók jegyeinek egyértelmű javulásáról számolt be.  

A programban legjobban teljesítő iskolát, 3 osztályt és 25 diákot tárgyi jutalomban 

részesítettük. 

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

Budakalász, 2012. március 26.
P. H.
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