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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2014. évre 
 

1. ELŐADÁSOK, SZEMINÁRIUMOK:  

Ingyenes tanulás-módszertani szemináriumainkon 169 fő vett részt, ebből 154 fő 

pedagógus és 15 fő szülő. 

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: 

2014-ben licencszerződést írt alá Alkalmazott Oktatástan tevékenység megkezdésére  

4 személy, akik el is kezdték tevékenységüket. 

Előkészítettük a Romániai Alkalmazott Oktatástan csoport indulását.   

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: 

Ingyenes „Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programunkban” idén 85 tanuló indult 

el. 

„Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni fejlesztése” 

projektet a 2013-ban kiképzett tanárok a tanulóikkal ebben az évben zárták le. 

Dokumentált visszajelzést 47 tanulóról kaptunk, ami alapján elkészítettünk  egy 20 

oldalas tanulmányt, ami az érdeklődő pedagógusok és szakértők számára ingyenesen 

hozzáférhető. 

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: 

Megjelentettünk egy tanulmánykötetet „Készségfejlesztő megoldások az 

osztályteremben” címmel a korábbi kísérleti projektjeink összegzéseként. 

A Tudáskulcs munkafüzet-sorozat 4 kiadványából (Tanulási szavak, Nyelvtan Alapok, 

Számtan, Matematika 1.) elkészítettünk egy-egy 16 oldalas prototípust angol nyelven, 

a külföldi érdeklődők számára. 

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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