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1. ELŐADÁS, RENDEZVÉNY:
2017-ben 2 ingyenes előadást tartottunk szervezetünk céljairól, módszertanunk
ismertetéséről Dunaújvárosban és Miskolcon.
2017. október 28-án tartottunk az Alkalmazott Oktatástan tevékenység magyarországi
elindulásának 20 évi jubileuma alkalmából egy ünnepséget és ezt követően egy
jótékonysági rendezvényt.
2. EGYÜTTMŰKÖDÉS HASONLÓ CÉLÚ SZERVEZETEKKEL
3 fő munkatársunk szakmai látogatáson vett részt Hejőkeresztúron, a
„hejőkeresztúri modell” tanulmányozása és lehetséges együttműködés keresése
céljából. Komplex instrukciós program (röviden: KIP).
Októberben Budapesten szakmai tájékoztató előadást tartottunk az Alkalmazott
Oktatástan más országokból érkezett vezető képviselői számára a Tudáskulcs
munkafüzetek alkalmazásáról, a más nyelvekre való lefordítás és kiadás feltételeiről.
A jelenlévők a következő országokat képviselték: Olaszország, Németország, Dánia,
Malajzia, Oroszország, Ukrajna, Moldávia és az Applied Scholastics Európai
szervezete.
Tárgyalásokat folytattunk, és találkozókat bonyolítottunk le a sikeres Malajzia
Alkalmazott Oktatástan vezető képviselőjével az Alkalmazott Oktatástan egyik
tevékenységi ága, a Study tech to Business-ben való együttműködés céljából.
Ügyvezetőnk képviselte Magyarországot és Erdélyt az Alkalmazott Oktatástan éves
nemzetközi konferenciáján az USA-ban (St. Louis, Spanish Lake), ahol kapcsolatokat
épített ki és együttműködést keresett más országok és kontinensek oktatási
csoportjainak képviselőivel.
Együtt dolgoztunk az írországi Alkalmazott Oktatástan képviselőjével Dublinban, és
Budapesten is, az Írországi Alkalmazott Oktatástan tevékenység elindításában.
3. ADOMÁNYGYŰJTÉS
2017-ben egész évben folyamatosan szerveztünk tőkegyűjtő személyes találkozókat,
hogy terveink megvalósításához összegyűjtsük az induló tőkét. Közel 40 személyes
találkozót, és két nagyobb tőkeszerző rendezvényt valósítottunk meg.
•

A „Teremtsünk szebb jövőt gyermekeinknek” tőkeszerző rendezvényünk június 6án volt.

•

„A tudás megszerzésének új korszaka” tőkeszerző rendezvényünk pedig
szeptemberben.

Copyright© 2017. Applied Scholastics (Alkalmazott Oktatástan kht.). Az Applied Scholastics egy nonprofit társadalomjobbító csoport. Applied Scholastics és az Applied Scholastics logo
védjegy, mely az Association for Better Living and Education International (Nemzetközi Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért) tulajdonában van, használata annak engedélyével történik.

4. LICENCELT CSOPORTOK:
Az év folyamán 5 új Alkalmazott Oktatástan csoportot nyitottunk Magyarországon: 1
korrepetitor, 3 Egyéni tag és 1 Professzionális tag indult el. A működő csoportok
munkáját személyes konzultációkkal segítettük.
Segítséget adtunk Erdélyi csoportunk beindításához, melynek eredményeként
májusban bejegyezésre került az Egyesület. Szakmai és operatív működéssel
kapcsolatos konzultációkkal segítettük tovább az ottani képviselet vezetőjét, akik még
az évben el is kezdték az általunk kidolgozott és összeállított szakmai programok
futtatását: Olvasási projektet hirdettek meg, tanárokat képeztek.

5. ISKOLAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK:
Szakmai előadást tartottunk Erdélyben, Nyárádszeredán, az ottani Líceum tantestülete
számára a Tudáskulcs szókincsfejlesztő programunkról és a Tanulási technológia
alapjairól.
2017-ben „Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programunkon” két új csoport indult
el: Budapesten 18 fővel, és Zákányszéken 20 fővel.
A 2016-ban elindított „Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programunkat” idén zárta
60 tanuló.
A 2016-ban indított „Súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók
egyéni fejlesztése” projekt keretében 2017-ben 5 pedagógus zárta, összesen 10
tanulóval.
6. OKTATÁSI ANYAGOK:
A TUDÁSKULCS munkafüzet- sorozatunkból idén, javított formában újra kiadtuk a
Nyelvtan Alapokat, és egy újabb angol nyelvű munkafüzetet: Mathematics 1.
(Számtan)
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