Nonprofit tevékenységek
a 2018. évben
1. ELŐADÁS, RENDEZVÉNY
3 ingyenes előadást tartottunk szülők számára tanulásmódszertanunkról, gyereknevelésről és
olvasási problémák kezeléséről.
Nemzetközi szervezetünk tanfolyamaiból angol nyelvről 6 tanfolyamot lefordítottunk és adoptáltunk
magyar nyelvre, és ezek szolgáltatása is elindult a csoportjaink által.
-

Haladó korrepetitori eszközök tanfolyam szülőknek és pedagógusoknak
Hogyan tanuld meg tanfolyam gyerekeknek
Kommunikációs tanfolyam gyerekeknek
Tanfolyam-felügyelői képzés oktatóknak
Tanulási képességek javítása tanfolyam gyerekeknek
Gyereknevelési tanfolyam szülőknek

Ebben az évben is meghívtuk Magyarországra a világhírű előadót, Bernard Percy-t az USA-ból, aki 225
főnek tartott szemináriumokat és előadásokat a következő témákban:
-

Gyereknevelésről szülőknek
Emberi kapcsolatok javításáról felnőtteknek
„Hogyan kezeljem a szüleimet?” teljes családoknak
„Több sikerélményt az iskolában” előadást tanításról pedagógusoknak

Megszerveztük és sikeresen megtartottuk az Alkalmazott Oktatástan IV. Országos Pedagógus
konferenciáját, melyen ismét több mint 100 pedagógus résztvevő volt szerte az országból, sőt még
Erdélyből is.
A konferencia témája:„A súlyos olvasási és szövegértési problémákkal küszködő tanulók egyéni
fejlesztése”. Elhangzott a témában végzett kísérleti projektjeink szakmai összefoglalója és négy, a
projektben részt vett pedagógus is beszámolt tapasztalatairól.
Két vendégelőadó is szerepelt:
-

Bernard Percy nemzetközi hírű oktató és gyereknevelési konzultáns az USA-ból. Előadásának
címe: „Tanítási módszerek, melyekkel a legkeményebb tanulókon is lehet segíteni”
Sugár Iván oktatási szakértő, a magyarországi MindLab társtulajdonosa, és az új-zélandi
Kognitív Tréning Akadémia igazgatója. Előadásának címe: „Milyen készségekre és
képességekre lesz szüksége a jövő nemzedékének, hogy helyt álljon az új társadalomban?” A
4pont4-es módszertan bemutatása

2. EGYÜTTMŰKÖDÉS HASONLÓ CÉLÚ SZERVEZETEKKEL
Meghívtuk Magyarországra az Alkalmazott Oktatástan Malajzia vezetőjét, hogy megtanuljuk tőle az
általa 30 éve használt Tanulási technológián alapuló képzési program sorozatot, melyet ő már 400
helyen szolgáltatott le felnőttek számára nagy sikerrel. Négy helyszínen szerveztünk tesztprojektet,
ahol 180 felnőttek képeztünk ki a Tanulási technológia alapjaira, majd elkészítettük a szolgáltatás
első magyar nyelvű változatát.
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.

3. ADOMÁNYGYŰJTÉS
Szerveztünk tőkegyűjtő személyes találkozókat, hogy további tevékenységeinkhez tőkét gyűjtsünk.

4. LICENCELT CSOPORTOK
Az év folyamán 5 Alkalmazott Oktatástan csoportot nyitottunk Magyarországon: 3 Korrepetitor, egy
Képzési központ és egy Professzionális tag indult el. A működő csoportok munkáját rendszeres
személyes konzultációkkal segítettük, átlagosan heti 5-10 órában.
Az erdélyi képviseletünk 500 fővel ismertette meg az Alkalmazott Oktatástan előadásokon keresztül.
Valamint 70 tanárt képeztek ki 7 különböző városban: Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen,
Sepsiszentgyörgyön, Szovátán, Kolozsváron és Zetelakán, emellett 210 gyermeket is kiképeztek a
Tanulási technológiára.

5. ISKOLAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK
Júniusban Erdélyben egy gyermekotthonban jártunk, ahol 3 nevelőszülővel találkoztunk, és
bemutattuk nekik a Tudáskulcs szókincsfejlesztő programunkat. Ősszel a helyi általános iskola
tanárainak is tartottunk előadást.
2018-ban a „Tudáskulcs iskolai készségfejlesztő programunkat” 3 iskolában 70 tanulóval végezték.

6. OKTATÁSI ANYAGOK
A Tudáskulcs munkafüzet-sorozatunkból idén, javított formában újra kiadtuk a Számtan, Matematika
1. és Nyelvtan – Szófajok munkafüzeteket.
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