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1. ELŐADÁS, RENDEZVÉNYEK, SZEMINÁRIUMOK

A szervezet több, a módszertant ismertető, bemutató előadás is tartott pedagógusok

számára, amin összesen 48 pedagógus vett részt.

Oktatás-módszertani szemináriumot tartottunk Erdélyben magyarul pedagógusok

számára, melyen 20 fő vett részt.

Májusban megtartottuk az Alkalmazott Oktatástan Magyarország éves gálaestjét,

amelyen 140 fő vet részt. Ezen az estén teret biztosítottunk csoportjaink számára, hogy

bemutatkozzanak a közönség előtt. A fellépők közt volt korrepetitor, gyermek csoport

vezetője, nyelviskola tulajdonos, és egy állami iskola vezetője is, ahol a tanulás-

módszertanunk (Tanulási technológia) használatával elért gyönyörű eredményekről

számoltak be.

2. ADOMÁNYGYŰJTÉS

Idén is szerveztünk tőkeszerző rendezvényt melyen 120 fő vett részt.

3. KONFERENCIA

Ügyvezetőnk képviselte hazánkat az évente megrendezésre kerülő Applied Scholastics

International (Nemzetközi Alkalmazott Oktatástan) konferenciáján. A központi

szervezetünk USA-ban, Spanish Lake-ben található gyönyörű épületegyüttesében

megtartott rendezvény-sorozat alatt ismét jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni, és

nagyon hasznos információk birtokába jutottunk a módszertan alkalmazásának

különböző sikeres módjairól.

4. LICENCELT TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSA, SEGÍTÉSE

Ebben az évben licencszerződést írt alá Alkalmazott Oktatástan tevékenység

megkezdésére: 3 személy. A működő csoportokkal heti szinten kapcsolatban voltunk,

tanácsokkal, személyes konzultációval segítettük munkájukat.



 

5. ISKOLAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK 

Átlagosan 2 havonta szerveztünk hétvégéken tanulási technológián alapuló 

tanfolyamokat szülőknek, diákoknak és pedagógusoknak. Ezeken összesen 24 fő vett 

részt. 

Idén 3 új helyen indultak el iskolai programjainkon, melynek köszönhetően összesen 

újabb 77 tanuló kapott eredményes segítséget a tanulásában a tanulási módszertanunk 

használata által. 

 

6. SZOLGÁLTATÁSI ANYAGOK 

Az Applied Scholastics International (Nemzetközi Alkalmazott Oktatástan) által 

kifejlesztett, a felnőttek tanulását segítő anyagokat (STTB) fordítottunk magyarra, 

igazítottuk a helyi viszonyokra és egészítettük ki teljes csomaggá.  
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