
Az egyesület közhasznú tevékenysége 2016-ban

Hazai tevékenységek

Az  egyesület  közhasznú  tevékenysége  továbbra  is  a  tanulási  problémákkal  küzdő
gyermekek ellátásának és a velük foglalkozó felnőttek felkészültségének javítása volt.  Az
inklúzív oktatás következtében egyre több pedagógus fordul egyesülethez továbbképzések
miatt.  De  EGYMI-k  és  Pedagógiai  szakszolgálatok  is  igénylik  a  korszerű,  eredményes
terápiát oktató képzést, vagy legalább az egy-egy technikát oktató egynapos tanfolyamokat,
mint például a Nyelvi alaptechnikák és a Fonológiai tudatosság teszt és a ritmikus írás.

Egynapos Nyelvi képzést tartottunk a következő helyszíneken:

Budapest (3 alkalommal), Balassagyarmat, Gyula, Paks, Újszász, Veszprém, Kiskunhalas –
amelyeken összesen 230 fő vett részt.

Írásfejlesztő képzést Kiskunhalason tartottunk, amelyeken 20 fő vett részt.

A nyári képzéseken összesen 54 fő vett részt. A Kárpátaljáról érkező kolléganőnek teljes
ösztöndíjat  biztosítottunk,  valamint  három magyarországi  kolléganőnek  tudtunk  részleges
támogatást  biztosítani  a  tanfolyamhoz.  Augusztusban  óvónők  számára  nyújtottunk  egy
egynapos továbbképzést, amin 22 fő vett részt. 

A NILD Tanulási  terápiával  dolgozó fejlesztőknek,  gyógypedagógusoknak két  alkalommal
tartottunk továbbképzést, augusztusban és novemberben, amiken 40 fő vett rész. 

Az egyesület legnagyobb rendezvénye a 2016-os évben az októberi „Értelem és érzelem az 
osztályban és a fejlesztő szobában” című nemzetközi konferencia volt, 100 fő részvételével. 
Erre több neves külföldi előadót is meghívtunk, többek között a NILD amerikai igazgatóját, 
Kristin Barbourt és a Babes Bolyai egyetemről Adrian Opre professzort. A programot hazai 
egyetemi oktatók (ELTE, Nyíregyházi, Nyugat-Magyarországi egyetem), és civil partnereink 
előadói (BHRG Alapítvány, Alapozó Terápiák Alapítvány, NOUS Alapítvány, Association for 
Christian Schools International) gazdagították workshopjaikkal, kutatási beszámolóikkal.

A pedagógiai tevékenység mellett igyekeztünk érzékenyek maradni a szociális szükségekre 
is: Békés megyébe 2016-ben is több alkalommal küldtünk ruha és könyv-adományt a 
rászoruló családokhoz. 

Facebook oldalunk elérte a 700 like-ot, egyes szakcikkeinket több ezren is olvasták. 
Továbbra is heti rendszerességgel tájékoztattuk a kollégákat és a szülőket a szakmai 
újdonságokról, kutatásokról, fejlesztési és képzési lehetőségekről.

Határon túli tevékenységek

Tovább erősítettük az együttműködést erdélyi partner-szervezetünkkel, a NOUS egyesülettel,
és 2016 novemberében Székelyudvarhelyen tartottunk közös képzést, amin 32 fő vett részt, 
továbbá Nagyváradon, amin 18 fő vett részt.

A Kárpátalján 2015-ben beindult munkácsi Bóbita fejlesztőközpont munkatársának 
továbbképzésének a biztosításával, valamint fejlesztőeszközökkel támogattuk a központ 
tevékenységét.

A Malawiban élő nehéz sorsú fiatalok oktatását továbbra is támogatta egyesületünk, 2016-
ban egy új programmal, melynek keretében fiatal lányok tanulhatnak szakmát (szabás-
varrást és szövést). A lányokat varrógépek beszerzésével is támogattuk.



A közhasznú tevékenység eredményei:

Képzéseinken 2016-ben közel 450 fő pedagógus vett részt. Konferenciánkon és szakmai 
napjainkon kb. 150 fő vett részt. Az egyesület közhasznú tevékenységének következtében, a
fejlesztő- és gyógypedagógusokon keresztül 2016-ban már kb. 12000 gyermeket ért el a 
NILD tanulási terápiával, nem beszélve azokról az osztályokról, ahol a pedagógus a fejlesztő
technikák és eszközök alkalmazásával tudja a diákok tanulási képességeit, kompetenciáit 
növelni.


