
Az egyesület közhasznú tevékenysége 2017-ben
Hazai tevékenységek
Az egyesület közhasznú tevékenysége 2017-ben továbbra is a tanulási problémákkal küzdő 
gyermekek ellátásának és a velük foglalkozó felnőttek felkészültségének javítása volt. 
A közoktatásban a gyógypedagógus illetve fejlesztőpedagógus kollégák általában kiscsoportos 
fejlesztést  tudnak  végezni  a  45  perces  tanóra  keretein  belül.  Kutatás  által  igazolt,  hogy 
Egyesületünk  által  oktatott  NILD  Tanulási  Terápiában  részesített  tanulók  a  fent  említett 
körülmények (45 perces óra) alatt is szignifikáns fejlődést mutattak. 
A szakszolgálatok  és  EGYMI-k  által  igényelt  leggyakoribb  képzés  az  egynapos  Nyelvi 
alaptechnikák és a Fonológiai tudatosság teszt. Azonban egyre többen végzik el a 160 órás 
NILD terapeuta képzést is.
Megvalósult egynapos Nyelvi képzéseink:

- 2017 február 16. Eger

- 2017 február 25. Budapest

- 2017 április 22. Budapest

- 2017 május Budapest

- 2017 szeptember 16. Budapest

- 2017 november 11. Budapest

Megvalósult egynapos írásfejlesztő képzéseink:

• 2017 március 11. Budapest

• 2017 március 17. és 24. Budapest

• 2017 szeptember 23. Budapest

Megvalósult egynapos matematikai készség-fejlesztő képzéseink:

• 2017 október 21. Budapest

Megvalósult egynapos mozgásos készség-fejlesztő képzéseink:

• 2017 december 9. Budapest

Egynapos képzéseinkkel elért pedagógusok száma: 250 fő

Nyári képzéseinken (a NILD Tanulási Terápia akkreditált tanfolyamjai) 100 fő vett részt. A 
tavalyi évhez képest az óvópedagógusok számára két naposra bővítettük az augusztusi 
képzést,  mely során elsajátíthatták a NILD Tanulási Terápia számukra hasznosítható 
alapjait.

Képzéseink és tanfolyamjaink mellett idén is szerettünk volna hangsúlyt helyezni a 
szegényebb régiók támogatására. Békés megyébe többszöri ruha és könyv adományt 
juttattunk el. Támogattuk továbbá a rászoruló pedagógusok továbbképzését: 
tanfolyamjainkon 5 személynek is ösztöndíjat biztosítottunk (tehát a teljes képzés költségét 
Egyesületünk állta).

Több, más terápiás fejlesztést kínáló civil szervezettel is szoros az együttműködésünk, és az ő 
konferenciáikra is  hívták az egyesület  szakembereit,  hogy ismertessék az általunk nyújtott 
fejlesztés lényegét (pl. Alapozó Terápiák Alapítvány). 
Az egyesület vezető terapeutái 2017-ben is több új kollégának biztosítottak konzultációt, 
valamint hátrányos helyzetű gyermekek képességeit mérték fel önkéntes munkában.
Az egyesület továbbra is fontosnak tartja a fejlesztő eszközök, oktatási segédanyagok 
fejlesztését. 2017-ben az olvasáshoz és a helyesíráshoz szükséges nyelvi készségeket 
fejlesztő „Nyelvi amőba“ kiadvány előkészületei zajlottak le, mely a „Számamőba“ 
című kiadványunkat követi a sorban.



Határon túli tevékenységek

Tovább erősítettük az együttműködést erdélyi partner-szervezetünkkel, a NOUS egyesülettel, 
és Kolozsváron májusban óvódás és taktilis NILD tanfolyamot tartottunk, melyen 20 fő vett 
részt. 
2017 novemberében a Romániai Iskolapszichológusok Konferenciájára is meghívták 
Egyesületünk vezető terapeutáját egy előadás és egy workshop megtartására.
Kárpátalján továbbra is támogattuk a 2015-ben beindult munkácsi fejlesztőközpont (Bóbita 
központ) munkásságát, valamint egy teljes NILD Tanulási Terápia tanfolyamot tartottunk 20 
kárpátaljai kollégának 2017 júniusában, Nagyberegben.
A Malawiban élő árva gyermekek oktatása továbbra is szívügye egyesületünknek, így egyre 
több szakképzési támogatást sikerül megvalósítanunk az afrikai országban. Jelenleg 5 lány 
szakképzésének teljes költségét, valamint a szakmai eszköz és anyagkészlet költségeit is az 
egyesület vállalta magára.

A közhasznú tevékenység eredményei:
Képzéseinken 2017-ben közel 400 fő pedagógus vett részt. Szakmai napjainkon, tájékoztató 
óráinkon közel 80 főt tudtunk fogadni. Mások által rendezett konferenciákon kb. 250 főt 
tudtunk elérni. Az egyesület közhasznú tevékenysége során kiképzett és továbbképzett 
fejlesztő- és gyógypedagógusok idén már kb. 14 000 gyermeket tudott elérni a NILD Tanulási 
Terápiával. 


