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A Hungaro-Dalton Egyesulet 2009-es evi kozhasznusagi jelentese

A Hungaro-Dalton Egyesulet kozhasznusagi jelentese 2009. evrol. Az egyesulet jogallasa a
birosag Pk.60208/2005/4/1,2006.02.24. szamu vegzese alapjan kozhasznu szervezet.
Kozhasznu tevekenysege, celja megvalositasaban 3 fo elnoksegi tag a Dalton-fejleszto
miihely tagjaival tarsadalmi munkaban koordinatja onkentesek, kozel 16 fo leginkabb
pedagogusok munkajat az orszag kiilonbozo regioiban.

1. Szamviteli* beszamolo

A Hungaro-Dalton Pedagogiai Innovacios Egyesulet 2009. evben gazdalkodasarol a
szamviteli torvenynek es a kapcsolodo eloirasoknak megfelelve egyszerusitett beszamolot
allitott ossze.

A merleg foosszege, eszkozok, aktivak osszesen 670 ezer Ft, sajat toke -128 ezer FT. A
reszletes kimutatas jelentesiink 1. sz. melleklete, mely all az egyszerusitett eves
beszamolo merle^ebol es az eredmeny kimutatasbol all.

2. Kbltsegvetesi tamogatasban Egyesiiletunk nem reszesult.

3. Vagyonfelhasznalassal kapcsolatos kimutatas

Az elozo evhez kepest az Egyesulet vagyona csokkent, az elozo evben 920 ezer, a
targyevben 628 ezer FT. Ennek oka, hogy targyevben jelent meg a ,,Sok feny maradt
utanuk" cimii gyiijtemenyes kotet es a kiadassal jaro koltsegek (reszletesen lasd lejjebb)
ebben az evben mutatkoznak. Varhatoan a kovetkezo evben a konyv ertekesitesebol
befolyo osszeg merlegiinket javitani fogja.
Az Egyesulet torekszik arra, hogy az adott evben kapott beveteleket is felhasznalja
kozhasznu celjainak eleresere.

Anyagkoltsegek, irodaszer, nyomtatvany, szakkonyv: 87 ezer Ft
Igenybevett szolgaltatasok koltsegei: 1834 ezer Ft.
Ebbo'l, egyesiileti tagok oktatasa, tovabbkepzese, igenybe vett pedagogiai szakertes:
107 ezer Ft
Konyvelesi dij, egyeb szamviteli szolgaltatas: 88 ezer Ft
Postakoltseg, webtarhely: 26 ezer Ft
Szakkonyvek: 30 ezer Ft
A konyv kiadasaval kapcsolatos (layout, arculattervezesi, nyomdai munkalatok, PR
tevekenyseg) 1321 ezer FT
Szerkesztes, iranyitasi munkalatok: 182 ezer Ft
Szaktanacsadas: 79 ezer Ft.
Egyeb szolgaltatasok koltsegei, penzugyi, befektetesi szolgaltatasi dijak: 17 ezer Ft

Szemelyi jellegii kifizetesek: sajat gepkocsi hasznalat 258 ezer Ft



Ertekcsb'kkenes: 36 ezer FT

4. Cel szerinti juttatasok, kimutatasa
Egyesuletunk segitseget nem nyujtott, igy e soron tovabbra sem tortentek kifizetesek.

5. Kbzponti kbltsegvetesi szervtol, az elkiilonitett penzalaptol, a helyi, megyei
onkormanyzatoktol, kapott tamogatas merteke es felhasznalasa:

A ,,Sok feny maradt utanuk. Jeles pedagogusok Gyor-Moson-Sopron Megyeben" cimii
gyiijtemenyes mu kiadasa igazi civil osszefogassal valosult meg. A megjelenest sok megyei
onkormanyzat, civil szervezet, magahember, egyhaz tamogatta.

Onkormanyzatok osszesen 495 ezer FT

Az onkormanyzatok altal adomanyozott osszeget teljes egeszeben a gyiijtemenyes mil
kiadasara forditottuk.

Egyeb kozhasznu tamogatasok:
Az alabbi adomanyokat is a Sok feny maradt utanuk konyv kiadasara forditottuk.

Maganszemelyek
Vallalkozok
Egyhazkozseg
Iskolaktol
Alapitvanytol
Osszesen:

67 ezer FT
40 ezer Ft
10 ezer FT
40 ezer Ft

260 ezer Ft
417 ezer FT

Veglegesen fejlesztesi celra kapott
tamogatas

200 ezer Ft

A vegleges fejlesztesi tamogatasbol egy laptop-ot vasarolt egyesiiletunk.

Kozhasznu tevekenysegbol szarmazo bevetelek:
Akkreditalt Dalton-tanfolyamok bevetelei, 330 ezer Ft
Alaptevekenyseg, a konyv ertekesitesebol szarmazo bevetel: 198 ezer FT,
Mindosszesen: 527 ezer FT
Egyeb bevetel: Forgoeszkozok kozott kimutatott kolcson, valtokoveteles, penzeszkoz azaz
kamatbol 10 ezer FT-tal gyarapodott az egyesiilet.
Az 1 %-okbol 2009-es evben 230 ezer Ft folyt be az Egyesiilet penztaraba.

5. A kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttatasok erteke,
illetve osszege
A vezetosegi tagok szamara berkifizetesek nem tortentek.
Egyesuletunk szemelyi jellegii raforditasa 258 ezer FT volt, kizarolag gepkocsi hasznalat.
A 2009-es evben a konyv kiadasaval, bemutatasaval kapcsolatosan a Honismereti Csoport
ket tagja tobbszor utazott az aktualis helyszinekre. Az Egyesiilet ket tagja Gracba a
Pedagogiai Foiskolan jart Montessori tanari szakkepzesre (5 alkalommal), az elnok Becsben
Peer-mediacios szakkepzesre utazott harom alaklommal, illetve a briisszeli kreativitas es
innovacios zaszloshajo konferencian vett reszt. Tobb alkalommal tartott teritesmentesen
eloadast a Dalton-tervrol, illetve partneriskolakban tobb napos tovabbkepzest, melyre az



utazasi koltseget fedezte az egyesulet. Tovabba az Euron Kft. orszagos szakmai
munkacsoportjainak is aktiv tagjakent is reszt vett a budapesti muhelymunkaban.

6. A kbzhasznu tevekenysegrol szoto rovid tartalmi beszamolo

A Hungaro-Dalton Egyesulet felnottkepzest folytato intezmeny. Akkreditalt pedagogus-
tovabbkepzesi programjain keresztul informaciot nyujt a Dalton-terv celjarol, tartalmarol
es keretfelteteleirol. Tamogatja a tanarokat es iskolakat egyenre/szemelyre/iskolara
szabott Dalton-pedagogiai modeUjiik/koncepciojuk kialakitasaban. Celja, hogy az orszag
kulonbozo regioiban referencia- bemutato iskolak halozatat hozza letre.

Folyamatos programjaink kozt szerepel negy fele tovabbkepzesunk, mely a
tapasztalatcseretol, iskolai nyflt szakmai napok - hospitalassal egybekotott bemutatoin, a
szakmai muhelyfoglalkozasokon at a rovid, illetve a 30 oras akkreditalt kepzesig tart kozel
harminc onkentes pedagogus bevonasaval vegziink.
Az akkreditalt kepzesek tartasat a vezetosegi tagok vegzik, de targyevben az ebbol befolyt
osszeget az egyesuleti vagyon gyarapitasara ajanlottak fb'l.

Az Egyesulet indulasa 6ta sikeresen mCikodtetjiik honismereti es muveszetpedagogiai
csoportunkat.

Az ev a bekescsabai nTanulas, tanitds, munkaeropiac" cimii konferencian az elnok
Dalton-tervet nepszerusfto eloadasaval indult.

A 2009-es ev legfontosabb eredmenyenek a Hungaro-Dalton es a Vaci Mihaly Altalanos
Iskola kozos iskolafejlesztesi projektje, leendo referenciaiskola letrehozasat tekintjuk,
azaz a hatekony allandoan fejlodo ,,intelligens tanuloszervezet" kialakitasat a tanari,
sziiloi es iskolan kiviili kozossegek egyiittmukodesevel.

Reszletese lasd: http://hungaro-
dalton.hu/projektek/2009/10/Dalton_Vaa'.Mihaly.Alt.lsk_iskolafejlesztes_2008.09.pdf

Celunk, hogy az innovativ tanulasi kornyezettel megvaiosithato legyen az:

• Individualizalt oktatas biztositasa a tomegoktatas helyett. Az eselyegyenloseg
megvalositasa minden gyermek eseteben, a szemelyiseg onmagahoz mert
legoptimalisabb fejlesztesevel.

• A tanuloi teljesitmeny folyamatos magas szinten tartasara, a tanulas
hatekonysaganak biztositasa.

• A gyermekek kozti kiilonbsegek lekiizdese, a spontan integracio oszfconzese.
• Mindezekbol kovetkezoen igazsagosabb, demokratikusabb oktatasi-nevelesi

kornyezet megteremtese, mely alkalmas a cselekedeteiert, onmagaert felelosseget
vallalni kepes allampolgar nevelesere.

Tevekenysegek, aktivitasok a fenti celok megvalositasa erdekeben:

/. © Tapasztalatszerzes, tapasztalatcserek, tanulmanyutak szervezese hazai es kulfoldi
iskolakban.

• A Weiz II. altalanos Iskolaba also tagozat befogado iskola ket tanaros modell
• a felsos tanarok Becsbe a Franz Jonas Europa Hauptschule-ban hospitaltak
• Gyermekek Haza Iskola, Budapest
• Timaffy Laszlo Korzeti Altalanos Iskola, Hedervar



• Alistali Alapiskola

//. ©Pedagogusok tovdbbkepzese szakmai hatter biztositdsa:

• 30 oras akkreditalt Dalton-tovabbkepzes 20 fo

HI.©Folyamatos belsoes hospitdldsok, orabemutatdk, intezmenyen belul

IV.© Kompetenciafejlesztesi mentor oraldtogatdsai, segitik a pedagogusok szemelyre
szabott, tanulasszervezesi rendszerenek kialakitasat. Oralatogatas, szakmai tanacsadas a
pedagogusok egyeni igenye szerint tortent.

V. © Szakmai muhelymunka vezetese, koordindldsa, segitese, intezmenyen belul es kozott:
erdeklodo pedagogusok egyuttes felkeszulese a tanorakra. PL alsoban parhuzamos
osztalyok pedagogusai, felsoben tantargyakon ativelo tartalom magyar, tortenelem,
muveszeti targyak tanarai kozos egyuttgondolkodasa nagyon eredmenyesnek bizonyult.
Tortenelmi temakban heterogen tanulocsoportokban torteno kozos tanulas, bemutatok is
sikeresek voltak.

VI.©Palyavalasztdsi orientdcio

A munkaeropiac elvarasaira reagalva uj szemleletu palyavalasztasi projekt kidolgozasa
indult el:

• Egyeni kepessegek felismerese - szemelyre szabott oktatds onfelelossegu - tanulas
• Gyakorlati tevekenysegek eloterbe helyezese - technika orakon az elmeleti

tananyag mellett gyakorlatorientalt kepzest is vegzunk - iskolaban es falain kiviil
• Pdlyaorientdcios irdnyok ismerete - kiemelve a hidnyszakmdk teruleteit -

Egyiittmukodo partnereink: Gyor-Atoson-Sopron Megyei Palyavalasztasi Intezet
referensei, az Ipartestiilet tagjai, helyi vallalkozok, az ipari parkcegei,

• pdlyavdlasztdsi ujsdg szerkesztese vegzos tanulok szamara, a Gyori Ipartestulet
tamogatasaval

Eredmeny: diakok 75 %-a az altala elsonek megjelolt helyen tudott tovabbtanulni.

VII. © Peer-mediacio az eroszakmentes, demokratikus szeltemisegu iskolaert, azaz
azonos koru mediatorkepzes elmeleti anyaganak kidolgozasa, pilota gyermekcsoport
indftasa. Egyediilallo az orszagban.

A forradalmian uj konfliktuskezeles alternativ modjanak a peer-medidcionak a bemutatoja,
Csornan a Konferencia - Az eroszakmentes iskolaert cfmu megyei rendezvenyen.

VIII. ©Az innovdcio hazai es nemzetkozi multiplikdldsa, a Vacis pedagogusok bemutatjak,
tovabbadjak modszertani megujulas soran szerzett ismereteiket, gyakortati
tapasztalataikat.

• Wyi/f szakmai nap, ,,Szemelyre szabott minosegi oktatas" cimmel. Szakmai
erdeklodoknek, sziiloknek, es a telepiiles polgarai szamara. Oriiltiink
partneriskolaink tanarai, az Oktatasi Bizottsag, a Megyei pedagogiai Intezet
munkatarsai reszvetelenek, megtiszteltetesnek ereztiik dr. Ottofi Rudolf
alpolgarmester ur koszontojet, bevezetojet, es erdeklodeset a tanorak irant.



• Az OECD CERI altal elindltott ,,lnnovativ Tanulasi Kornyezetek" cimii konferenciajan,
mely az ELTE Pedagogiai es Pszichologiai Karan kerult megrendezesre, a ,,Vaci"
bekerult a legjobb magyarorszagi innovacios iskolak koze.

A Dalton-terwel kapcsolatban a mosonmagyarovari Haller Iskolaban tartottunk 30 oras
akkreditalt kepzest.

Honismereti csoport kiadja a ,,Sok feny maradt utanuk" Jeles pedasogusok Gyor-Moson-
Sopron Meyyeben dmu gyujtemenyes muvet. Tobb helyen tartottunk a
konyvbemutatojaval egybekotott megemlekezest a megye kulonbozo telepiilesein.
Lasd: http://www.hungaro-dalton.hu/rendezvenyek.html

Koszonetnyi Ivanftas
A Hungaro-Dalton Egyesulet ezuton fejezi ki koszonetet mindenkinek, aki tevekenysegenek
ellatasahoz a targyevben anyagi vagy egyebsegitseget nyujtott.

Gyor, 2009. 04. 20.

Gomoryne Meszey Zsuzsa
elnok


