
Beszámoló 

 

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, a 2018-as üzleti évben 

végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak: 

 

• 2018-ban 2 alap tanfolyamot tartottunk az erősen megnövekedett igények kielégítése 

érdekében.  Nyáron 100, majd ősszel 102 fővel ( összesen 202 fő ). A 120 órás akkreditált 

pedagógusképzésünk címe: Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-

érzékszervi fejlesztésére. A fejlesztői képzésen 5 fő pályáztatás útján, összesen 500.000 Ft 

kedvezményben részesült. Sikeresen feleltünk meg az Oktatási Hivatal ellenőrzésének 

melyben a 2017-es tanfolyamot és a 2018 évi folyamatban lévő tanfolyamot ellenőrizték.  

• Idén első alkalommal, 4 ízben tartottunk szintfelmérő foglalkozásokat, melyen ingyenesen 

részt vehettek az alaptanfolyamra jelentkezők és érdeklődők, hogy felmérhették képesek-e 

a képzés mozgáskövetelményeinek eleget tenni. A már regisztráltak ingyenesen 

visszaléphettek, ha azt látták, hogy nem tudják teljesíteni a képzés követelményeit.  

• A tárgyév során az 50 órás terapeuta tanfolyamot 51 fő fejezte be. A képzésen azok a 

fejlesztők vehetnek részt, akik sikeresen elvégezték a 120 órás akkreditált tanfolyamunkat. 

• Az év folyamán 7 alkalommal szerveztünk egy napos továbbképzést Hogyan kezdjem el? 

Hiperaktív gyermekek, 50+, Poha-Rak témakörökben végzett hallgatóinknak, hogy 

megismertessük Őket a legújabb eredményeinkkel, tapasztalatainkkal, további segítséget 

kaphassanak a terápiás munka elkezdésében.  

• Két turnusban ismét hat alkalmas továbbképzést hirdettünk a már végzett terapeutáinknak, 

„Homloklebeny gyakorlatok az Alapozó Terápiában, és azon túl címmel. A 2017-ben indult 

30 órás képzés 2018-ban fejeződött be, a 2018-ban indult 2019.-ben fejeződik majd be. 

Összesen 4 csoportban 32 fő vesz részt.  

• Prof. Dr. Tóth Gábor Japán, Sagami Egyetemről 2 alkalommal tartott 1 napos előadást az 

ADHD és figyelemzavar témakörében az Alapozó Terápiák szakmai továbbképzésén és a 

Szent Miklós Általános iskola szakmai napján.  

• Floidl Andrea és Bognár Eszter vezető terapeutánk új képzése indult be a 4 éves óvodások 

számára Az alapozó alapozása címmel, melyt több vezetőterapeutánk is elvégzett. Az év 

során 3 csoport végzett a 30 órás képzésen. 

• Összesen 198 fő vett rész a 7 féle képzés valamelyikén vagy több képzésen is. 

• 2018-ban 41 gyermek térítésmentes vizsgálatát végeztük el, fejlesztésével kapcsolatban 

tanácsot adtunk és fejlesztőt vagy terapeutát kerestünk számunkra.  

• Vezető terapeutáinkkal 4 alkalommal készítettük elő a következő tanfolyamunkat, 

beszéltünk meg aktuális szakmai kérdéseket, készítettük elő a következő akkreditációt, 

hogy minél sikeresebb lehessen a következő képzésünk. A képzéseket követően közvetlenül 

beszéltük át a tanfolyam minőségbiztosítási tapasztalatait. 2 alkalommal tartottunk 

kuratóriumi ülést.  

• Tovább dolgoztunk a terapeuta és fejlesztői vizsgálat megújításán, mely elkészült és a 

hallgatók számára nyomtatásban beszerezhető.   

• Számos alkalmat biztosítottunk hallgatóink számára, hogy hospitálhassanak terápiás 

vizsgálaton, ameddig képesnek érzik magukat a vizsgálat vizsgára. 

• Az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot régebben végzett hallgatóinkkal, 

tanfolyami érdeklődőkkel, szülőkkel. A hozzánk forduló hallgatók munkáját szakmai 

tanácsokkal segítettük. Szülőknek terapeutákat kerestünk. Napi szinten érkeznek a hallgatói 

kérések, kérdések, terapeuta keresés, árajánlat kérés, kizárólagossági igazolás kérés, 

elvesztett tanúsítványok, tanfolyami jelentkezés, angol nyelvű leírás, honlapi adatok 

módosítása, ingyenes vizsgálatok, tanfolyami belső anyag kérések, korábbi tanfolyami 



hallgatók hospitálási kérése, szülői érdeklődők gyermekeikkel kapcsolatban ügyekkel 

kapcsolatban.  

Jellemző, hogy sok régebben végzett fejlesztő keres meg minket, hogy szeretné a 

terapeutává válni. 4 telefonszámon tudnak elérni bennünket az érdeklődők, kérdezők.  

• Számos engedély kérés érkezett, hogy előadhassanak az Alapozó Terápiáról iskolákban, 

szakmai fórumokon, konferenciákon. Az előadásokat Szerdahelyi Márton nézte át és 

javította.  

• Dr Marton-Dévényi Éva, Gergely Anikó és Szerdahelyi Márton részt vett a MTA Magyar 

Nyelvstratégiai Intézete Az anyanyelvi nevelés stratégiai kérdései a közoktatásban c. 

program soron következő kerekasztal-beszélgetésére, melynek célja, hogy az 5–8 évesek 

anyanyelvi nevelésével kapcsolatos stratégiai feladatokat és a közoktatás eredményeit 

feltárjuk, és konkrét javaslatokat tegyünk az esetleges változtatásokra.  

•  Horváth Ilona több alkalommal előadással és a kerekasztal beszélgetésen is képviseltette 

az Alapozó Terápiát a Eltérő fejlődés - Tünetészlelés és a mozgásterápiák gyakorlati 

kérdései című konferenciáján, mely egyedülálló összefoglalása a 0 - 12 éves életkorban 

leggyakrabban alkalmazott mozgásterápiás módszereknek és a konferencia jelenleg 

országos szinten, számos helyen megjelenik. 

• Bognár Eszter Baranya megyében 6 óvodában tartott az ősszel szülői értekezletet, ahol 

beszélt az Alapozó terápiáról és fejlesztésről 1-2 órában, összefüggésben az 

iskolaérettséggel, részképesség zavarokkal. 

• Szerdahelyi Márton a Bolyban tartott előadást. Szent Miklós Általános Iskolában nyílt 

napon Alapozó Terápiás bemutatót tartott szülőknek és kerületi pedagógusoknak. A Kós 

Károly Iskola tantestületének tartott előadást. A Szellő utcai iskola frissen végzett Alapozó 

fejlesztője járt ősszel heti 1 alkalommal - egy iskolai autizmus spektrum zavaros 

tanítványával - hospitálni, hogy fejlesztői tudását megerősíthesse. Pázmány Péter III. éves 

magyar-történelem szakos hallgató hospitál. 

• A törvényeknek megfelelően kidolgoztuk a GDPR rendszerünket.  

• Facebook oldalunkon folyamatosan segítünk a terapeuta keresésben szülők és fejlesztő 

központok számára, válaszolunk a feltett kérdésekre, hirdetjük meg az ingyenes 

vizsgálatokat. Már több mint 2900 szakember és szülő követi tevékenységünket.  

Facebook oldalunkon folyamatosan gyűjtjük a szülők számára a különböző módszertani 

központok, fejlesztő házak, pedagógiai szakszolgálatok, általános iskolák, óvodák, 

alapítványok, neveit, ahol Alapozó Terápia elérhető.  

• Honlapunkon megtalálhatók azok a terapeuták, akik már homloklebeny csoportot is 

tartanak. Egy térképes Alapozó Terápiás szakember kereső fejlesztésén dolgozunk.   

• Modernizált honlapnak köszönhetően már 47 aktív és 80 inaktív (csak számunkra látható) 

valamint 8 homloklebeny terapeuta, 1 aktív fejlesztő és 19 inaktív fejlesztő szakember 

elérhetőségét tudjuk továbbadni a szülőknek. 700 feletti feliratkozónk van a honlapon, hogy 

hírleveleink segítségével követhesse a legfrissebb híreinket.  

• Emailben kerestük meg végzettjeinket, hogy minél jobban átláthassuk az országban dolgozó 

fejlesztők és terapeuták létszámát és területi elérhetőségüket, hogy minél jobban 

segíthessünk a hozzánk forduló szülőknek.  

 

Budapest, 2019. május 5. 

 

Lejegyezte:              Szerdahelyi Márton 

Az Alapozó terápiák Alapítvány  

       kuratóriumának elnöke 


