
 

 

LOGOPÉDIA KIADÓ KKT. 
1165 Budapest, Csinszka u. 3. 
Kiadó vezető: Szekeres Zsuzsánna 
Honlap: www.logopediakiado.hu 
Kapcsolattartó: Szekeres Zsuzsánna, Tel: 06-20/940-7936 
E-mail: logopedia.tanfolyam@gmail.com 
Felnőttképzési tev. ny.szám:  E-001199/2015 

 

 

A képzés adatai 

Tanfolyam neve: A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia) 
Képző intézmény: Logopédia Kiadó Kkt.  
A képző intézmény felnőttképzési 
tevékenységére vonatkozó nyilvántartási 
száma: 

E-001199/2015 

A képzés engedély száma: E-001199/2015/D002 
A tanfolyam típusa: D képzési körben engedélyezett képzési program 
OKJ szám: − 
Képzés formája: iskolarendszeren kívüli, csoportos képzés 
A képzés teljesítése esetén kiállított 
okirat: Tanúsítvány. A képzés nem zárul vizsgával. 
A képzés időtartama: 30 óra (elmélet: 15 óra, gyakorlat: 15 óra) 

 

A képzésre történő jelentkezés feltételei 

Iskolai előképzettség: középiskolai érettségi vizsga 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: nem releváns 

 

A tanfolyam célja és rövid tematikája 
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a diszkalkulia oki hátterét, tüneteit, összefüggéseit a 
tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb 
szakirodalmakat, ezek tükrében a diszkalkulia vizsgálat menetét, a diagnosztikus szempontokat. A 
gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken 
keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex 
fejlesztés lehetőségeiről.  
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A képzés során a résztvevő az alábbi ismeretek, kompetenciák birtokába jut: 

- képes azonosítani a diszkalkulia okait, tényezőit 
- képes azonosítani a diszkalkulia óvodáskori, iskoláskori tüneteit 
- ismeri a diszkalkulia terápia alapelveit, módszereit, eszközrendszerét 

A képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot biztosítunk az ügyfelek 
részére a felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési 
programhoz való hozzáféréshez. 

 
A képzés helyszíne, pontos címe  
(külön szervezett gyakorlati foglalkozás a programban nem szerepel): a jelentkezők számára küldött 
Résztvevői tájékoztatóban kijelölt helyszínen 

Tervezett kezdés:  

Időtartam: 1 hónap  

Tanfolyami napok: hétvégén  

 
Részvételi díj: 40.000,- Ft  
A képzés teljes költsége magában foglalja a részvételi és a regisztrációs díjat, a képzéshez 
kapcsolódó, a programhoz tartozó elméleti és gyakorlati segédanyagok díját, a tanúsítvány 
kiállításának költségét, az adminisztrációs költségeket, az előzetes tudásszint felmérését, 
valamint a záró dolgozatok értékelését. A gyakorlati foglalkozásokkal összefüggésben 
juttatások nincsenek. 
(Külön szervezett gyakorlati foglalkozás a programban nem szerepel) 

 

Vizsgadíj: nincs 
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Felvilágosítás: Tel./Fax (06-1) 407-4154 Mobil: 06-20/940-7936 
E-mail: zsuzsa.szekeres@logopediakiado.hu   

Az előzetes tudásszint felmérésére a jelentkezési lap kitöltésével egy időben, 
írásban kerül sor. Amennyiben a résztvevő igényli, célzott beszélgetés keretében kerül sor előzetes 
tudásának felmérésére. Ennek alapján az érintett foglalkozásokon való részvétel valamely eleme alól 
felmentést kaphat. A záró dolgozat készítése alól felmentés nem adható.  
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