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A továbbképzés célja, tartalma 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a diszkalkulia (számolási zavar) 

szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét és viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi 

szakirodalmak alapján. Jártasságot szerezzenek a diszkalkulia (számolási zavar) 

terminológiájának aktuális, modern használatában, illetve a sajátos nevelési igény 

tárgykörébe tartozóan a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői 

bizottságok által kiadott szakértői vélemények értelmezésében. A résztvevők megismerik a 

gyermekek, tanulók ellátásba kerüléséig a vonatkozó szabályzó jogszabályi hátteret, és olyan 

ismereti, szakmaelméleti alapokra tesznek szert, amelyek által képesek lesznek felismerni a 

diszkalkulia (számolási zavar) prediktív tüneteit és megtervezni az ellátási utakat. Elsajátítják 

a pedagógiai diagnosztika és a terápia szempontrendszerét, és megismerik azok legismertebb 

hazai és nemzetközi eszköztárát.  

A továbbképzés tematikai egységei: 

 Tapasztalati szakértővel történő megbeszélés és a diszkalkuliában (számolási 

zavarban) érintett személyek önvallomásainak elemzése 

 A diszkalkulia (számolási zavar) elhelyezése a specifikus tanulási zavarok rendszerében. 

A DSM-5 terminológiáinak használata szerint a specifikus tanulási zavarokon belül a 

számolási zavar meghatározása. 

 Tünetelemzés a diszkalkulia (számolási zavar) felismeréséhez 

 Hazai diagnosztikus eszközökre való kitekintés  

 A terápiareleváns diagnózishoz kapcsolódó szakértői vélemények elemzése 

 Terápiás utak, lehetőségek megismerése gyermek- és felnőttkorban 

 Betekintés módszerspecifikus terápiákba 

 Jogszabályi háttér és intézményrendszer megismerése a diszkalkuliához (számolási 

zavarhoz) kapcsolódóan  

 

                                                 
1 Alapítási engedély nyt-i száma: 575/27/2017 
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A továbbképzés felépítése, ütemezése 

A 60 órás képzés 30 óra elméleti és 30 óra gyakorlati egységből épül fel témánként tömbösített 

elrendezésben (3 nap, 3 nap, 2 nap). 

A képzés hangsúlyt fektet a diszkalkulia (számolási zavar) terminológia pontos használatára, a 

tüneteinek felismerésére és a fejlesztő diagnosztizálás eredményeként megvalósuló specifikus 

terápiában való gyógypedagógusi részvételre. Ezért 2 alkalommal rövid, gyakorlatias otthoni 

munka keretében lehetőséget ad a résztvevők számára a tanultak saját élményű 

kipróbálására, mely a záróprojekt sikeres megvalósítását támogatja.  

Részvételi díj 

75.000 Ft 

A továbbképzés célcsoportja 

Felsőfokú gyógypedagógiai, pszichológiai végzettségű szakemberek, akik gyógypedagógiai, 
logopédiai, fejlesztő pedagógusi, pszichológusi feladatokat látnak el. 

A jelentkezés feltétele 

Gyógypedagógia és/vagy pszichológia alap- vagy mesterképzésben (vagy korábban ennek 
megfeleltethető főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, gyógypedagógus és/vagy 
pszichológus szakképzettség. 
Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges  

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

 A továbbképzésen való 90%-os részvétel. 

 A 2 otthoni feladat elkészítése:  
o 1. otthoni feladat: A képzés során tanult gyógypedagógiai állapotmegismerést 

szolgáló eszköz/módszer egyikének egyéni alkalmazása a saját élményű tanulás 
érdekében. A kiválasztott eljárás alkalmazása matematika tantárgyból gyengén 
teljesítő tanuló vagy számolási problémával küzdő felnőtt állapotmegismerése 
során, majd az eredmények szöveges összefoglalása szövegszerkesztett írásos 
anyagban 1 oldal max. terjedelemben. 

o 2. otthoni feladat: A megismert terápiás célterületeknek megfelelő eszköz 
kidolgozása, az eszköz használati céljának, menetének leírásával.  

 A záróprojekt elkészítése és sikeres bemutatása. 
Egy, a témát érintő a képzésen résztvevő munkájához kapcsolódó projekt tervezése 
szabadon választott korosztály számára, elkészítése és bemutatása biztosítja, mely a 
képzés megfogalmazott céljának megfelelően megszerzett elméleti és gyakorlati 
ismereteket ötvözi a saját élményű munka tapasztalataival. 
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Jelentkezés 
A továbbképzés az őszi és a tavaszi félévben egy-egy alkalommal indul. A tanfolyami napok és 
a jelentkezési határidő a kari honlapon kerül közzétételre. A jelentkezés az erre rendszeresített 
jelentkezési lappal történik, mely elérhető a Kar honlapján.  

 
A jelentkezési lapot és annak mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni: 

ELTE BGGYK Tanulmányi Hivatal, 1097 Budapest, Ecseri út 3. 
További információ kérhető adminisztratív kérdésekben: 

tovabbkepzo@barczi.elte.hu  
tel: +36 1/358-5527 

További információ kérhető szakmai kérdésekben: 
gytk@barczi.elte.hu 


