Háromnapos Dyscalculine tematikus szakmai továbbképzés
pedagógusoknak
„A 100-as számkör kialakítása” témakörben
2015. május 8-9-10-én
A kéréseknek megfelelően, korosztályok igényeihez igazított matematika módszertani továbbképzést
indítunk!
Dyscalculine műhelyünkbe várjuk a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanító, tanár, óvodapedagógus
kollégákat.
A májusi tanfolyam során a 6-10 évesek diszkalkulia terápiáiról, illetve a 100-es számkör
kialakításáról háromnapos képzést tartunk.
Főbb témáink:

 A tipikusan fejlődő 6-10 évesek matematikai gondolkodása.
 Szűrőeljárás a számolási zavar veszélyeztetettség megállapítására. A pedagógiai vizsgálat
eszközei.
 Szám- és műveleti fogalom kialakításának tanítási lépései a 100-as számkörben
(tevékenységek szemléltetésével).
 Az iskolás korosztály matematikai fogalomértésének fejlesztése.
 Dyscalculine program - módszer- és eszközismertetés. A matematika tanórai módszerek dúsítása
1. és 2. osztályban.
Gyakorlatorientált szakmai képzésünkön tapasztalt szakember segítségével nyújtunk tudást a diszkalkulia
jelenségéről. Célunk, hogy hasznosítható ismeretet adjunk a matematika tanulási zavarral, a diszkalkuliával
kapcsolatosan, és segítsük az együttnevelő pedagógusokat a tanórai foglalkoztatásban. Továbbá
bemutatjuk a Dyscalculine Programot, annak módszertani eljárásait, eszközeit.

A továbbképzésen a szakemberek/pedagógusok megismerik a diszkalkuliára utaló tüneteket, a
matematika tanulási zavar szűrésére alkalmas vizsgálatokat, a diagnosztikus szempontokat. A
diagnózis alapján képesek lesznek a fejlesztési szükségletek meghatározására. Megismerik
annak az evidencia alapú programnak az alapelveit és lépéseit, amely 25 év gyakorlatából nőtte
ki magát, és amely a képi problémareprezentáció és a vizuális támogatás módszerét
alkalmazza a diszkalkuliások terápiájában.
A képzést elvégző pedagógus igazolást kap arról, hogy a továbbképzés tematikájában leírtakat
ismeri, sikeresen elvégezte azt.

A tanfolyam elvégzése a pedagógus továbbképzésen belül 30 kreditpontot ér.
A résztvevők CD-n hasznosítható segédleteket, és tananyagot kapnak.
A képzés időpontja: 2015. május 8-9-10 (péntek-szombat-vasárnap)
Pénteken: 9.30 -16.00
Szombaton: 9.30- 16.00
Vasárnap: 9.30- 16.00
Helyszín: Budapest (a pontos helyszín szervezés alatt, a jelentkezőket emailben értesítjük)
A képzés ára:
2015. április 10-ig történő jelentkezéssel – és utalással, bruttó 55.000 Ft/fő
A később jelentkezők számára: bruttó 60.000 Ft/fő
A képzés kreditponttal jár, beleszámít a pedagógusképzésbe (a 277/1997. (XII.22.) Korm.
rendelet szerint), nem akkreditált.
A foglalkozásokat vezeti: Szabó Ottilia, a Dyscalculine szakembere.
A helyszínen vásárolhatók Dyscalculine Számolólapok, munkafüzetek is.
A jelentkezés módja: Küldje el nevét, elérhetőségét és a számlázási adatait az
info@dyscalculine.com email címre!
A fizetés módja: Utalja el a képzés összegét az alábbi bankszámlára – nevét feltüntetve, az számlázási
adatokkal megegyezően:
MagNet Bank: 16200106-00254780
(Aster Film Bt. 1074 Budapest, Tivadar u. 2.)
Várjuk szeretettel!

