Kognitivt Centrum Sverige

Auktorisation

UTREDNING AV DYSKALKYLI
Vid svårare former av matematiksvårigheter är det viktigt att fördjupa kunskapen om
eleven via en kartläggning. Denna ligger som grund för planering och genomförande
av korrekta och därmed vinnande hjälpinsatser.

KVALITETSSÄKRA ER VERKSAMHET
Nu finns auktorisationsutbildning som utredare av dyskalkyli. Utbildningen som sker
på deltid under ca 1-1,5 år leder fram till att man blir auktoriserad i sin profession
genom Kognitivt Centrum Sverige.
Auktorisationen utgör en viktig kvalitetssäkring, att utredningen av matematiksvårigheter når upp till en godtagbar nationell standard.
I utbildning ingår:
*4-dagars utbildning (2+2 dagar) där teori och praktik varvas
*Genomförande av 10 utredningar under handledning via tele
*Skriva ett paper inom ämnet dyskalkyli (i samråd med handledaren)
Man kan bli auktoriserad utredare i sin profession som;
*Pedagog
*Logoped
*Psykolog
Kursledning: Neuropsykologerna Björn Adler & Hanna Adler
Kurskostnad: 25.800:- exkl moms inkluderar handledning på 10 utredningar, handledning på paperarbete samt även fyra utbildningsdagar.
Kursstart: Sker via tvådagarskurs i Stockholm, Göteborg eller Malmö
Kommunerna och landstingen kan genom auktorisationen klara mer av de grundläggande bedömningarna själva. Auktorisationen utgör en viktig kvalitetssäkring för den
egna verksamheten.

Kognitivt Centrum Sverige
Stenhotten 60
269 73 FÖRSLÖV

Läs mer om utbildning och oss på;
www.dyskalkyli.nu
eller ring oss på 040-30 16 80
För mer information även
E-mail: info@kognitivtcentrum.se
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AUKTORISATIONSUTBILDNING SOM UTREDARE AV DYSKALKYLI
I utbildning ingår:
*4-dagars utbildning (2+2 dagar)
*Genomförande av 10 utredningar under handledning
*Skriva ett paper inom ämnet dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter (i
samråd med handledaren) och på detta sätt bekräfta sina teoretiska och
praktiska kunskaper om matematiksvårigheter
Utbildningen kostar 2019 totalt 25.800:- (exkl moms) varav fördelar sig på följande
delar:
Utbildning fyra kursdagar 12.600:Handledning 10 utredningar á 1200:- per utredning dvs totalt 12.000:Handledning vetenskapligt arbete/paper 1200:Vanligtvis faktureras utbildningen över två budgetår - i två lika delar.
Kommunerna och landstingen kan genom auktorisationen klara mer av de grundläggande bedömningarna själva - elever med uttalade matematiksvårigheter ska kunna
erbjudas en ordentlig pedagogisk kartläggning. Auktorisationen utgör en viktig kvalitetssäkring för den egna verksamheten.
För formell diagnos krävs alltid bedömning av pedagog, psykolog och läkare dvs.
ingen av dessa professioner kan ensam sätta diagnosen. Däremot kan man som
pedagog självständigt göra en kartläggning som inte i första hand ska användas för
en formell diagnos utan för att planera för vinnande hjälpinsatser.
Kursledning: Neuropsykologerna Björn Adler & Hanna Adler
Kontakta oss gärna för mer information
Björn Adler
Verksamhetschef
Leg psykolog/
Specialist i neuropsykologi/
Specialist i klinisk psykologi/
Leg psykoterapeut
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