
 „Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar 

 

ESÉLYKIEGYENLÍTŐ TRÉNING: 
MAGYAR ÉS/VAGY MATEMATIKA 
Elsősorban BTMN vagy SNI státuszú gyerekeknek, felvételire 
való felkészítés a speciális probléma figyelembevételével 
 

 Az Esélykiegyenlítő egyéni felvételi tréning, személyes találkozásokkal valósul meg. 
Két tréninget ötvöz: az egyéni szaktárgyi felvételi felkészítőt és az esélykiegyenlítő 
fejlesztőpedagógiai tréninget. A szakmai csoportunk által kialakított egyedi módszertan és 
speciális feladatbank segítségével biztosítjuk azoknak az BTMN vagy SNI státuszú 
gyerekeknek az esélykiegyenlítését, ezáltal a lehető legsikeresebb felvételijét, akiknek a 
gimnáziumi hivatalosan csak időkedvezményt és eszközhasználati lehetőséget adhat a 
felvételin, de sajnos – problémájuktól függetlenül – ugyanazt a tesztet kell megírniuk, mint 
átlagos fejlődésmenetű évfolyamtársaiknak.  

Az Esélykiegyenlítő tréning nem gyógypedagógiai fejlesztés, hanem a speciális 
nehézségeket ill. a sajátos nevelési igényt figyelembe vevő felvételi felkészítés. 

A BTMN diagnózisú gyerekek közül a tanulási nehézséggel küzdőket ezen a tréningen 
fogadjuk, a beilleszkedési és magatartási nehézség diagnózisú gyerekeket normál tréningre 
várjuk. Az SNI (sajátos nevelési igényű) gyerekeket csak ezen a tréningen fogadjuk, 
elsősorban a BNO kód szerinti F81, F84, F90 diagnózissal rendelkező gyerekeket. Mód van 
arra, hogy szakvélemény nélkül válassza a szülő az Esélykiegyenlítő tréninget, de az ilyen 
szakvéleménnyel rendelkező gyerekeket kizárólag ezen a felvételi tréningen tudjuk fogadni.  
A tréning külön értendő a szaktárgyakra: magyar vagy matematika (vagy mindkettő 
külön-külön). 
 
Az ESÉLYKIEGYENLÍTŐ MAGYAR és/vagy MATEK TRÉNING tartalma: 

• A tréningen történő módszer-gyakorlás, az alapkészségek erősítése, a diagnózis tartalmának 
függvényében folyamatos, többirányú - a felvételi sikeres teljesítésére irányuló - fejlesztés, az 
otthoni feladatok segítségével egyenletes gyakoroltatás. 

• Speciális gyakorlóanyagok a BTMN vagy SNI státuszból adódó felvételi hátrányok leküzdésére. 
• Tréningkezdő szintfelmérés után a központi felvételihez szükséges magyar és/vagy matematika 

feladatok gyakorlása 
• Az írásbeli felvételihez szükséges egyéni technika megalkotása és gyakoroltatása, mely 

figyelembe veszi az SNI státuszból adódó sajátosságokat. 
 

 

Az ESÉLYKIEGYENLÍTŐ MAGYAR és/vagy MATEK TRÉNING ütemezése: 
A felvételit megelőző min. 4 félév, valamint a tanévek közötti nyáron 2x1 hét intenzív tréning. A 
tanév időtartama alatt minden héten, a nyár folyamán minden hónapban 1 hetet várjuk a BTMN vagy 
SNI gyerekeket tréninigre. 

 
Az ESÉLYKIEGYENLÍTŐ MAGYAR és/vagy MATEK TRÉNING bérletrendszere: 

• Az Esélykiegyenlítő tréninget minden esetben külön felmérés előzi meg, valamint a 
szakvéleményt kérjük, amely segítséget nyújt a feladat megítéléséhez. 

• A tréning külön értendő: magyar és/vagy matematika tréning időponttal 
• A tréning 8 alkalmas bérletrendszerben működik év közben, és intenzív tréning formában 

nyáron. (90 perc/alkalom).  
 
Az ESÉLYKIEGYENLÍTŐ MAGYAR és/vagy MATEK TRÉNING díja: 

8 alkalmas bérlet az Esélykiegyenlítő magyar vagy matematika tréningre: 105.600 Ft (vagy 
részletfizetéssel 2x58.000 Ft). Amennyiben mindkettőt szeretné, az két külön tréninget jelent! 
8 alkalmas MESTER tréning bérlet az Esélykiegyenlítő magyar tréningre (Vadász Ágnes) 
126.000 Ft (vagy részletfizetéssel 2x70.000 Ft).  

 

Érdeklődés és bejelentkezés felmérésre: 30/549-4645 (hétköznap 12-16 óra között) 
vagy info@kepessegforras.hu 


