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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: Augmentatív és alternatív kommunikáció diagnoszta képzés 

 

A továbbképzés engedély száma: T-05-018/2018 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 2021.szeptember 30. 

 

Továbbképzés program típusa: szabadon választható szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: A felmérés eredményein alapuló, egyénre szabott AAK-

fejlesztés és támogatás tervezése és vezetése. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 60 

 

Továbbképzési program pontszáma: 40 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 

10 % - a.  

 

Zárófeladat elkészítése: 

A résztvevők írásbeli dolgozatot készítenek, mini-esettanulmánnyal, vagy esetleírással.  

A dolgozat elkészítésének célja a kialakuló tudás elmélyítése, a nézetek, az attitűd 

változásának, fejlődésének nyomon követő bemutatása, valamint annak igazolása, hogy a 

résztvevő képes a képzés különböző szegmenseiben elsajátított tudást integrálni és 

munkájában alkalmazni. A dolgozat készítése segíti a résztvevőt a saját tanulási folyamatára 

való rátekintésben, és a környezete számára is lehetővé teszi a tanulási folyamat nyomon 

követését, a fejlődés értékelését a szakmai ismeretek és kompetenciák terén. 

 

Minimum és maximum létszám: minimum 15 - maximum 22 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

Ellátási terület szerint: 

 

1. Étkeztetés  

2. Házi segítségnyújtás   

3. Családsegítés   

4. Idősek otthona  

5. Pszichiátriai betegek otthona  

6. Szenvedélybetegek otthona  

7. Fogyatékos személyek otthona x 

8. Hajléktalanok otthona  

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye  

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye  

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye  

13. Idősek klubja  

14. Gondozási központ   

15. Fogyatékosok nappali intézménye x 

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye  

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye  

18. Nappali melegedő  

19. Időskorúak gondozóháza  

20. Fogyatékosok gondozóháza x 
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21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye  

23. Hajléktalanok átmeneti szállása  

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona  

25. Fogyatékos személyek lakóotthona x 

26. Gyermekjóléti szolgálat  

27. Bölcsődei ellátás  

27. a) Bölcsőde  

27. b) Mini bölcsőde  

27. c) Munkahelyi bölcsőde  

27. d) Családi bölcsőde  

28. --------------------------------------------- ---- 

29. Házi gyermekfelügyelet  

30. Helyettes szülő  

31. Gyermekek átmeneti otthona  

32. Családok átmeneti otthona  

33. Nevelőszülői hálózat  

34. Javítóintézet  

35. Gyermekotthon  

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  

37. Egyéb, éspedig: Támogatott lakhatás x 

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) a XXI. századra az egyénre szabott, 

differenciáló és készségalapú gyógypedagógia és rehabilitáció elengedhetetlen területévé 

fejlődött. Lehetővé teszi, hogy az –arányukban egyre nagyobb számban jelenlévő – 

halmozottan sérült személyek, akik károsodott funkciói között kiemelt szerep jut a 

kommunikációfogyatékosságot okozó, súlyos beszédzavarnak, bizonyos kommunikációs 

módszerek és eszközök útján maguk is a társadalmi és egyéni interakciók aktív részeseivé 

váljanak. 

A képzés célja a komplex kommunikációs szükségletű – AAK-használó – személyek 

kommunikációs lehetőséginek, kommunikációs módjainak és eszköztárának a megismerése, 

alkalmazhatóságuk elsajátítása. A tanfolyam során a résztvevők megismerik az augmentatív 

és alternatív kommunikáció alapelveit és alapfogalmait. Elsajátítják az augmentatív és 

alternatív kommunikációs fejlesztés és támogatás folyamatát, melynek a kiinduló pontja az 

állapotfelmérés. 

 

A továbbképzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további információ 

kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás keretében: 

 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. 

Telefon: (1) 450-3239 

Fax: (1) 450-3235 

E-mail : felnottkepzes@fszk.hu 

 Web: http://fszk.hu 

 

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

