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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Speciális kommunikációs segítő képzés (SKS) 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-020/2018 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2021.09.30 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szabadon választható szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

Az AAK-használó személyek kommunikációs akadálymentesítésének módszerei, 

kommunikációs akadályok áthidalása. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

60 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % - a. 

15 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli teszt kitöltése, melyből 10 helyes válasz szükséges  

 

Minimum és maximum létszám: 

10-16 

 

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. Napközbeni gyermekfelügyelet  

30. Helyettes szülő  

31. Gyermekek átmeneti otthona  

32. Családok átmeneti otthona  

33. Nevelöszülői hálózat  

34. Javítóintézet  

35. Gyermekotthon  

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  

37. Egyéb, éspedig: jelnyelvi tolmácsszolgálatok x 

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

A továbbképzés egységei: 

− Az emberi kommunikáció és sérülések következményei 

− Kommunikációs akadálymentesítés AAK- eszközökkel, módszerekkel 

− Kommunikációs segítő szerepe, feladatai 

− A kommunikációs akadálymentesítés folyamata 

− Tanfolyamzárás és összefoglalás 

 

A továbbképzési program tartalma: 

Elméleti ismeretek: tudja értelmezni a kommunikációs kompetenciát, hangsúlyozva a sérült és 

a normál kommunikáció jellegzetességeit, formáit, csatornáit érintően. Megismeri az 

augmentatív és alternatív kommunikációs eszközöket és módszereket. Gyakorlati ismeretek: a 

kliensek által használt kiegészítő (szaknyelven augmentatív és alternatív= AAK) 

kommunikációs rendszerek, a közismertebb eszközök és módszerek felismerése és gyakorlati 

alkalmazása, ill. a használat elősegítése. A különböző kommunikációs eszközök ismerete, 

használatuk elsajátítása, az informatika akadálymentesítésével nyert low-tech és high-tech 

eszközök, valamint a kommunikációs tábla és oktatási segédeszközök kezelése, 

kommunikációs programok, hangadógépek és speciális számítógép-kapcsolók működtetése, 

ezek működését valaki számára lehetővé tétele, elősegítése.  
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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) 450-3238 

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/

