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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Augmentatív és alternatív kommunikációs tréner 

 

Képzési program engedély száma: 

E-00089/2014/B006 

(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00226-18-03 6 02 4) 

 

Képzési program célja: 

A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradékta-lan elsajátíttatása a 

képzésben résztvevőkkel. 

A képzési program elvégzése után a résztvevők képesek legyenek rugalmasan alkalmazni a 

rendelkezésére álló oktatási, didaktikai eszközöket és módszereket, továbbá ismerjék az 

augmentatív és alternatív kommunikáció oktatási módszerek és technikák megtaní-

tásának/átadásának és gyakorlásának lehetőségeit illetve az augmentatív és alternatív 

kommunikáció követelményeit, szabályait. A résztvevők szerezzen ismeretet az augmentatív 

és alternatív kom-munikáció-témájú kutatásokról, azok módszertani jellemzőiről, va-lamint az 

elméleti ismeretek, szakirodalmak oktatói szintű feldolgozásáról. 

 

Képzési program célcsoportja: 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik min. 5 év augmentatív és alternatív 

kommunikációt használó személyekkel végzett oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy 

rehabilitációs célú munkatapasztalattal és min. 3 év felnőttképzési gyakorlattal rendelkeznek. 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség felsőfokú iskolai végzettség 

Szakmai végzettség szakmai előképzettséghez nem kötött 

Szakmai gyakorlat min. 5 év augmentatív és alternatív 

kommunikációt használó személyekkel végzett 

oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy rehabilitációs 

célú munkatapasztalat és min. 3 év felnőttképzési 

gyakorlat 

Egészségügyi alkalmasság nem szükséges 

Egyéb feltételek - 

 

Képzési program óraszáma: 

 

100 óra, ebből elméleti képzés 70 óra, gyakorlati képzés 30 óra 

 

A munkaterület leírása 

 

Az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) (beszédet he-lyettesítő és/vagy kiegészítő 

kommunikáció) tréner olyan szakember, aki a mindennapi gyakorlati tevékenysége mellett a 

leendő AAK trénereket felkészíti augmentatív és alternatív kommunikációs trénin-gek 

megtartására. Kettős tudással rendelkezik, egyrészt alaposan ismeri az AAK elméleti hátterét 

és a gyakorlatba ültetésének lehető-ségeit, másrészt olyan didaktikai tudással rendelkezik, 

amelynek kö-szönhetően képes és alkalmas felkészíteni a jövő szakembereit. 

Felkészíti arra a szakembereket, hogy a szakemberek önállóan, krea-tívan és az interaktív 

módon oldják meg a munkájuk során adódó feladatokat. 
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Oktatói-tréneri tevékenysége során augmentatív és alternatív kom-munikációval kapcsolatos 

ismereteket ad át, s a téma specialitásá-hoz illeszkedve tervezi és valósítja meg a 

készségfejlesztő folyama-tot. Képzői tevékenysége során olyan módszereket alkalmaz, ame-

lyek alkalmasak a saját élményű témafeldolgozásra, illetve amelyek figyelembe veszik a 

felnőttkori tanulás sajátosságait és tanulási szo-kásait, valamint személyes fejlesztendő 

területeit. Szakmai munkájá-nak hitelét adja, hogy folyamatosan tevékenységébe beépíti, 

vala-mint az átadott tudásokat aktualizálja a legújabb kutatási eredmé-nyekkel. 

 

A képzési program tananyagegységei 

 

1. SzPk-00226-18-03 6 02 4/M-01 Az augmentatív és alternatív kommunikációs segítő 

képzés képzőinek általános felkészítése 

2. SzPk-00226-18-03 6 02 4/M-02 Az augmentatív és alternatív kommunikációs segítő 

képzés részletes tartalmi elemei – alapok és célcsoport specifikus ismeretek 

3. SzPk-00226-18-03 6 02 4/M-03 Az augmentatív és alternatív kommunikációs segítő 

képzés részletes tartalmi elemei – augmentatív és alternatív kommunikációhoz 

szükséges feltételek és módszerek 

4. SzPk-00226-18-03 6 02 4/M-04 Az augmentatív és alternatív kommunikációs segítő 

képzés hatékonyságát befolyásoló tényezők 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 25 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

A vizsgára bocsátás feltételei A vizsga során a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a 

képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez 

szükséges kompetenciákkal.  

A számonkérés tartalmát tekintve az elsajátított szakmai ismereteket 

és készségeket foglalja magába.  

A vizsgára bocsájtás feltételei: 

a képzési programban meghatározott gyakorlat teljesítése 

a képzés óraszámának 20%-át meg nem haladó hiányzás  

A szakmai záró beszámoló feladatai: 

Gyakorlati feladat 

A vizsgafeladat megnevezése Tematikai vázlat, ppt készítése 

A vizsgafeladat ismertetése A résztvevők a továbbképzés során kidolgozott összefoglalóik 

alapján, valamint a csoportosan összeállított tematikai vázlatból és 

a tematika egy részletéből a záró napon elhangzott reflexiók 

alapján elkészítenek egy tematikai vázlatot, egy ppt-t, s bemutatják 

a megszerzett ismereteiket. 

A vizsgafeladat időtartama 15 perc (felkészülési idő nincs) 

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya 

50 % 
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Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése Elméleti ismeretek reprodukálása 

A vizsgafeladat ismertetése A tananyagból összeállított 20 tételből 1 tétel húzása kidolgozása, 

15’-es szóbeli bemutatása, előadás a vizsgán jelenlévő oktatók, 

illetve résztvevők csoportja részére. 

A vizsgafeladat időtartama 20 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya 

50 % 

 

 

A szakmai záró beszámoló 

értékelése 

A szakmai záróvizsga akkor eredményes, ha az előírt feladatok 

végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

Minősítése: 0-50% „Nem megfelelt”, 51-85% „Megfelelt”85-100% 

„Kiválóan megfelelt” 

A szakmai záróvizsga eredményeként létrejött dokumentumokat, 

tételsorokat, értékelő lapokat a képző intézmény a képzési 

dokumentáció mellékleteként helyezi el, eredményeit nyilvántartja. 

A szakmai záró beszámoló 

sikertelen teljesítése 

Amennyiben a képzésben résztvevő sikertelen szakmai záró 

beszámolót tesz, igény felmerülése esetén előzetes egyeztetés 

alapján képző intézmény lehetőséget biztosít résztvevő számára 

felzárkóztató órákon történő részvételre és a szakmai beszámoló 

megismétlésére, maximum 3 alkalommal. 

A képzés elvégzéséről szóló 

tanúsítvány kiadásának 

feltételei 

 

 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

− a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán 

való részvétel, 

− a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése, 

− a felnőttképzési szerződésben foglalt egyéb feltételek maradéktalan betartása. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

tanúsítvány 

 

A képzési 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/

