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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

AAK – augmentatív és alternatív kommunikáció diagnoszta képzés 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

10/39/2018 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2024.01.23. 

 

Továbbképzési program célja: 

A  továbbképzés  célja azon szakemberek diagnosztikai területen való továbbképzése, akik a 

köznevelés területén nem-vagy aligbeszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő 

gyermekek vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével 

foglalkoznak, vagy felnőtt korú beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK (augmentatív és alternatív 

kommunikáció) -szükségletű személyek rehabilitációjával foglalkoznak. 

A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az AAK-t használó személyek felmérésére és ennek 

alapján a kívánatos beavatkozások és támogatások meghatározására. 

A résztvevők ismereteket szereznek a felmérést igénylő populáció heterogenitásáról: 

változatos életkorú, nemű és diagnózisú személyekről, akik szerzett vagy veleszületett károsító 

tényezők következtében nem rendelkeznek funkcionális beszéddel. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A továbbképzést a köznevelés/közoktatás területén azoknak ajánljuk, akik nem-vagy 

aligbeszélő – súlyos kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek vagy fiatalok 

oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá 

azoknak a szakembereknek, akik felnőtt beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK-szükségletű 

személyek rehabilitációjával foglalkoznak és a diagnosztika területén szeretnék tudásukat 

elmélyíteni. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: pedagógia, gyógypedagógiai, pszichológia, logopedagógia, konduktív pedagógia 

szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez 

megfelelő szakképzettségek, valamint egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek. 

 

Megelőző szakmai gyakorlat: 

min. 3 éves augmentatív és alternatív kommunikációs szükségletű személyekkel végzett 

oktatási, fejlesztési és rehabilitációs célú munkatapasztalat, 

 

Képzési program óraszáma: 

60 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő ismerje és a gyakorlatban alkalmazza azokat az AAK-felmérések során 

használható módszerek és eszközök közül azokat, melyek segítségével a komplex 

kommunikációs szükségletű személy felmérése elvégezhető. A résztvevő képes legyen 

kiválasztani a megfelelő módszereket és eszközöket ahhoz, hogy specifikus és általános 

célokat tudjon hozzárendelni a diagnosztikára épülő, rövid - és hosszú távú fejlesztési 

célkitűzéshez. Ismerje a nemzetközi és hazai szinten elérhető felmérőeszközöket. 
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A továbbképzési program zárásának módja:  
1. Az  elméleti ismereteinek ellenőrzése egy záróteszt kitöltésével történik, amely megírására 

az utolsó továbbképzési napot követően maximum 7 nappal, elektronikus módon történik a 

felnőttkori tanulási szokásokat és lehetőségeket figyelembe véve.  

2. A „felmérés dokumentáció” során a résztvevő által kiválasztott AAK-szükségletű személy 

felmérését kell elvégezni, majd a  felmérés eredményeit, valamint az ezek alapján készített 

rövid- és középtávú célkitűzésekből egy bemutatót készít.  

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

12-20 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§ 

(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója az indító 

képviselője. 

A továbbképzésen való minumum 90%-os részvétel, a továbbképzés zárófeladatának 

megfelelt minősítéssel való teljesítése. 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be. 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

1.  A komplex kommunikációs igény és az AAK alapfogalmai 

2. A kommunikációs képesség felmérésének alapjai 

3. Veleszületett komplex kommunikációs szükségletű személy megfigyelési gyakorlata 

4. Afázia és diszartria, mint szerzett beszéd- és nyelvi zavar leírása, diagnosztikája 

5. A felmérési helyzet kialakításának specifikumai 

6. A felmérés személyi és tárgyi feltételei 

7. Szupervízió mellett végzett felmérések 

8. Önállóan végzett felmérés, és az erről való beszámoló 

9.  Értékelések, továbbképzési zárógondolatok. Kérdések-válaszok az esetlegesen nyitott 

kérdésekkel kapcsolatosan 

 

 

 

 

 

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/

