Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
AAK – augmentatív és alternatív kommunikációs szakember képzés
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
9/356/2018
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2023.12.06
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés célja olyan AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) szakemberek
képzése/továbbképzése, akik az AAK diagnoszta szakemberekkel együttműködve egyénre
szabottan egyéni kommunikációs fejlesztéseket tudnak megtervezni, koordinálni.
A továbbképzés célja a komplex kommunikációs szükségletű – augmentatív és alternatív
kommunikáció (AAK) -használó személyek – kommunikációs módjainak és eszköztárának
ismerete, alkalmazhatóságuk elsajátítása, a fejlesztések, támogatások, és oktatás során való
felhasználásra.
Továbbképzési program célcsoportja:
A továbbképzést a köznevelés területén ajánljuk azoknak a szakembereknek, 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.
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, 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:
Tudják az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) – a beszédet helyettesítő és/vagy
kiegészítő speciális eszközöket és módokat használó személyek fejlesztéséhez és
támogatásához szükséges alapismereteket, a kommunikációs eszközök és módok
repertoárját, azok használhatóságának feltételeit, az egyénre szabhatóság szempontjait.
A továbbképzési program zárásának módja:
A továbbképzésen résztvevő írásbeli záródolgozatot készít, mini-esettanulmánnyal vagy
esetleírással.
A záródolgozat elkészítésének célja a kialakuló tudás elmélyítése, a nézetek, az attitűd
változásának, fejlődésének nyomon követő bemutatása, valamint annak igazolása, hogy a
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résztvevő képes a továbbképzés különböző szegmenseiben elsajátított tudást integrálni és
munkájában alkalmazni. A záródolgozat 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.
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
15-22
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 szükséglet és az augmentatív és alternatív kommunikáció
alapfogalmai
2. AAK-használó személy kommunikációs lehetőségei – eszközök, módok
3. A kommunikációs képesség felmérése és a célok tervezése AAK-s fejlesztésben és
támogatásban
4. Intervenció az augmentatív és alternatív kommunikációval való támogatás során
5. Az AAK fejlesztése és támogatása a gyakorlatban – esettanulmányokon keresztül
6. Tanfolyamzárás; értékelés; tanfolyami zárógondolatok; kérdések-válaszok
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.
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