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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

AAK- tréner-oktató képzés 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

9/357/2018 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2023.12.06 

 

Továbbképzési program célja: 

A köznevelés területén dolgozó nem-vagy aligbeszélő – súlyos kommunikációs 

akadályozottsággal élő gyermekek, vagy fiatalok oktatásával, nevelésével, fejlesztésével, 

szakképzésével, rehabilitációjával foglalkozó, AAK (augmentatív és alternatív kommunikáció) 

gyakorlattal már rendelkező szakemberek felkészítése megtörténjen, a korábban pedagógus 

továbbképzési rendszerbe benyújtott Speciális kommunikációs segítő c. továbbképzés 

megtartására. 

A résztvevők ismerjék meg a speciális kommunikációs segítő továbbképzés felépítését, és 

váljanak képessé a modern, vizualitásra és interakciókra építő tudástranszferre. 

Az AAK eszközök és módszerek – beszédet helyettesítő és/vagy kiegészítő speciális 

kommunikációs eszközök és módok – gyakorlati alkalmazásában minél nagyobb 

tapasztalatot szerezzenek. 

 

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, rehabilitációjával foglalkoznak. 

Továbbá ajánljuk azoknak a felsőoktatásban dolgozó oktató tanároknak, akik 

gyógypedagógus és/vagy konduktor képzésben/továbbképzésben módszertani tartalmakat 

oktatnak. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, 

szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus, nyelvész 

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. 5 év AAK-használó személyekkel végzett oktatási és/vagy fejlesztési és/vagy 

rehabilitációs célú munkatapasztalat 

 

Képzési program óraszáma: 

100 

 

 

 

 

 

 

 



 

1138 Budapest, Váci út 191..• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235 
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzés végére a résztvevők képesek alkalmazni az augmentatív és alternatív 

kommunikáció követelményeit, szabályait. 

A résztvevők alaposan ismerik, ennek köszönhetően hitelesen be tudják mutatni a Speciális 

kommunikációs segítő c. képzés felépítését és tartalmi elemeit. Át tudják adni adekvátan az 

augmentatív és alternatív kommunikációt használó célcsoportról az elméleti és tapasztalati 

tudásokat. Azonosítani tudják az eltéréseket az átlagos és sérült kommunikáció között. 

A résztvevők képesek a rendelkezésére álló augmentatív és alternatív kommunikációs 

technikákat figyelembe véve az egyéni igényeket figyelembe venni. 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
Záró vizsga: a résztvevők a továbbképézés 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, valamint szóbeli 

vizsga keretében tételsorból egy tételt húzva bemutatják megszerzett ismereteiket. A 

záróvizsga határideje a továbbképzés záró napját követő 15 munkanapon belül kerül 

megszervezésre. 

Záró ppt-vel szembeni elvárások: 2x45’ ppt-szinten kidolgozzák, melyet megjegyzésekkel 

látnak el. 

 

Szóbeli felelet 

A tananyagból összeállított 20 tételből 1 tétel húzása kidolgozása, 15’-es szóbeli bemutatása, 

előadás a vizsgán jelenlévő oktatók, illetve résztvevők csoportja részére. 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

12-25 

 

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 továbbképzésen való aktív 

részvétel a minimum kötelező részvételt figyelembe véve és a záró feladatok minimum 

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 Speciális Kommunikációs Segítő képzés képzőinek általános felkészítése 

2. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés képzőinek általános felkészítése II. 

3. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés 

4.  A Speciális Kommunikációs Segítő képzés az oktatást megelőző döntésekkel 

foglalkozó témakörei 

5. 1-4. témakör összefoglalása 

6. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés az üzenethordozókkal és a szótárösszeállítás 

követelményeivel foglalkozó témakörei 

7. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés a fizikai hozzáférés, az üzenetközvetítés és a 

kommunikációs partnerrel való kapcsolatteremtés és fenntartás kérdéseivel foglalkozó 

témakörei 

8. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés az AAK és Információs és Kommunikációs 

technológia – IKT - kérdéseivel foglalkozó témakörei 

9. A 6-8. témakörök összefoglalása egyéni munka keretében 

10. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés az AAK oktatásával, valamint a használat 

hatékonyságával foglalkozó témakörei 
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11. A Speciális Kommunikációs Segítő képzés az AAK oktatához szükséges kompetenciák 

témakörei 

12.  Kiscsoportos munka: Oktatóval/trénerrel történő egyeztetést követően egy teljes 

tanfolyami tematika vázlatának elkészítése, valamint annak egy szabadon választott, 

kidolgozott részletének kidolgozása, majd a kicsoportos munkák közös átbeszélése. 

 

 

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/

