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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 2. - A 

team munka tükrében 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

9/296/2018 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2023.10.26 

 

Továbbképzési program célja: 

A továbbképzés célja, hogy a továbbképzésben résztvevő váljon képessé a Felnőttkori 

szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1.- Diszciplináris és 

interdiszciplináris áttekintés című továbbképzésen elsajátított ismereteit gyakorlati 

tevékenységeibe beépíteni.  

Ismerje az aktuális nemzetközi és hazai tudományos és gyakorlati fejlesztéseket a szerzett 

nyelvi- és kommunikációs zavarok tanuló és felnőtt korú személyekhez kapcsolódóan. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta, pszichológus, nyelvész. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: gyógypedagógia (logopédia vagy logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta) 

 

Egyéb feltétel: 

A Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1. 

Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés továbbképzés sikeres teljesítése 

 

Képzési program óraszáma: 

60 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő képes a gyakorlatban alkalmazni a "Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs 

zavarok kezelése a klinikai logopédiában 1.- Diszciplináris és interdiszciplináris áttekintés" című 

továbbképzés során megismert és elsajátított elméleti ismereteket. A munkája során 

hatékonyan képes beépíteni a témához kapcsolódó tudományterületek ismereteit. 

A résztvevő ismerje meg az aktuális nemzetközi és hazai tudományos és gyakorlati 

fejlesztéseket a szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok tanuló és felnőtt korú személyekhez 

kapcsolódóan. 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A továbbképzés záró ellenőrzési módja: 

 - teszt/zárófeladat, amely 7 kérdésből áll. A kérdések feleletválasztós és felelet kiegészítő 

kérdéseket is tartalmaznak.  

A maximálisan elérhető pontszám 70, amelyből a sikeres vizsga teljesítéséhez a minimálisan 

kötelező pontszám 43 (61%)  

- szóbeli, amely 4 témakörből áll. A maximálisan elérhető pontszám 30, amely elbírálása 

a kulcsfogalmak, illetve az adott témában megjelölt egységek megfelelő módon történő 

ismertetése alapján történik.  
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A teszt és szóbeli számadás eredményei együttesen alkotják a számonkérés eredményét.  

 

60 %-os teljesítmény alatt nem felelt meg, 60 -80 % között megfelelt, 80 % felett kiválóan 

megfelelt minősítés igazolja a teljesítést. Aki a nem megfelelt minősítést éri el az első 

számonkérés során, annak lehetősége van egyszer újból számot adni tudásáról a javítás 

érdekében. 

 

Értékelések: nem felelt meg/megfelelt/kiválóan megfelelt 

 

A záró értékelésre időpontja a továbbképzés utolsó képzési napja. 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

10-18 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, a továbbképzés záró feladatának 

megfelelt minősítéssel való teljesítése. 

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

(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek.  

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be. 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

1. Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek neurorehabilitációs 

ellátásának klinikai gyakorlata - a team munka tükrében 

2. Szerzett beszéd és/vagy nyelvi zavarral küzdő felnőtt személyek logopédiai 

ellátásának klinikai gyakorlata a diagnosztika és a terápia tükrében 

3. Felnőtt személyek klinikai foniátriai ellátása 

4. Pszichológia, neuropszichológia a klinikai gyakorlatban 

5.  Továbbképzés zárása és értékelése 

 

 

 

 

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/

