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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a klinikai logopédiában 3. - 

Esetmegbeszélés, saját élményű tapasztalati megosztás, összefoglaló ismeretek 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

9/297/2018 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2023.10.26 

 

Továbbképzési program célja: 

A továbbképzés célja, a felnőttkori szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarok kezelése a 

klinikai logopédiában 1- 2. továbbképzések során megszerzett elméleti ismeretekre és 

gyakorlati tapasztalatokra épített, már a feladat ellátás során felmerülő tapasztalatok közös 

átbeszélése. 

Cél, hogy a résztvevő képes legyen a hatékony önreflexióra.  

Át tudják tekinteni közösen a szerzett nyelvi- és kommunikációs zavarokkal élő tanulók és 

felnőttek számára valóban megvalósuló ellátási formákat. 

A résztvevő alaposabban megismeri az esetmegbeszélés, mint műfaj által biztosított közös 

tudásteremtési lehetőségeket. 

 

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 2. a 

team munka tükrében továbbképzés sikeres teljesítése 

 

Képzési program óraszáma: 

30 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

Munkája során a hatékonyabb ön- és csoportreflexió alapján képes a fejlesztési/rehabilitációs 

célok érdekében munkatevékenységét módosítani. Elemezni tudja a strukturált 

esetmegbeszéléseknek köszönhetően az ellátások megvalósulását az alábbi területeket 

érintve: kliensek életminőség változása, beszédállapot felmérés, nyelvi állapot felmérés, 

diagnosztikai és terápiás eszközök használata. 

Meg tudja határozni az egyéni tanulási és fejlődési irányokat, melynek köszönhetően szakmai 

önismeretük tovább fejlődik. 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A résztvevő a tréning zárásaként egy esetleírást készít. Az esetleírásban a következő 

szempontok mindenképpen szerepeljenek: előzmények ismertetése, diagnosztikus eljárások, 

problémák és javaslatok. 

Terjedelme minimum 5 A4-es oldal, leadási határideje a záró tréning napot követő 1 hét. 
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Értékelési szempontok: Szükséges előzmények (anamnézis) ismertetésének alapossága (max. 

10 pont). A megismert diagnosztikus eljárások tapasztalatinak részletes ismertetése (max. 10 

pont). Problémafelvetés és adekvát megoldási javaslatok (max. 10 pont). 

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg. 

Megfelelt minősítéshez szükséges az, hogy mindhárom értékelési szempont esetén legalább 6 

pontot kapjon a résztvevő. 

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

10-18 

 

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 100%-os aktív 

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. Esetmegbeszélés a kliensek megváltozott életminőségének tükrében 

2. Az ellátórendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása 

3. A beszéd és nyelvi állapot felmérésével kapcsolatos tapasztalatok 

4. Diagnosztikus és terápiás eszközök használatával szerzett tapasztalatok 

 

 

 

 

 

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/

