Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő
Képzési program engedély száma:
E-00089/2014/B006
(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00229-18-02 4 03 3)
Képzési program célja:
A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradékta-lan elsajátíttatása a
képzésben résztvevőkkel.
A képzési program elvégzése után a résztvevők képesek legyenek megfelelő szakmai
irányítás mellett augmentatív és alternatív kom-munikációs (AAK) segítő tevékenységet
végezni, áthidalni az AAK használók kommunikációs akadályait, amelyek az AAK-t nem
ismerő környezetekben adódnak.
Képzési program célcsoportja:
Érettségivel rendelkező személyek, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás
egyéb feltételeinek.
Az alábbi személyek számára ajánljuk a programot:
új munkaterületet keresők
új szakmai területet keresők
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

érettségi végzettség

Szakmai végzettség

szakmai előképzettséghez nem kötött

Szakmai gyakorlat

minimum 3 év augmentatív és alternatív
kommunikációs szükségle-tű személyekkel végzett,
közvetlen ellátásukat érintő munkatapasz-talat,
vagy minimum 2 éves aktív jelnyelvi tolmács
gyakorlat

Egészségügyi alkalmasság

nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek

nem szükséges

Egyéb feltételek

Jelentkező/résztvevő motivációja augmentatív és
alternatív kommunikációs segítőként való feladat
ellátására.

Képzési program óraszáma:
90 óra, ebből elméleti képzés 59 óra, gyakorlati képzés 31 óra
A munkaterület leírása
Az augmentatív és alternatív kommunikációs segítő, mint hivatalo-san elismert foglalkozás
Magyarországon ma még nem létezik. Az augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK)
(beszédet helyette-sítő és/vagy kiegészítő kommunikáció) segítő olyan szakember, aki a
mindennapi gyakorlati tevékenysége során segíti áthidalni az AAK-használók kommunikációs
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akadályait azokban a változatos élethelyzetekben, amelyek az AAK-t nem ismerő
környezetekben adódnak.
A képzési program tananyagegységei
1. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-01 - Kommunikáció és speciális kom-munikáció alapjai
2. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-02 - Kommunikációs akadálymentesítés AAK- eszközökkel,
módszerekkel
3. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-03 - Kommunikációs segítő szerepe, feladatai
4. SzPk-00229-18-02 4 03 3 /M-04 - A kommunikációs akadálymentesítés folyamata
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 20 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A szakmai záró beszámoló
lebonyolítása

A szakmai záró beszámoló
tartalma

A szakmai záró beszámolót a képzést folytató intézmény szervezi meg
a képzés befejezése után, legkésőbb 30 napon belül. A szakmai záró
beszámoló időtartama nem terheli a képzési óraszámot, azon kívül
történik.
A résztvevők kiválasztják, hogy milyen komplex kommunikációs
igényű (AAK- használó) személy kommunikációs akadálymentesítését
végzik el. A kiválasztott személyt előzetesen tájékoztatják, aki egy
beleegyező nyilatkozat kitöltésével, aláírásával erősíti meg
szándékát. Amennyiben a személy kiskorú, illetve gondnokság alatt
áll, a gondviselő illetve a gondnok belegyezése szükséges.
A zárómunka során a résztvevő kiválaszt egy kommunikációs
akadálymentesítési helyzetet. Ez a helyzet lehet ügyintézés, tanulás,
szabadidős tevékenység.
A bemutatás csoportokban zajlik, ahol a csoporttagok az oktató
irányítása mellett közösen interaktív diszkusszió során elemzik a
feladatot.
A záródolgozat dokumentációjának kötelező elemei
1. Az írásos dokumentáció –tartalmazza a kommunikációs
akadálymentesítési helyzethez való előkészületek írásos formában
történő bemutatását. Ennek a terjedelme max. 3 oldal.
2. A video – amit a vizsgára a résztvevő magával hoz annak
érdekében, hogy amennyiben szükséges igazolni tudja a zárófeladat
valóságát. Terjedelme max. 10 perc.
3. Tájékoztató, és a beleegyező nyilatkozatok: a „Tájékoztató”
személyre szabottan, érthető nyelven/képekkel/hangfelvétellel,
kommunikátorral elkészítve. Ugyancsak szükséges mellékelni a
tájékoztatást követően aláíratott „Beleegyező nyilatkozatot”. Ennek
szintén két variációja szükséges: amennyiben a személy kiskorú, illetve
gondnokság alatt áll, a gondviselő, illetve a gondnok belegyezése
szükséges, ám ugyanakkor a helyzet felfogására és megítélésére
képes, 12 éven felüli vizsgált személy részére is meg kell adni a
hozzájárulás lehetőségét, a számára érthető
nyelven/képekkel/tapinthatóan hozzáférhetővé tett beleegyező
nyilatkozaton.
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Megszerezhető minősítések

4. A kommunikációs helyzet bemutatásához készített prezentáció. A
prezentáció a zárófeladat része, csatolni szükséges.
Megfelelt/ Nem felelt meg

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
− a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán
való részvétel,
− a szakmai záró beszámoló –jelen esetben a képzési programban meghatározott
modulzáró vizsgák sikeres teljesítése,
− a képzési programban előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése,
− a felnőttképzési szerződésben foglalt egyéb feltételek maradéktalan betartása.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
tanúsítvány
A képzési 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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