Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Augmentatív és alternatív kommunikációs segítő képzés
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
12/14/2019
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2024.01.23.
Továbbképzési program célja:
A résztvevők ismerjék meg az emberi kommunikáció sérülésének következményeit, a
sérülésspecifikus akadálymentesítési lehetőségeket, eszközöket és módszereket. Ismerjék a
kommunikációs segítő szerepét, és feladatát, a kommunikációs akadálymentesítés
folyamatát.
A résztvevők képesek legyenek a fejlesztést végző szakemberek iránymutatásával kiválasztani
az AAK módszerekből azt az eszközt, amely a leghatékonyabban segíti a kommunikációs
folyamatot.
Továbbképzési program célcsoportja:
A köznevelés területén azok a szakemberek, akik nem-vagy aligbeszélő – súlyos
kommunikációs akadályozottsággal élő gyermekek, vagy fiatalok oktatásával, nevelésével,
fejlesztésével, szakképzésével foglalkoznak. Ajánljuk továbbá azoknak a szakembereknek,
akik beszéd-és nyelvi fogyatékos – AAK-szükségletű – fiatalok és felnőttek 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 a
közvetlen ellátásukat érintő munkatapasztalat; és/vagy min. 2 éves jelnyelvi tolmács
tapasztalat
Képzési program óraszáma:
60
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevők a kommunikációs helyzetek megismerésével és helyzetgyakorlatok segítségével
ismerik a kommunikációs folyamatok alapvető jellemzőit.
A résztvevők tudják az AAK fogalmát, az AAK-t használó populációt általánosságban, a
területen használatos IKT eszközöket, a sérülésspecifikus kommunikációt akadályozó
tényezőket.
A továbbképzési program zárásának módja:
A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése, a résztvevők által elektronikusan kitöltött
írásbeli teszttel történik, melyet a résztvevő legkorábban az utolsó képzési napon a képzési
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

alkalom után tölt ki, de legkésőbb 2 héttel az utolsó képzési napot követően. A résztvevő
visszajelzést kap a teszt teljesítésével kapcsolatban.
A teszt 15 kérdésből áll.
Értékelési szempont: minden jó válaszért 1 pont adható, a rossz válaszért pont nem kerül
levonásra.
A teszt kitöltése megfeleltnek minősül, amennyiben a résztvevő legalább 12 pontot kap a
teszt kitöltése után.
Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg. (0-11 pontig nem felelt meg; 12-15
pontig megfelelt)
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
12-16
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. Az emberi kommunikáció és sérülésének következményei
2. Kommunikációs akadálymentesítés AAK- eszközökkel, módszerekkel
3. Kommunikációs segítő szerepe, feladatai
4. A kommunikációs akadálymentesítés folyamata
5. Továbbképzés összefoglalása. A továbbképzés kimentének, eredményességének
feldolgozása, 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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