Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe: Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a
súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében
Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D039
Képzési program célja:
Cél segítség nyújtása a szakembereknek, az érintett családoknak, hogy megismerjék az
augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) gyakorlati alapjait, az alkalmazás módszereit
annak érdekében, hogy mind a fejlesztések során, mind a mindennapos tevékenységek
során támogatni tudják az érintett személyeket.
Képzési program célcsoportja:
Azon szakemberek és érintett családok, akik súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók
nevelésében, oktatásában, fejlesztésében érintettek.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai előképzettség

középfokú végzettség

Szakmai előképzettség

nem kötött szakmai előképzettséghez

Egészségügyi alkalmassági
követelmények

nem releváns

Előírt gyakorlat

komplex kommunikációs igényű személyekkel végzett
gyakorlati munka

Egyéb feltétel(ek)

nem releváns

Képzési program óraszáma: 24 óra, ebből 16 elméleti óra, 8 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő:
− Ismeri az akadályozott kommunikáció főbb jellemzőit.
− Tisztában van a kommunikációs alapelvekkel.
− Ismeri és alkalmazni tudja a dinamikus és statikus AAK rendszereket.
− Tisztában van a kommunikációs felmérési lehetőségekkel, amelyek a fejlesztési terv
alapjait adják meg.
− Magabiztosan ki tudja választani a hatékony és a fejlesztési célokhoz illeszkedő AAK
eszközöket és módszereket.
− Ismeri és alkalmazni tudja az AAK oktatás lépéseit.
A képzési program tananyagegységei

Tananyagegység neve
1. „Nem kommunikálni lehetetlen!” – a kommunikáció

elméleti
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gyakorlati
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alapelvei – érzékenyítés, valamint az AAK alapjai
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Tananyagegység neve
2. Az augmentatív és alternatív kommunikációs

elméleti
órák
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módszerek és eszközök alkalmazása I. – felmérés
lehetőségei, célok meghatározása
3. Az augmentatív és alternatív kommunikációs
módszerek és eszközök alkalmazása II. –kiválasztás,
tanítás/fejlesztés, bővítés és nyomon követés
4. AAK módszerek és eszközök alkalmazása –
esettanulmányok bemutatásán keresztül
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Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A képzési programnak elsősorban kompetenciafejlesztés a célja. Ez a számonkérés speciális
formáját követeli meg, az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos
visszacsatolást szóban, feladatok feldolgozásával, ezek közös megbeszélésével.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. Kitöltötte az elégedettség mérő
kérdőívet, amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő szá-mára kiadható a
képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány.
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 NFSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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