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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzés 
 
 
Magyarországon évente 40-50 000 új stroke beteget regisztrálnak, közülük minden hatodik 
személynél tapasztalható különböző súlyosságú hang/beszéd vagy nyelvi zavar.  Ezek közé 
tartozik a stroke vagy egyéb agykárosodás következtében kialakult afázia, diszartria, diszfónia és 
nyelészavar is. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kórházi rehabilitációs osztályt elhagyva a 
pácienseknek nagy hányada tartósan további logopédiai ellátást igényelne a kórházi 
ambulanciákon vagy az otthoni szakápolás keretén belül, de az ellátórendszernek ezen a területén 
is nagy a logopédushiány.  
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által szervezett Logopédiai rehabilitáció szakirányú 
továbbképzés létrejöttét és tematikájának összeállítását ennek a hiányosságnak a felismerése 
motiválta. A szakirányú képzés elsősorban azoknak a hallgatóknak kíván korszerű gyakorlati és 
elméleti ismereteket nyújtani a felnőttkori szerzett beszéd-/nyelvi zavarokról, akiknek az alap- 
vagy a mesterképzés során erre nem volt lehetőségük.  
A továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri 
sérülés kapcsán kialakult beszéd/nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú 
hangképzési zavarok logopédiai terápiájára.  
A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a 
diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű 
rehabilitációs szemlélet megalapozása/kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának 
interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és 
gyógypedagógiai ismereteket. Ezek az ismeretek egyfelől szélesíthetik a szakemberek 
elhelyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon, másfelől pedig javítják a felnőtt korú, szerzett beszéd- 
és nyelvi zavarokat mutató személyek logopédiai ellátásának jelenlegi kritikus helyzetét. 
A képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-/nyelvi 
zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás 
munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán. 
A képzés  

 megismerteti a hallgatókat a nyelv és beszéd zavaraival kapcsolatos agyi reorganizációs 
folyamatok újabb szemléletével, 

 több aspektusból is bemutatja, hogy az afázia, diszartria, hangképzési zavar és a diszfágia 
rehabilitációs útja személyenként eltérő, ütemében változó és a javulás mértéke is 
jelentős különbségeket mutathat, 

 alapismereteket nyújt a nyelvhasználatot befolyásoló nem-nyelvi faktorok fejlesztésének 
jelentőségéről és lehetőségéről a rehabilitáció során, 

 az esetmegbeszélések, a szupervízió mellett végzett egyéni esetkezelések során 
lehetőséget nyújt a logopédus kompetenciahatárainak felismerésére, annak megfelelő 
interpretációjára a teamtagok felé.  

 
A meghirdetett két féléves képzés jellemzője a gyakorlatorientáltság, azaz a szemináriumok és a 
gyakorlatok száma meghaladja az elméleti órák számát. A gyakorlatok 8 fős csoportokban 
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történnek és szupervízió mellett folynak, így a hallgatók folyamatos visszajelzést kapnak a 
munkájukról.  
A gyakorlatok helye az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Hemiplégia Rehabilitációs 
Osztálya és az Agysérültek Rehabilitációs Osztálya) és a Szt. János Kórház. Ugyanakkor azt is el 
kell mondanunk, hogy néhány tanegység esetén a szindróma sajátossága miatt nincs lehetőség 
kórházi/klinikai gyakorlatra (pl. nyelészavar, esophagus-beszéd) ezekben az esetekben az elméleti 
és a gyakorlati ismeretek megszerzését  szemináriumi órák segítik, amelyen a hallgatók nemcsak 
kipróbálhatják az egyes vizsgáló és terápiás eljárásokat, de videó is segíti a felkészülésüket.  
A vezetett gyakorlatok mindig pénteki napon, az elméleti órák pedig szombatonként lesznek (az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Damjanich utcai vagy az Ecseri úti épületében). Ez azt 
jelenti, hogy a gyakorlatok/szemináriumok/elméleti órák egy félév során (kb.14 hét) előre 
láthatólag heti rendszerességgel lesznek (azaz péntek és szombat kb. 9:00-18:00-ig).  
 A terápiás gyakorlat keretén belül a hallgatók ismereteket szereznek a kórházi team munka 
lényegéről, az önálló szakvélemény megalkotásáról és annak megfelelő interpretációjáról a 
kliensnek, a hozzátartozók, illetve a szakemberek felé.  
A képzés célkitűzései közé tartozik az afázia szindrómákhoz kapcsolódó neuropszichológiai 
kórképek felismerése és megismerése.  

 
Megszerezhető szakképzettség oklevélben történő megnevezése 
Rehabilitációs szaklogopédus 
 

A továbbképzés indítása 
 A továbbképzés egy tanévben a tavaszi vagy az őszi félévben kerül meghirdetésre. 

 A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és információk a kari honlapon érhetőek 
el. 

 A képzés minimum 18 fő jelentkezése esetén indítható. 

 Munkaforma: esti tagozat. 
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A felvétel feltételei 
 logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakirányon, 

 a fentinek megfeleltethető korábbi végzettségek és szakképzettségek (gyógypedagógus, 
logopédia szakos tanár és/vagy tanár és terapeuta szakon végzett logopédus, legalább BA 
végzettséggel rendelkező, logopédia szakirányon végzett egy vagy két szakos 
gyógypedagógus okl. logopédia szakos gyógypedagógiai tanár),  

 motivációs beszélgetésen való megfelelés 

 

Önköltség 
270 000 Ft/félév 
 

A képzési idő félévekben 
2 félév 
 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 
60 kredit, amelyből 4 SZAVA kredit 
 

Záróvizsga részei 
 Szóbeli záróvizsga, melynek keretében a hallgató számot ad a megszerzett elméleti 

tudásról.   

 A portfólió bemutatása, egy klinikai eset ismertetésén keresztül. 
 

 
Jelentkezés 
Jelentkezni a kari honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet, amihez csatolni kell az 
alábbi mellékleteket. 

 a 7.000.- Ft-os jelentkezési díj befizetéséről szóló igazolást; 

 felvételhez szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata 

A jelentkezési lapot és annak mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni: 
ELTE BGGYK Tanulmányi Hivatal 1097 Budapest, Ecseri út 3. 

 
További információ kérhető: tovabbkepzo@barczi.elte.hu  

tel: +36 1 358-5527 
 

http://www.barczi.elte.hu/

