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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: 

Pozitív Viselkedéskezelés 

 

Képzési program engedély száma: 

E-000892/2014/D008 

 

Képzési program célja: 

A képzési program célja a Nagy-Britanniában hosszú múltra visszatekintő „Pozitív 

Viselkedéskezelés” oktatása az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek ellátása 

során fellépő viselkedésproblémák kezelésre. A képzési programot értelmi fogyatékos 

és/vagy autista személyek ellátását, közvetlen segítését végző személyek számára 

ajánljuk. A továbbképzés elméleti alapját az ún. Pozitív Viselkedéstámogatás nyújtja 

(angol nevén: Positive Behavour Support). A képzés egy olyan komplex módszer 

oktatását nyújtja, amelynek segítségével jelentősen megnő a résztvevő személyek 

tudása és önbizalma a viselkedésproblémák megközelítése terén, melynek következtében 

csökkennek az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek viselkedésproblémái. 

 

Képzési program célcsoportja: 

értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek ellátását, közvetlen segítését végző 

személyek 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai végzettség Középiskolai végzettség  

Szakmai gyakorlat értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek 

ellátásában és/vagy segítésében szerzett 

minimum 2 éves tapasztalat 

Előzetesen elvárt ismeretek 

Bemeneti kompetenciák, 

kompetenciaelemek 

(ismeretek, készségek, 

attitűdök) 

Motivációs levél: 

- minimum 2 éves releváns szakmai 

tapasztalat 

Egyéb feltételek - Releváns területen működő szervezet 

ajánlása a képzési programban való 

részvételre. (Autista és/vagy értelmi 

fogyatékos személyek ellátásában 

és/vagy segítésében részt vevő 

szervezet.) 

 

Képzési program óraszáma: 

 

30 óra 

ebből 10 óra elmélet, 20 óra gyakorlat 
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Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő: 

 Képessé válik a viselkedésproblémák jeleit, okait felismerni. 

 Alkalmassá válik a „Pozitív Viselkedéskezelés” technikáinak alkalmazására.  

 Képes lesz a primer és szekunder stratégiák alkalmazására. 

 Képessé válik a fizikai korlátozó intézkedésekkel kapcsolatosan az egészségügyi 

kockázatok figyelembe vételével a biztonságos technikák alkalmazására. 

 

 

A képzési program tananyagegységei 

1. Elméleti bevezetés és ismeretek a viselkedésproblémák kezelésébe 

2. Gyakorlati technikák 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők maximum létszáma: 

maxium 16 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

A képzési program gyakorlati ismereteinek ellenőrzése egy 1 órás gyakorlati vizsga 

során, kiscsoportos bontásban valósul meg. A gyakorlati vizsga résztvevőnkként 3 

gyakorlat bemutatásából áll. A képzési program gyakorlati vizsgáját oktatói 

visszacsatolás kíséri. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés összóraszámának 90%-án való részvétel (maximum 3 óra hiányzás 

lehetséges), a kiscsoportos munkákban való aktív részvétel, a képzési program elméleti 

és gyakorlati zárásának megfelelt minősítéssel való befejezése. 

 

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. 

 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

