Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzési program címe:
Pozitív Viselkedéskezelés értelmi fogyatékos és autista személyek esetében
Továbbképzési program alapítási engedély száma:
107/57/2016
Továbbképzési program alapítási engedélyének vége:
2021.04.06
Továbbképzési program célja:
A továbbképzés célja a Nagy-Britanniában hosszú múltra visszatekintő „Pozitív
Viselkedéskezelés” oktatása az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek ellátása
során fellépő viselkedésproblémák kezelésre. A továbbképzést a köznevelés terültén az
értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek ellátása személyek közvetlen segítését
végző gyakorlati szakemberek 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 szakemberek tudása és önbizalma a viselkedésproblémák megközelítése terén,
melynek következtében csökkennek az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek
viselkedésproblémái.
A továbbképzés célja , hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek
a viselkedésproblémák formáiról, jellemzőiről, kialakulásuk okáról, megelőzésük és
kezelésük etikus és hatékony megtervezéséről és kivitelezéséről. A továbbképzés egy 14
órás gyakorlati egységet is magába foglal. A gyakorlati foglalkozások alapvető célja az,
hogy a résztvevők tréneri vezetéssel sajátíthassák el a viselkedésproblémák kezelésére
szolgáló gyakorlati technikák alkalmazását (pl.: mozgatásos, védekező, szabaduló,
eltávolító és biztos fogás technikák).
Továbbképzési program célcsoportja:
Pozitív Viselkedéskezelés értelmi fogyatékos és autista személyek esetében
Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel:
főiskola
egyetem
szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív
pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus
szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében
foglalt nevelési-oktatási intézményekben
Képzési program óraszáma:
30 óra
A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
Az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek viselkedésében tapasztalható
problémák hátterét és természetét figyelembe véve személyre szabottan legyen képes
alkalmazni az a Pozitív Viselkedéskezelés módszerét. Legyen képes a viselkedésprobléma
jeleit és kiváltó okát/okait felismerni, a primer prevenció alapelvei alapján kialakítani,
módosítani, az értelmi fogyatékos és/vagy autista személy személyi és tárgyi környezetét
és saját kommunikációs stílusát. Legyen képes a szekunder prevenciós stratégiák
megfelelő alkalmazására, ha az értelmi fogyatékos és/vagy autista személy zaklatottá,
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agresszívvé válik. Legyen képes megítélni a reaktív stratégiák indokoltságát és az
esetleges korlátozó intézkedések jogszerűségét. Ismerje fel a korlátozó intézkedésekkel
kapcsolatos egészségügyi kockázatokat és szükség szerint alkalmazni tudja a biztonságos
technikákat.Ismerje a Pozitív Viselkedés elméleti és gyakorlati technikáit, legyen képes
alkalmazni saját gyakorlatában ezeket a technikákat.
A továbbképzési program zárásának módja:
A továbbképzés gyakorlati ismereteinek ellenőrzése egy 1 órás gyakorlati vizsga során az
utolsó képzési napon a közös gyakorlat után, kiscsoportos bontásban valósul meg. A
gyakorlati vizsga résztvevőnkként 3 gyakorlat bemutatásából áll. A képzés gyakorlati
vizsgáját oktatói visszacsatolás kíséri.
A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai a következők:
A három gyakorlat megfelelő kivitelezése a Gyakorlati technikák leírása (feladatanalízis)
alapján.
Egy gyakorlat alkalmazásának részletesebb kifejtése az alábbi szempontok alapján:
1, A gyakorlati technika alkalmazásának esetei: a résztvevő megfelelően ismerteti az
adott viselkedésprobléma hátterében állható okokat
2. A gyakorlati technika működése: a résztvevő megfelelően ismerteti az adott
viselkedésprobléma megelőzésére szolgáló primer és szekunder prevenciós stratégiákat
3. Egészségügyi és biztonsági szempontok: a résztvevő megfelelően ismerteti az adott
viselkedésprobléma esetén felmerülő egészségügyi és biztonsági szempontokat
megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg
A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan
kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a Moodle rendszerben tölthet ki a résztvevő a
megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a
résztvevők számára kétszer 1,5 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a
felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez). A résztvevő visszajelzést kap a vizsga
teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a
továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.
A teszt értékelési szempontjai a következők: 20 kérdésből 15 helyes válasz.
megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg
A továbbképzés végén megszerezhető minősítés (az elméleti és a gyakorlati feladatok
megfelelő minősítése után): megfelelt/nem felelt meg.
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma:
minimum 8 fő és maximum 16 fő
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 alapító és az indító képviselője.
A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, gyakorlati feladat megfelelő
minősítéssel való teljesítése, továbbképzést záró teszten minimum 15 pont elérése.
A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
Tanúsítvány
A továbbképzési program főbb tematikai egységei:
Bevezetés a Pozitív Viselkedéskezelésbe I.
Bevezetés a Pozitív Viselkedéskezelésbe II.
Bevezetés a gyakorlati technikákba I.
Bevezetés a gyakorlati technikákba II.
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Gyakorlati technikák 1-4 ismétlése 1. Észlelés és alapállások 2.
Alacsony
izgalmi
állapotban lévő személy mozgatása 3. Védekező/szabaduló fogások 4.
Eltávolítás
és biztos fogás módszerei
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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