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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Pozitív Viselkedéskezelés 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-051/2015 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2019.03.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

Szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos, autista személyek 

viselkedésproblémáinak megelőzésére, kezelésére. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

35 óra 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % - a.  

 

Minimum és maximum létszám: 

8-16fő 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

 

Ellátási terület szerint: 

2. Házi segítségnyújtás  x 

3. Családsegítés  x 

5. Pszichiátriai betegek otthona  

7. Fogyatékos személyek otthona x 

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye  

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 

14. Gondozási központ  x 

15. Fogyatékosok nappali intézménye x 

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye  

20. Fogyatékosok gondozóháza x 

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona  

25. Fogyatékos személyek lakóotthona x 

26. Gyermekjóléti szolgálat x 

28. Családi napközi x 

29. Házi gyermekfelügyelet x 

30. Helyettes szülő x 

31. Gyermekek átmeneti otthona x 

32. Családok átmeneti otthona x 

33. Nevelőszülői hálózat x 

34. Javítóintézet x 

35. Gyermekotthon x 

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x 
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37. Egyéb, éspedig: Támogató Szolgálat x 

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

 

 

A továbbképzés egységei: 

Bevezetés a „Pozitív Viselkedéskezelésbe” 

Primer és szekunder prevenció 

Kockázatelemzés 

Bevezetés a reaktív stratégiákba 

Incidens utáni szakasz kezelése és a fizikai beavatkozások monitoringja 

Gyakorlati technikák 

Gyakorlati vizsga 

Záróteszt kitöltése 

 

 

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

A továbbképzés segítségével a résztvevők elméleti ismereteket szereznek az oktatott 

módszer alapjául szolgáló Pozitív Viselkedéstámogatás (angolul: Positive Behaviour 

Support) megközelítéséséről, a viselkedésproblémák lehetséges okairól és formáiról, az 

agresszív incidensek jellemzőiről, áttekintik az Idő-intenzitás modellt, felismerik és 

jellemezni tudják a primer és a szekunder prevenciós és a reaktív stratégiákat. Az 

elméleti egység fontos, a fogyatékosellátás területén ismert elvekre épül (mint pl. 

normalizáció, társadalmi szerepek, személyközpontúság), illetve felhívja a figyelmet a 

viselkedésproblémák jogi vonatkozásaira is (abúzus, korlátozó intézkedések). A 

továbbképzés során a résztvevők ismereteket szereznek az adatalapú munkáról 

(adatgyűjtés és elemzés szerepe a korlátozó beavatkozások megelőzésében és 

csökkentésében), melyben a módszer használatának várható eredményeiről és ezek 

fenntartásáról szereznek ismereteket a résztvevők. Az agresszív incidensek kezelésére 

szolgáló fizikai (gyakorlati) technikákat 14 óraszámban oktató képzés a Pozitív 

Viselkedéstámogatás módszere alapján a kevésbé korlátozó technikák oktatására helyezi 

a hangsúlyt, ezért az alapállások elsajátítását, majd a védekező, szabaduló technikákat 

mutatja be. A fizikai technikák gyakorlása során minden technika azonos struktúrában 

kerül bemutatása, mely segíti a megközelítés mélyebb megértését. A reaktív stratégiák 

gyakorlatai csak a primer és szekunder prevenció alapos elsajátítása után kerül átadásra, 

ezzel is támogatva a megelőzés jelentőségének mély megértését. A reaktív stratégiák 

oktatása során a korlátozó intézkedések alkalmazásáról és a kiemelten fontos 

egészségügyi és biztonsági ellenjavaslatokról szereznek ismereteket a résztvevők.  

A továbbképzést gyakorlati és elméleti vizsgával zárják a résztvevők. 
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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) 450-3238 

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/

