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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP) – Serdülőkorú és felnőtt, pszichoszociális 

fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő emberek 

problémás viselkedésének megértése és a viselkedési krízisek kezelése 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-025/2018 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2021.12.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szabadon választható szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

Szakemberek felkészítése a viselkedési krízisek és fizikai incidensek megelőzésére, biztonságos 

és etikus kezelésére 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

30 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.  

A továbbképzés gyakorlati ismereteinek ellenőrzése egy 1 órás gyakorlati vizsga során, 

kiscsoportos bontásban valósul meg. A gyakorlati vizsga résztvevőnkként 1 gyakorlat 

bemutatásából áll.  A képzés gyakorlati vizsgáját oktatói visszacsatolás kíséri. 

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan kitöltött 

írásbeli  teszttel történik, melyet elektronikus keretrendszerben tölthet ki a résztvevő a 

megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a résztvevők 

számára kétszer 1 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére,  igazodva a felnőttek tanulási 

szokásaihoz és lehetőségeihez). 

 

Minimum és maximum létszám: 

12-16 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

 

Ellátási terület szerint: 

 

1. Étkeztetés   

2. Házi segítségnyújtás   

3. Családsegítés   

4. Idősek otthona  

5. Pszichiátriai betegek otthona X 

6. Szenvedélybetegek otthona  

7. Fogyatékos személyek otthona X 

8. Hajléktalanok otthona   

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye  

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye  

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye X 

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye  



 

1138 Budapest, Váci út 191..• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235 

e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

13. Idősek klubja   

14. Gondozási központ   

15. Fogyatékosok nappali intézménye X 

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye  

17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye X 

18. Nappali melegedő  

19. Időskorúak gondozóháza  

20. Fogyatékosok gondozóháza X 

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye  

23. Hajléktalanok átmeneti szállása  

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona X 

25. Fogyatékos személyek lakóotthona X 

26. Gyermekjóléti szolgálat  

27. Bölcsődei ellátás  

27. a) Bölcsőde  

27. b) Mini bölcsőde  

27. c) Munkahelyi bölcsőde  

27. d) Családi bölcsőde  

28.-----------------------------------------------------  

29. Napközbeni gyermekfelügyelet  

30. Helyettes szülő  

31. Gyermekek átmeneti otthona  

32. Családok átmeneti otthona  

33. Nevelöszülői hálózat  

34. Javítóintézet  

35. Gyermekotthon  

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  

37. Egyéb, éspedig:  

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

A továbbképzés egységei: 

− Általános elméleti bevezetés 

− A test természetes használata, az alaphelyzet megismerése 

− A fizikai incidensek kezelése 

− Kihívást jelentő viselkedések pszichoszociális fogyatékosságok, mentális zavarok és 

autizmus spektrum zavar vagy más fejlődési zavarok esetén 

− Viselkedéskezelés a gyakorlatban esetelemzések, teszt. 

 

A továbbképzési program tartalma: 

A továbbképzés segítségével a résztvevők elméleti ismereteket szereznek a stressz fogalmáról, 

kialakulásáról és lezajlásáról, valamint ennek a folyamatnak a felismerhetőségéről a kliensek 

és a gondozók oldaláról is. Emellett megismerik az incidens fogalmát, a kialakulását növelő 

kockázati tényezőket, időbeli modelljét, személyekre gyakorolt hatását, az ez alatt történő 
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megfelelő gondozói viselkedést. A képzés felhívja a figyelmet a viselkedésproblémák jogi 

vonatkozásaira is (abúzus, korlátozó intézkedések). 

A képzés kitér az agresszív incidensek kezelésére szolgáló fizikai (gyakorlati) technikákra is, 

ahol előtérbe kerül a stabil alapállások elsajátítása, illetve az incidensek alatti sérülések 

elkerülése. Így a kevésbé korlátozó technikák oktatására helyeződik a hangsúly, vagyis a 

kitérő, védekező, szabaduló technikákra. A képzésnek ez a szakasza kifejezetten gyakorlati 

jellegű, ahol videó demonstráció és konkrét bemutatás, majd ezt követő páros gyakorlás 

segítségével sajátítják el a résztvevők a szükséges technikákat. 

 

 

 

 

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/

