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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Hogyan előzzük meg a problémás viselkedést (HELP) – tanulókorú, serdülőkorú és felnőtt, 

pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési 

zavarral élő emberek problémás viselkedésének megértése és a viselkedési krízisek kezelése 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

12/12/2019 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2024.01.23. 

 

Továbbképzési program célja: 

Szakemberek felkészítése a pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal 

és/vagy más fejlődési zavarral élő személyek problémás viselkedésének, viselkedési kríziseinek 

és a fizikai incidenseinek megelőzésére, biztonságos és etikus kezelésére a megszerzett 

elméleti tudások és gyakorlati tapasztalatok alapján. 

A résztvevő ismerje meg a viselkedési krízisek kiváltó okait, megjelenési formáit, hatásait. A 

résztvevő szerezzen ismeretet a viselkedési incidensek kockázatát befolyásoló tényezőkről. 

Ismerje meg a viselkedési incidensek kialakulásának időmodelljét, valamint a teendőket a 

megfelelő viselkedéstámogatás érdekében. 

A résztvevő AIKIDO asszisztens tanár(ok) szakszerű támogatásával szerezzenek gyakorlatot az 

alkalmazható technikákkal kapcsolatosan. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A továbbképzést a köznevelés terültén a pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, 

autizmussal és/vagy más fejlődési zavarral élő személyek közvetlen segítését végző gyakorlati 

szakemberek számára ajánljuk. 

 

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 pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és 

szakképzettségi követelményei szerinti szakképzettségek 

 

Képzési program óraszáma: 

30 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő képes önmagát a viselkedéstámogatás folyamatában elhelyezni, tisztában van 

saját szerepével, és hatásával a folyamatokra. 

A résztvevő az AIKIDO asszisztens tanár(ok) szakszerű gyakorlati iránymutatásainak és saját 

személyes megtapasztalásainak köszönhetően képes a stabil állásra és kibillentésre, a 

háromszög állásra. 

A résztvevő tisztában van a mozdulatok irányításával, valamint a karok használatának 

jelentőségével. 

Az aikido 6 alappillérének felhasználásával a résztvevők alkalmazni tudják azokat a 

technikákat, amelyek a segítségükre lehetnek munkájuk során, ugyanakkor mind a saját, 

mind a kliensek sérülésének a lehetőségét a minimumra tudják csökkenteni, a kliensek 

méltóságát megőrizni. 



 

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 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A továbbképzés gyakorlati ismereteinek ellenőrzése egy 1 órás gyakorlati vizsga során, 

kiscsoportos bontásban valósul meg a továbbképzés utolsó továbbképzési napján, az utolsó 

továbbképzési óra után. 

A gyakorlati vizsga résztvevőnkként 1 gyakorlat bemutatásából áll.  A továbbképzés 

gyakorlati vizsgáját oktatói visszacsatolás kíséri. 

A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai a következők: 

A résztvevő megfelelően mutatja be egy konkrét fizikai incidensre adott elhárításon keresztül 

a tanult mozgásformákat, mint a helyes alapállás, testsúlyáthelyezés, perifériás látás 

használata, megfelelő szemkontaktus használat. 

A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által kitöltött írásbeli  teszttel 

történik, melyet a továbbképzés zárása után tölthet ki a résztvevő. A résztvevő visszajelzést 

kap a vizsga teljesítéséről. A résztvevőnek 20 kérdésből 15-öt helyesen kell megválaszolnia a 

megfelelt minősítéshez. 

 

A továbbképzés végén megszerezhető minősítés az elméleti és gyakorlati zárást figyelembe 

véve: megfelelt/nem felelt meg 

 

Sikertelen teljesítés esetén a záró feladatok megismételhetők maximum 2 héten belül.  

 

A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

12-16 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, gyakorlati feladat megfelelő minősítéssel 

való teljesítése, továbbképzést záró teszten minimum 15 pont elérése. 

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6.§ 

(11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzés szakvizsgába nem számítható be. 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

1.  Általános elméleti bevezetés 

2. A test természetes használata, az alaphelyzet megismerése 

3. A fizikai incidensek kezelése 

4.  Kihívást jelentő viselkedések pszichoszociális fogyatékosságok, mentális zavarok és 

autizmus spektrum zavar vagy más fejlődési zavarok esetén 

5. Viselkedéskezelés a gyakorlatban, esetelemzések; Problémás viselkedési helyzet 

megfigyelése, elemzése. Okok keresése, megelőző stratégiák gyűjtése. Záró vizsgára 

való gyakorlás. Kérdések és válaszok. 

 

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. 

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

