KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
1. Szakirányú továbbképzési szak neve: Társállat-terápiás fejlesztő szakember
2. A szakképzettség, oklevélben szereplő megnevezése: Társállat-terápiás fejlesztő
szakember
A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Pet assisted therapy expert
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés* képzési területen
szerzett oklevél.

3.

Az oklevél teamben való fejlesztő tevékenység végzésére jogosít. A team tagjainak
összetételét a kliens állapota határozza meg.
* A gyógypedagógus, konduktív pedagógus végzettséggel nem rendelkező hallgatók az I.
félév során szerzik meg azokat az alapozó gyógypedagógiai ismereteket, amelyekkel az
állatasszisztált terápiás fejlesztő szakembernek rendelkeznie kell. A gyógypedagógus,
konduktív pedagógus végzettséggel rendelkező hallgatók e tárgyak vonatkozásában
kreditbeszámítást kérhetnek.
4. A felvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom
tanulmányozásához szükséges idegennyelv ismeret. Alapfokú társ- és hobbiállat-tartási
ismeretek. (Ismerje a gyakrabban tartott hobbiállatfajokat, legyen tisztában azok igényeivel,
gondozásuk alapvető szabályaival. A tenyésztői tapasztalat előnyt jelent.)
5. Képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120
7. A képzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség
alkalmazásának konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
a) A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állatterápiát, mint kiegészítő módszert
hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel
(állattartó, -bemutató, zoopedagógus, kutyás terapeuta, állattenyésztő szakemberrel,)
együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még
kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában,
gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában illetve pszichoterápiában, ezen belül az
állatterápiával, s ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a
társállatokkal végzett munka beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai illetve pszichoterápiás munka a társállatok szocializációs,
motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai,
pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják az állattal végzett aktivitás
beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális
feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelően szakterületen
alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének és
gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a
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társállatok tartásának jótékony hatásaival. Lehetőség nyílik az állattartási ismeretek
továbbfejlesztésére.
b.) A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák**:
Ismeretek:
- gyógypedagógiai
- konduktív pedagógiai
- pszichológiai
- didaktikai és metodikai
- kognitív pszichológiai
- etológiai
- állatterápiás
- zoopedagógiai
- társállat-tenyésztési és tartási
- állategészségügyi
Kompetenciák:
- szocializációs
- kommunikációs
- konfliktuskezelési
** A korábban megszerzett gyakorlat és ismeretek beszámíthatók.
c.) A szakképzettség gyakorlásához szükséges tudáselemek:
A gyógyító pedagógia és a fogyatékosságtudomány legfontosabb eredményei. A
fogyatékosságok főbb ismérvei – ezzel összefüggésben az állatterápiás ellátásra
vonatkoztatható indikációk, kontraindikációk. A neurológia és a pszichiátria, továbbá a
pszichológia, pedagógia vonatkozó ismeretanyaga, s ezen ismeretek felhasználhatósága az
állatterápiás eljárásban.
Az állattenyésztés, a társállatok anatómiája és élettana, az állategészségtan és higiénia, az
állatvédelem korszerű ismeretanyaga. Továbbá a társállat-terápiás ellátás idegen nyelvű
szakirodalma.
d.) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
-

kreativitás, kezdeményezőkészség, önállóság
jó szervezőképesség
empátia, tolerancia
önismeret
állatszeretet
alapszintű állattartási ismeretek

e.) Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:
Az állatterápiával támogatott aktivitás alkalmazható mindazon pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai, szakterületeken, ahol az állat motivációs, szocializációs, emocionális
és fiziológiai hatásai sikerrel aknázhatók ki. (Ilyen területek pl.: autisták, tanulásban
akadályozottság, értelmileg akadályozottak, beszédfogyatékosok, beilleszkedési és
magatartási nehézséggel küzdő személyek, hospitalizálódott gyermekek, érzékszervi
fogyatékosok, mozgásszervi fogyatékosok, halmozottan sérültek, tanulási zavarral,
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pszichiátriai

betegek

stb.

Ajánljuk a képzést mindazoknak, akik érdeklődnek a társállatok kognitív és szociális
képességei, valamint az ember és az állatok kapcsolatának mélyebb rétegei iránt, s akik
pedagógiai, illetve terápiás munkájukat egy olyan új módszerrel kívánják gazdagítani, mely
során az ember és az állat közösen, ámde játékosan dolgozik a sikerért a
fejlesztő tevékenységben.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

meghatározó

főbb

ismeretkörök és

az

Általános gyógypedagógiai ismeretek: 25 kredit
Gyógypedagógiai preambulum, gyógypedagógiai pszichológia, alapozó ismeretek a
fogyatékosság köréből, konduktív pedagógia, funkcionális anatómia, fejlődésneurológiafejlődéstan, gyógypedagógiai szociológia.
Speciális gyógypedagógiai ismeretek: 25 kredit
Gyógypedagógiai, terapeutai képességek-a terápiás kapcsolat, gyógypedagógiai
pszichodiagnosztika, viselkedés-, teljesítmény- és érzelmi zavarok pszichológiája,
önismeretfejlesztő technikák, konfliktuskezelési technikák, kórélettan, gyermekpszichiátria.
Állatgondozási ismeretek: 15 kredit
Állattenyésztési alapismeretek, anatómia és élettan, állatvédelem, etológia, állategészségtan és
higiénia, tartástechnológia és takarmányozástan.
Állatterápiás ismeretek: 15 kredit
Társállat-tenyésztési és –gondozási alapismeretek (akvárium, terrárium, díszmadár, kisemlős),
a társállatok anatómiája, fejlődés- és egészségtana (akvárium, terrárium, díszmadár,
kisemlős), állattal segített terápiás módszerek
Állattal segített aktivitás a gyakorlatban: 15 kredit
A terápiás állatok alkalmazásának módszertana és hatásmechanizmusa, zoopedagógiai
ismeretek, a társállat a családban, a terápiás aktivitás színtere, a terápiás társállatok
kiválasztása és kiképzése
Szakmai gyakorlat: 15 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
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