„Te is közénk tartozol!”
EFOP-3.1.6-16-2017-00043
Állatasszisztált, kutyás terápiás bemutató foglalkozás
2021. január 28.
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekten belül
három

fő

pedagógus

„Állatasszisztált

terápia

alkalmazási

lehetőségei

a

gyógypedagógiai és a pszichés problémák kezelésében” című továbbképzésen
vett részt. A tanúsítványok kézhezvételét követően a kollégák megkezdték a terápiás
munkát. 2021. január 28-án a kisújszállási székhelyintézményben (Kisújszállás,
Bajcsy-Zs.

u.

37.)

megvalósult

kutyás

terápiás

bemutató

foglalkozásokról

készítettünk egy félnapos nyilvános összeállítást. A járványügyi helyzet miatt a három
foglalkozásról készült videófilm-összeállítást előzetes regisztrációt követően, digitálisan,
az intézmény honlapján keresztül nézhették meg az érdeklődők 12 és 20 óra között.
A kutyás terápiás foglalkozások megvalósulását az Aura Segítőkutya Alapítvány kutyái
Felhő és Héra segítették felvezetőjük valamint gyógypedagógusaink, kutyás terapeutáink
együttműködésével.
Az első foglalkozást Ariné Szarka Szilvia, gyógypedagógus, az autista tanulókat
segítő csoport tagja vezette, melyen az Autista VI. csoportba járó tanulók vettek részt.
A számfogalom bővítése, elmélyítése játékos tevékenységek által valósult meg. A
tervezett feladatokat minden esetben a kutya bevonásával hajtották végre a gyerekek. A
sikeres feladatmegoldást a kutya által mutatott trükkökkel zárták a tanulók nagy
örömére.
A második foglalkozáson intézményünk Autista IV. csoportjába járó 3-4. osztályos
tanulók vettek részt Igriczi Edit, pedagógus, autista tanulókat segítő teamtag,
terápiás foglalkozásvezető irányítása mellett. A tanulók nagy örömmel fogadták az új
tanulási helyzetet, a környezeti neveléshez kapcsolódó feladatokat, tevékenységeket
kiemelten motiváltan végezték a kutyák bevonásával. Az óraterv alapján összeállított
foglalkozás az autista tanulók egyéni képességeihez igazítottan zajlott. A bemutató
foglalkozáson hangsúlyos volt a tanulók egyéni személyiségfejlesztése, mely egy fő
tanuló érzelmi, pszichés állapotának javulásában különösen eredményesnek
bizonyult.
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A harmadik foglalkozáson a tanulásban akadályozottak 3-4. osztályába járó tanulók
vettek részt lelkesen. Osztályfőnökük, Ferencz Annamária, gyógypedagógus, a
tanulást segítő csoport tagja a környezetismeret tantárgyon belül az emlősök
témakörébe tartozó ismeretek gyakorlásához, rendszerezéséhez állított össze feladatsort
a tanulók részére. A bemutatkozást követően játékos, mozgásos mondókával, verssel
kísért tevékenységeket végeztek, képekkel támogatott feladatokat oldottak meg a
tanulók a kutya bevonásával. A bemutató foglalkozás eredményesnek bizonyult,
sikeresen valósult meg. A tananyag elmélyítése mellett kiemelt szerepet kapott a tanulók
egyéni személyiségfejlesztése, a pszichés gátak, problémák oldása.
A programot 9 intézményből 15 fő regisztrált résztvevő tekintette meg.

Támogatást igénylő:
Név: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6.
Telefon: +36 59/795-213
E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;
Megvalósító:
Név: Kádas György EGYMI
Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37.
Telefon: +36 (59) 520-614
E-mail: kadas.efop@gmail.com

