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Bemutató foglalkozások 

 

Állatasszisztált foglalkozások, BMM képességfejlesztő módszer bemutatása 

 

Karcag, 2021. január 28. 

 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekten belül 

szakmai munkánkat bemutató foglalkozásokat szerveztünk a Kádas György EGYMI 

Karcagi Tagintézmény feladatellátási helyünkön (Karcag, Kisújszállási út 45.) A 

járványügyi helyzet miatt a tanítási órákról, foglalkozásokról videófelvétel készült, 

melynek összeállítását 2021. január 28-án, az intézmény honlapján keresztül, 

digitálisan tekinthettek meg a programra előzetesen regisztrált érdeklődők. 

A bemutató foglalkozások megtekintését elsősorban együttműködő partnerünknek, a 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakembereinek 

ajánlottuk, ahol intézményünk utazó gyógypedagógusai évek óta segítik a sajátos 

nevelési igényű tanulók együttnevelését.  

Három foglalkozásról készült videófelvétel, az érdeklődők megismerkedhettek a Béres 

Mária által kidolgozott „Mást akarok” képességfejlesztő módszer adaptált 

alkalmazásának lehetőségéről, betekinthettek a tagintézményben zajló lovasterápia és 

kutyás terápiás foglalkozások tevékenységeibe. 

Nagyné Balogh Orsolya, gyógypedagógus, a tanulást segítő csoport tagja 

pályázati forrásból részt vett a BMM képességfejlesztő módszert bemutató 

továbbképzésen. Munkája során folyamatosan alkalmazza a módszer adaptált fejlesztő 

eszközeit, melynek lehetőségét a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódó bemutató 

foglalkozásán is alkalmazta. A módszernek köszönhetően az emberi csontvázról, illetve 

az emberi bőrről tanult ismereteket eredményesen elsajátították a 8. osztályos tanulók, a 

gyengébb képességűek is sikerélményhez jutottak. 

A Karcag, Kisújszállási út 45. szám alatti feladatellátási helyünkön szervezett 

lovasterápiás foglalkozással, gyógypedagógiai lovaglás tevékenységeivel „A kis 

csodaló” című videó megtekintésével ismerkedhettek meg az érdeklődők.  
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Vincze Dóra, gyógypedagógus, terapeuta, a mozgásfejlesztő csoport tagja 

komplex gyógypedagógiai fejlesztő tevékenységét egy tanulásban akadályozott, 2. 

osztályos tanuló, egyéni megsegítése során mutatta be. 

A karcagi Kunlovardában megvalósult bemutató alkalmával betekintést nyerhettünk a 

lovasterápia-gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág sokszínű módszertanára, 

eszközrendszerére. Az óra célkitűzései, fejlesztendő területei az adott évfolyam 

tantárgypedagógiájára épültek: matematika, magyar-nyelv és irodalom, 

környezetismeret tantárgyak tananyagfeldolgozása által. 

A kutyás terápiás foglalkozáson tanulásban akadályozott 2. osztályos tanulók számolási 

készség-fejlesztése volt a cél. Dávid-Kiss Borbála Katalin, szakoktató, a 

kommunikációs csoport tagja, pályázati forrásból részt vett az „Állatasszisztált 

terápia alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiai és pszichés problémák 

kezelésében” című továbbképzésen. A bemutató foglalkozáson a továbbképzésen 

szerzett ismereteit kamatoztatta változatos, tanulást segítő, mozgásos, játékos 

tevékenységek által, az Aura Segítőkutya Alapítvány Bigyó kutyájának segítségével. A 

tanulók közös mondókázását, számolási tevékenységét, műveletvégzését, ügyességi 

feladatait színesítette a kutya jelenléte, ezáltal a tanulók motiválttá, érdeklődővé váltak a 

feladatvégzés során, matematikai ismereteik rögzültek. 

A bemutató foglalkozást együttműködő partnerünk a Karcagi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében és 

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményében dolgozó, 13 fő pedagógus  

tekintette meg. 
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