


Küldetésünk
Harmónia és motiváció 
a játszva fejlesztésben

Számunkra a gyerme-

kek fejlesztésének, 

játékos tanulásának 

az alapja a megfelelő 

motiváció – és ez 

a kiindulópontja egy 

új aspektusból megkö-

zelíthető oktatásnak, 

melynek az egyik,

hazánkban legújabb 

ága az állatasszisztált 

terápia.

Mindannyian azt szeretnénk, hogy 

az intézményünkbe járó gyerme-

kek fejlesztéséből a maximumot 

hozzuk minden pillanatban.  Legyen 

az célirányzott tanulás vagy egy 

vidám játék, mely közben a gyer-

mek észrevétlenül fejlődik, tanul. 

Közel fél évtizedes tapasztalataink 

használva igyekszünk tudásunkat 

átadni, minden arra nyitott 

szakembernek.

Mi magunk is szülők, pedagógusok, és gyermekekért 
rajongók vagyunk, így folyamatosan arra törekszünk, 
hogy új, innovatív módszerek megtalálásával segítsük a 
kollégákat még könnyebbé, örömtelibbé tenni az oktatást.

Történetünk
Újfajta módszerek a hatékonyabb oktatásért

A Pepitappancs – Kutyás terápia ™ egyedi múlttal 
rendelkező csoport, hiszen egy szakvizsgázott gyó-
gypedagógussal és két kutyás felvezetővel rendel-
kezünk. Mindannyian évek óta tevékenykedünk a fe-
jlesztési területen, 2015-től úttörő munkát tűztünk ki 
célul, hogy bemutassuk a szakembereknek, hogyan 
tudnak saját kutyás fejlesztési, oktatási órákat tartani, 
saját intézményükben. Ennek érdekében követjük a 
külföldi szaksajtót – számos fejlesztési ötletet és át-
törést köszönhetünk nekik az oktatás terén.

A Pepitappancs – Kutyás terápia™ csoport is azért jött 
létre, hogy a kutyás terápia fejlesztési lehetőségeit 
mindenki számára elérhetővé tegyük. Többek között 
az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek 
csoportjánál egyedülálló módon tudjuk a kutyák 
segítségével gyakorolni a gesztusnyelvet és ezál-
tal felépíteni a piktogramokkal való kommunikációt. 
Éppen ezért a gyermekek  kutyával történő fejlesz-
tése számunkra életre szóló hivatásá vált.



Amiben hiszünk
Hat dolog, amit a képzés után máskép fog látni

1. Hisszük, hogy a pedagógus
 kulcsszerepet játszik

Hiszünk abban, hogy a gyermekek fejlő-
désének és tanulásának legfőbb kulcsa a 
gondoskodás és elkötelezettség, melyet a 
szüleitől és a pedagógusoktól kap. Legjob-
ban úgy tudjuk ezt segíteni, ha megosztjuk 
a tudásunkat.

4. Hiszünk a célirányos fejlesztésben
 
Folyamatos figyelemmel kísérjük a kül-
földi szakmai szervezeteket és publi-
kációikat, hogy a bizonyított előnyökkel 
gazdagíthassuk előadásaink anyagait. 
Olyan fejlesztési lehetőségeket adunk át, 
melyek már saját csoportjainkban is  
bizonyítottak.

2. Hiszünk a határok kiszélesítésében

Folyamatosan és fáradhatatlanul keressük 
az új és úttörő módszereket, amelyekkel 
segíthetünk a kollégáknak és a gyermekek-
nek. Számunkra nem elég a jó, a legjobbra 
törekszünk. Ezért a megszokott fejlesztési 
irányokat csak kiinduló pontnak tekintjük. 
Célunk, hogy ne csupán megfeleljünk ezek-
nek, hanem túlteljesítsük azokat.

3. Hiszünk abban, hogy a pedagógus
 ismeri alegjobban saját csoportját

Elismerjük, hogy a pedagógus tudja a leg-
jobban, mi a jó a csoportjának, osztályá-
nak. Ezért saját tapasztalatokkal végzünk 
foglalkozásokat különböző korcsoportok-
ban. Ezek megmutatják, hogy napjainkban 
az iskolákban és óvodákban teljesen eltérő 
fejlesztésekre van szükség. 

6. Hiszünk abban, hogy játék és  
 fejlesztő ötletekkel is támogatnunk 
 kell a nálunk végzett résztvevőket 

Felismertük, hogy a képzés csak a kezdet. 
Az újabbnál újabb kutyás fejlesztési és játék  
ötletek elengedhetetlenek. Ezért sok ener-
giát fektetünk abba, hogyan tudnak folya-
matosan megújuló játékötletekkel készülni 
a foglalkozásaikra.

5. Hiszünk abban, hogy támogatnunk
 kell a képzésen részvevő kollégákat

Mi magunk is vezetünk különböző összetéte-
lű csoportokban. Tudjuk, hogy pedagógusnak 
lenni egy életen át tartó tanulást, fejlődést 
jelent. Ezért minden nálunk végzett részt-
vevő támogatásunk mellett hospitálhatnak 
csoportos foglalkozásainkon, mielőtt saját 
kutyás fejlesztésbe kezdenek.



A minőség a részletekben rejlik 

Hisszük, hogy nincs olyan részlet, amit figyelmen kívül lehetne hagyni, 
ha fejlesztő pedagógiáról van szó. Éppen ezért nem lehet standardokat 
húzni minden csoportra, hiszen, ahogy a csoportot alkotó gyerekek, 
úgy maga a csoport, osztály is egyedi.  Képzésünk során részletesen 
végig megyünk korosztályonként a lehetséges problémákon, számos 
példát szolgáltatva saját tapasztalatainkból.

A legújabb módszerek

Folyamatosan keressük a külföldi cikkeket, kutatásokat, úttörő mód-
szereket, amelyekkel segíthetjük a gyermekek fejlesztését a szokásos 
normáktól eltérően játékos formában. Így a képzéseinken átadott tu-
dásanyagot és a kapott oklevelet felhasználva a kutyás terápia foglal-
kozások szabadon választható óratervekbe tökéletesen adaptálható 
óratípussá válnak a Pedagógus Életpálya modell részeként.

Tudományosan bizonyított tapasztalatok

Mindent, amit teszünk egyetlen célnak rendeltünk alá – segítsük élve-
zetesebbé tenni a szakembereknek és a gyermekeknek a fejlesztést, 
oktatást – ezért ”A kutyás terápia fejlesztési lehetőségei óvódásoknak 
és kisiskolásoknak” képzésünk szakmai tapasztalatokkal, óravázlatokkal 
és külföldi szakmai cikkek fordításával készítettünk el, az ismeretek 
és tapasztalatok átadására. A képzés minden egyes fejezete úgy lett 
felépítve, hogy napi szinten támogassa a fejlesztő pedagógiát.

Gyakorlati képzés

Az elméleti képzés minél hatékonyabb elsajátítása érdekében  
a képzés második moduljában a résztvevők valós foglalkozás 
vezetői feladatokat kapnak, amit meg kell oldaniuk a kutyás fel-
vezetők és a terápiás kutyák segítségével, úgy hogy közben 
a rendelkezésükre álló fejlesztési eszközöket is alkalmazzák.  
Ezáltal igyekszünk az elméleti modulban elhangzottakat a gyakor-
lati feladatokba átültetni.

Miben különbözünk?



Minden szakembernek eltérő 
fejlesztési igényei vannak, 
és igényeik a különböző 
életszakaszban lévő  csoport-
juk avagy csoportjaik szerint 
változnak. A Pepitappancs – 
kutyás terápia ™ új képzésén 
alapuló szakmai tananyaga a 
legújabb fejlesztési és oktatási 
lehetőségeket veszi sorra, 
amely képes minden korcso-
port fejlesztési és oktatási 
igényének kielégítésére. 

Pepitappancs a korai fejlesztésben Szorosabb kapcsolatot alakít ki 
a szülő-gyermek-pedagógus között, nyugalmat ad a gyermekeknek, 
a passzív gyerekek is örömmel vesznek részt a feladatokban, 
sikerélményük lesz.

Pepitappancs az értelmileg akadályozott gyermekeknél 

Segíti a szociális interakciók fejlődését, nonverbális kommunikációra 
motiválnak, valamint a mozgás menynyiségét és minőségét befolyá-
solják, nem utolsó sorbanpedig fejlesztik a figyelmet.

Pepitappancs az óvodai logopédiában Elősegíti a gyermekek 
nyitottságát, alakítja a magatartás normákat, szabálytudatot és 
viselkedési formákat sajátítanak el, fejleszti a szociális és érzelmi 
életet, bővíti a beszédet, erősíti  a kommunikációs kedvet.

Pepitappancs az autista gyermekekért Elősegíti a gyorsabb és jobb 
kapcsolat kialakítást a gyermek és az állat között, innen tovább lépve 
pedig a környezetével, a szociális interakciók fejlődését, nonverbális 
kommunikációra biztosítanak lehetőséget, fejlesztik a figyelmet.

Pepitappancs a kisiskolások csapatépítéséért A legjobb motivációs 
eszköz, elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását, kiegyenlíti a csoporton 
belüli viszonyokat, javítja az önértékelést, miközben csökkenti a szorongást

A képzés elemeiKépzésünk
”A kutyás terápia fejlesztési lehetőségei 

óvódásoknak és kisiskolásoknak”

Olyan módszereket ve-
szünk sorra, mely bizonyí-
tott jótékony és fejlesztő 
hatása révén, támogatja 
a gyermekek tanulását és 
fejlesztését a különböző élet-
szakaszokban. Mivel képzé-
sünk a gyermekek fejlődési 
és fejlesztési állapota alap-
ján épül fel, a nálunk végzett 
szakemberek minden élet-
szakaszban építeni tudNAK a 
képzésen tanultakra.



Korai fejlesztés
A gyerekek életének első évei kulcsfontos-

ságúak a későbbi fejlődésük szempontjából. 

Hogy a  lehető legjobban támogassuk őket 

ebben az igen fontos életszakaszban 

gyógypedagógusokkal és pszichológus 

segítségével állítottuk össze a fejlesztési 

lehetőségeket, a tematikát. Így a foglal-

kozásokon való részvétellel a gyermekek 

könnyebben birkóznak meg a mindennapos 

kihívásokkal, újabb és újabb tanulási 

helyzetekkel.



Szorosabb kapcsolatot alakít ki a szülő-gyermek-pedagógus  
között, nyugalmat ad a gyermekeknek, a passzív gyerekek is örömmel 
vesznek részt a feladatokban, sikerélményük lesz.

A vizsgázott terápiás kutyák az intézmények és a foglalkozások  
szívesen fogadott vendégei; azért hívjuk őket, hogy megosszák  
a gyermekekkel és családjaikkal legértékesebb tulajdonságaikat, 
amelyek a türelem, gyengédség, tapintás általi stimulálás, motiváció,  
fizikai és pszichikai kapcsolatteremtés, csak hogy néhányat említsünk.  
A legkisebbeknél a kutya, mint motivátor a legszembetűnőbb.

Minden esetben kihasználjuk az állatok jelenlétéből fakadó spontán  
hatásokat, így az adott célcsoport számára ideálisabb terápiás  
környezetet tud teremteni. Sok esetben azért van szükség az  
állatok jelenlétére, hogy a gyermek egyáltalán részt vegyen  
a programban és élvezze a foglalkozásokat, legyen motivációja  
a feladatok végrehajtására.

A feltétel nélküli szeretet, odaadás, melyet egyes állatok képesek 
mutatni felénk, átmelegíti az ember szívét, nyitottabbá teszi az 
egész világra. A korai fejlesztésre járó gyermekekkel szüleik is bent 
tartózkodnak a foglalkozásokon. Ezáltal a kutyázás közös öröm,  
a sikerek, amiket elérünk, közös élménnyé alakul át és erősödik  
a szülő-gyermek kapcsolat közöttük.

A szülők szerepe összetett: egyrészt meg kell tanulniuk, hogy ők 
segítői és nem irányítói a „kutyás” foglalkozásnak, figyelniük kell 
a gyógypedagógusra, segítenie kell a gyermekének a feladatok  
sikeres elvégzésében. Ez egy nehéz tanulási helyzet, hosszú,  
karakteres tanulási folyamat, mire megtanulják. De a gyermek  
sikere, öröme, egy-egy nehezebb feladat, újabb akadály sikeres  
legyőzése kárpótolja a szülőket.

HOSSZÚTÁVÚ ELŐNYÖK

1. Erősödik a szülő-gyermek-pedagógus kapcsolat
2. Fejlődik az alapmozgásuk, javul a mozgáskoordinációjuk
3. Növekedik a beszédkésztetésük, gazdagodik a szókincsük
4. Fejlődik a feladattudatuk, motiváltak lesznek a feladatok elvégzésére
5. Szociális fejlődésük jelentős mértékben ugrásszerűen megnő

Pepitappancs  
a korai fejlesztésben



Értelmileg akadályozott 
gyermekek
Hiszünk benne, hogy az értelmileg akadályozott gyermekeknek 

ugyanolyan szükségük van a kutyás terápia által kínált 

fejlesztési lehetőségekre, hogy még teljesebb életet élhessenek. 

Ezzel kitűnő alapot szolgáltatva a későbbi fejlesztések és 

segítő terápiák számára - ezzel is megteremtve a pedagógusok 

számára a sokszínű, többoldalú tanításszervezés biztosítását.



Hosszútávú előnyök:

1. A fogyatékosságból eredő kommunikációs, kognitív, szociális  hátrányok  
 csökkentése, kompenzációja.
2. A szociális- és önkiszolgálási feladatok folyamatának gyors rögzülése.
3. A tartós figyelem fenntartása.
4. Megfigyelhető a folyamatos interakció felvétel a kutyával,  
 a szorongásoldás.
5. A pszichés –és a motoros funkciók fejlesztése.

Gyógypedagógusunk által felépített segítő foglalkozások a gyerme-
kek sajátos igényeinek megfelelő tematika szerint haladnak, és segí-
tenek a lehető legtöbbet kihozni a terápia nyújtotta lehetőségeiből.

Az értelmileg akadályozott gyermekeknél a kutyás terápia előnye, 
hogy a négylábúakkal nem kell feltétlenül beszélni. Az értelmileg 
akadályozott, halmozott sérült, fejlődési rendellenességgel élő gyer-
mekek esetében különösen hatékonyak lehetnek, azon túl, hogy és 
ez is nagyon fontos - csökkentik a magányérzetet.

Sérült gyerekek esetében például megfigyeltük, mennyivel gyorsabb 
és jobb a kapcsolatkialakítás a gyermek és az állat között. Ennek 
egyik oka lehet, hogy az állatok nem támasztanak elvárást a gyerek 
felé, és így nem okoznak stresszt, hanem kíváncsiságot ébresztenek 
és bátorságra serkentenek.

Az vizsgázott terápiás kutya javítja a gyermek fizikai, érzelmi, szoci-
ális, és kognitív funkcióit, motivál, fokozza az éberségi szintet. A ku-
tya segíti az érzékelés-észlelés fejlődését is gyermekeinknél, hiszen 
a szőre pihe-puha, a tappancsa kemény, a nyelve tapintása nedves 
és érdes.
Összességében elmondható, hogy megtörik a napi rutint és örömöt 
varázsolnak a gyermekek életébe. További kommunikációs csatornák 
bevezetésére, alkalmazására is kiváló lehetőség (pl.: AAK, PictoVerb, 
TalkTablet).

Pepitappancs az értelmileg 
akadályozott gyermekeknél



Óvodai logopédia
Néhány beszédsérült, akadályozott  

beszédfejlődésű gyermek szenzoros, 

motoros, vagy szenzomotoros prob-

lémája, illetve a beszédhibához 

csatlakozó tanulási és/vagy maga-

tartási zavara miatt eltérően fejlő-

dik. Gyógypeda-gógusunkkal ezért 

olyan speciális óraterveket, vala-

mint feladatokat állítottunk össze, 

amelyek segítenek ezek fejlesztésében. 



Elősegíti a gyermekek nyitottságát, alakítja a magatartás normákat,  
szabálytudatot és viselkedési formákat sajátítanak el, fejleszti a szociális 
és érzelmi életet, bővíti a beszédet, erősíti  a kommunikációs kedvet.

A fejlesztés után a gyerekek kivétel nélkül nyitottak és bátrak lesznek.  
Elfogadják, hogy a kutyának is megvannak a saját szükségletei,  
igyekeznek úgy bánni az állattal, ahogy elvárják, ez is alakítja  
a magatartási normák  hatékonyságát. Alapszinten megtanulják az 
ember és a kutya közötti  kommunikáció lehetőségeit. Ennek pozitív  
mellékhatásaként megtanulják  a gyerekek, hogy az emberi beszéden  
kívül még további non verbális  kommunikációs lehetőségek is rendel- 
kezésükre állnak, melyeket helyesen az egymás közötti kapcsolataik  
során is használhatnak. Megtanulják, hogy melyek az alapszabályok  
és a helyes viselkedési formák egy ismeretlen kutyával történő találko-
zás esetén. 

A kutyával történő együttes játék és a feladatok sikeres megoldása  
kiterjeszti és erősíti a gyerekek szociális és érzelmi életét. A foglalkozá-
sok alkalmával folyamatosan kooperálnak, mindemellett rengeteget  
tanulnak  z önkiszolgálásról. A legfontosabb hatása a figyelem fejlesztésé-
ben észrevehető: a gyerekek az egész foglalkozás alatt folyamatosan  
figyelnek a pedagógusra, a kutyára, annak gazdájára és társaikra 
is egyaránt. Csapatépítő hatása felbecsülhetetlen! A gyermekek a terápia  
alatt segítőkészek társaikkal, szociális fejlődésük szembetűnő.

Hosszútávú előnyök: 

1. Meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során 
 a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmoz-gási benyomások 
 egymást erősítve fejlődnek.
2. A beszédre irányuló figyelem fejlesztése,
3. Az aktív és a passzív szókincs bővítése,
4. A test és a beszédszervek laza izomműködésének kialakítása,
5. A beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret  
 és önértékelés fejlesztése.

Pepitappancs  
az óvodai logopédiában



Autizmus
Segítségével gyorsabb és jobb 

kapcsolat kialakítást érhetünk

el a gyermek és az állat között, 

innen tovább lépve pedig a 

környezetével, segíti a szociális 

interakciók fejlődését, nonverbá-

lis kommunikációra biztosítanak 

lehetőséget, fejlesztik a figyelmet.



Elősegíti a gyermekek nyitottságát, alakítja a magatartás normákat,  
szabálytudatot és viselkedési formákat sajátítanak el, fejleszti a szociális  
és érzelmi életet, bővíti a beszédet, erősíti a kommunikációs kedvet.
 
Pepitappancs az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél

Az autisztikus állapotok lényege a szociális, kommunikációs és speciális  
kognitív képességek minő-ségi károsodása, mely a fejlődés devianci-
ájában és jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.

Az autista gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális  
készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén  
tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott  
kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és  
a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás.

A kutyával történő terápia során jelentősen növekszik a szociális inter-
akciók száma és ezzel együtt csökkent a magába forduló, visszahúzódó  
autisztikus viselkedési formák megjelenése. A kutya felé az autista  
gyermekek könnyebben megnyílnak, s a kutyával végzett foglalkozások ré-
vén az autista gyermek megtanulhatja a szociális kontaktus felvételének 
rutinját, amelyet később ember-társaival szemben is alkalmazhat.

Hosszútávú előnyök:

1. Szociális kognitív készségek fejlesztése
2. Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között 
3. Csoportba való beillesztés kialakítása
4. Foglalkozáson kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása
5. Beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő 
 kommunikáció használatának tanítása

Pepitappancs  
az autista gyermekekért



Konfliktus kezelő, 
csapatépítő és 
integrációs tréning 
kisiskolásoknak
A megfelelően tanuláshoz elengedhetetlen, 

hogy a gyermekek örömmel menjenek az 

iskolába, ahol biztonságos környezetben érzi 

magát, hogy a tanulásra, fejlődésre koncentrál-

hasson. Ehhez szükséges, hogy az osztályban 

mindenki egyenlő félként kezelje a másikat, 

ne legyenek integrációs problémák. Ennek az 

érzékeny egyensúlynak a fenntartásában 

nyújtunk segítséget az osztályfőnö-köknek 

a képzésünk folyamán.



A legjobb motivációs eszköz, elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását,  
kiegyenlíti a csoporton belüli viszonyokat, javítja az önértékelést,  
miközben csökkenti a szorongást.
 
Az iskolai tanulás eredményességét nemcsak a kognitív képességek, 
hanem az egyén motivációs háttere is meghatározza.

Motivációs tényezők közül fontosak az érzelmi vagy másként nevezve,  
affektívelemek (jó légkör, tanár-diák kapcsolat, stb.), a kognitív  
elemek, vagyis a tudás, a felfedezés öröme, a valóság megismerése, 
valamint az effektív elemek (önmegvalósítás, önértékelés). A tanulási  
motiváció növelése érdekében előrelépést jelenthet a folyamatok  
állandó javítása, fejlesztése, a nevelés – oktatás színvonalának emelése,  
jobb feltételek biztosítása, eredményes nevelői munka.

Különösen fontos az iskolai kontextusban lezajló tanulási-tanítási  
folyamatok motivációs hátterének megértése. A modern társadalmak  
a készségek, képességek hatékonyabb fejlesztését, jól megér-tett, 
széles körben alkalmazható tudás kialakítását várják el az iskolától, 
és ez nem lehetséges a tanulók figyelmének megragadása, érdeklé-
sének folyamatos fenntartása nélkül.

A kutyával rendszeresen kapcsolatot tartó gyermekek konfliktuskezelési  
képessége jobb, mint társaiké, s empatikus készségük is javul.  
A kutyával való kapcsolat elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását,  
javítja az egyén önértékelését. A csapatépítő,- konfliktuskezelő  
tréningek alkalmazása a prepubertás korú gyermekek csoportjánál 
kiemelkedő fontosságú.

Hosszútávú előnyök:

1. Erősíteni a tanulók közötti bizalmat és kötődést
2. Az egymás közötti kommunikációra és az együttműködésre való  
 hatások kialakítása
3. Ismerjék fel, hogy a közös tevékenység által növekszik a csapat  
 teljesítménye
4. A személyközi interakciók hatékonyabbá tétele,javítja az  
 interperszonális kapcsolatokat
5. Nő a produktivitás, a felelősségvállalás, valamint a motiváció

Pepitappancs  
a kisiskolások csapatépítéséért




