


 Az állatok emberekre gyakorolt jótékony hatása már az 
ókorban is ismeretes volt.

 Az egyik első, dokumentált terápiás program a IX.sz-ban
Gheel-ben zajlott, ahol sérült embereket vontak be az 
állatokról való gondoskodásba.

 Sikeres gyógykezeléses programokat valósítottak meg 1790-
ben Yorkshire-ban,1867-ben Bielefeld-ben, 1919 és 1940-ben 
Amerikában.

 Az igazi áttörést az állatasszisztált terápiában Boris Levinson
amerikai gyermekpszichológusnak köszönhetjük.

 Az 1960-as évektől vált egyre ismertebbé ez a módszer, ma 
már hazánkban is egyre elterjedtebb, bár még mindig 
„gyermekcipőben” jár. 



Kutya
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Nyúl
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Tengerimalac

Teknősbéka

Madár
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 Egy terápiás kutya képzése 1-1,5 évet vesz igénybe.

 Az alkalmasság megállapítása során soha nem a
fajtát,hanem az egyedet vizsgálják.

 A kutyának és gazdájának két körös vizsgán
(temperamentum vizsga, és záró vizsga valós
csoporthelyzetben) kell együtt megfelelniük, hogy
megkaphassák a terápiás páros címet.

 A terápiás kutyáknak évente egyszer orvosi szűrő
vizsgálaton kell részt venniük.

 Az ellenőrzést a MATESZE (Magyar Terápiás és
Segítőkutyás Szövetség Egyesület) gyakorolja a képző
szervezetek és a terápiás párosok felett.



 Állatasszisztált aktivitás (AAA): 

Elsősorban pihentető vagy oktató célú közös 
tevékenység a terápiás állattal. Célja az általános 
kedélyállapot fokozása, az örömszerzés, az 
életminőség javítása, a szociális kapcsolatok ápolása. 
Nincs konkrét fejlesztési cél, a program általában 
spontán módon alakul.

 Állatasszisztált pedagógia (AAE):

Osztálytermi interakciókra, tanórai feladatokra 
specializálódott alkalmazás, vagyis a tanórán 
konkrétan az előírt tananyag elsajátítását segítik az 
állat bevonásával végzett feladatok.



 Állatasszisztált terápia (AAT):

Ez már magasabb szintű és összetettebb formája a kutyával
végezhető interakcióknak. Az ebben résztvevő kutyának
magasabb elvárásokat kell teljesítenie. Ebben az esetben az a cél,
hogy valamilyen szakember (orvos, pszichológus, gyógytornász,
logopédus, gyógypedagógus, pedagógus) segítségével, a terápia
meghatározott idejét követően a résztvevő érzelmi, fizikai,
kognitív vagy szociális állapotában egyértelműen bizonyítható
vagy mérhető pozitív változások következzenek be.

Az állatasszisztált foglalkozások történhetnek egyéni és csoportos
formában is.

A terápiás és pedagógiai foglalkozások minden esetben team 
munkát igényelnek.



 2015. októberében kezdtük el a munkánkat Ginoval az 
oviban, mint gyakorló, vizsgára készülő páros. Azóta 
is rendszeresen járunk terápiás foglalkozások 
megtartására.





 A foglalkozások mindig kiscsoportos formában 
valósulnak meg, egy csoportfoglalkozáson 6-8 fő 
vesz részt maximum.

 A foglalkozás időtartama 25-30 perc.

 A terápiás foglalkozások mindig az élményeken 
alapulnak.

 A résztvevők önkéntes alapon végzik a feladatokat.

 A foglalkozás során folyamatos a pozitív 
megerősítés, nincs rosszul elvégzett feladat.

 Minden foglalkozás sikerélménnyel zárul.



 Egészséges életmód

 Érzelmi, akarati, szocializációs képességek

 Anyanyelvi képességek

 Testi, motoros képességek, mozgás

 Értelmi képességek



A kutya szagának, mozgásának,

érintésének megismerése.
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 Testi hatások:

- nyugtat: a kutya jelenléte, simogatása      
normalizálja a vérnyomást, a légzésszámot, 
szabályozza a szívritmust

- a foglalkozás során ellazul az izomzat, a mozgás 
kontrolláltabbá válik

- érzékszervek automatikus használata 

- a folyamatos érintés, simogatás, ölelés során 
endorfin termelődik a szervezetben



 Pszichés hatások:

- csökken a szorongás, a stressz

- növeli az önértékelést

- pozitív általános érzelmi jólétet biztosít

- biztonságot ad

- a kutya engedelmessége növeli a kompetenciaérzést

- önbizalmat ad

 Kognitív hatások:

- elősegíti a különböző kognitív funkciók használatát, pl.: 
tervezés, problémamegoldás, emlékezet, figyelem stb.
- motiváció: a pozitív érzelmi töltés miatt a tanult dolgok 
gyorsabban, mélyebben bevésődnek



 Szociális hatások:

- kommunikációs szakadék áthidalása

- növeli a szociális interakciók mennyiségét, minőségét

- szociális láthatóságot eredményez

Az állat-asszisztált programok folyamán először az

ember-állat, 

majd fokozatosan az

ember-ember

kapcsolat javulása várható, ez megjelenik mind a kommunikációban, 
mind a kötődés mértékében, mind az egymás iránt kifejezett 
érzelem-megnyilvánulásokban. A kutya segítségével a 
legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval bíró résztvevő is 
bevonható a feladathelyzetbe.



„A kutyának nincsenek előfeltételei, nem köti a 

szeretetét semmihez, mindenkinek bizalmat szavaz, 
nem számít a kinézet és az sem, hogy ki mit gondol.

A kutya titka a feltétel nélküli szeretet.
Csak mi gondoljuk azt, hogy szeretni csak hosszabb idő 

után lehet – ez tipikusan emberi gondolkodás. Ő 
ismeretlenül is szeret, akkor is, ha most találkozott 

valakivel először. A terápiában a siker ennek a 
kötődésnek és ennek a bizalomnak köszönhető.”

(Gál Attila)
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