Képzés megnevezése

LOVASTERAPEUTA KÉPZÉS
HIPPOTERÁPIA SZAKÁGON

A képzés a 8/2021. (XI. 30.) MK rendelet - A lovasterápiát és a fogyatékos és a sérült
személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek képzéséről és
vizsgakövetelményeiről – alapján indítható.
Nyilvántartási szám B/2020/002668

Képzés jelentkezési határideje: minden év szeptember 1-ig

1. Tudnivalók a jelentkezésről
1.1 Jelentkezés feltételei:





felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél
az alábbi szakképzettségek közül: Gyógytornász, Gyógypedagógus szomatopedagógia
szakirányon, Szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, Szomatopedagógia
szakos gyógypedagógiai terapeuta, Konduktor vagy, Orvos.
egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírása és visszaküldése
lovas felvételi vizsga sikeres teljesítése
Jelentkezés menete:

1.2.


a jelentkezési lap és a kötelezően csatolandó mellékletek visszaküldése a
gbozori@lovasterapia.hu email címre
Amit kérünk elküldeni:

1.3.





kitöltött és aláírt jelentkezési lap – ide kattintva letölthető
a már meglévő lovas vizsgák, esetleg versenyeredmények teljesítését igazoló
dokumentumok másolata (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)
felsőfokú oklevél másolata
egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírt, eredeti példánya – ide kattintva
letölthető

2. A lovas felvételi vizsga követelménye:



a lovas tudjon a három alapjármódban, osztályban, vagy egyénileg biztonsággal
lovagolni
ismerje a lovardai szabályokat, a lovardai alakzatokat, patanyomfigurákat
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Amennyiben a felnőttképzésre jelentkező rendelkezik az alábbi végzettségek, vagy lovas
vizsgák valamelyikével, mentesül a lovas felvételi vizsga teljesítése alól:











lovasoktatói, lovasedzői végzettség
lovas túravezetői képesítés
lovas szakedzői (Bsc), okleveles lovas szakedző (Msc) végzettség
Lovaskultúra oktató végzettség
Lovas tanár és szervező végzettség
a Magyar Lovas Szövetség rajtengedély vizsgája, ill. edzői regisztrációs vizsgája (I-es;
II-es; III-as szint)
RA5., RA4., RA3., RA2., RA1.-es szintű lovasvizsga, vagy ennek megfelelő vizsga a
hivatalos megfeleltetés alapján (az MLTSZ által)
A Magyar Lovas Szövetség által igazolt versenyeredmény elfogadása az MLTSZ
Oktatási Bizottságának döntése alapján
Kaposvári Egyetem Gyógypedagógus képzés Lovas alapismeretek I-II-III tantárgy
sikeres teljesítésének igazolása
vagy a fentiekkel egyenértékű végzettség az Oktatási Bizottság döntése alapján

3. Tudnivalók a képzésről







képzés várható kezdete: minden év októbere
képzés várható vége: a kezdéstől számított második év októbere
képzés óraszáma: 255 óra (elméleti óraszám: 91 óra, gyakorlati óraszám: 164 óra)
képzés helyszíne:
- Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány - 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
(Lovasterápiás és Oktató Központ)
- esetenként az MLTSZ által ellenőrzött és kijelölt helyszíneken
a képzés moduljainak ismertetése:

A képzés moduljai egymásra épülnek, a modulok sorrendje nem cserélhető fel. Az
Alapozó ismeretek a lovasterápiáról modul sikeres teljesítése után vehető fel a
Hippoterápia szakmai elmélet (HT-1) modul, majd annak sikeres teljesítése után vehető
fel a Hippoterápia szakmai gyakorlat (HT-2) modul.
Alapozó ismeretek a lovasterápiáról
(38 óra elmélet, 87 óra gyakorlat)
A képzés résztvevői ismerjék meg, elméletben és gyakorlatban sajátítsák el azokat az általános
lovasterápiás alapismereteket, melyekre a szakmai modulok speciális ismeretei épülnek a
későbbiekben.
A résztvevők pontos képet kapjanak a ló és az ember mozgás szervrendszerének felépítéséről,
mozgásáról, a lovaglás biomechanikájáról, a lovaglás általános és speciális hatásairól, a lovak
egészségtanáról, az etológiai alapokról, a lovasterápia ágairól, a lovasterápia célcsoportjairól, a
lovassportokról, és az istálló menedzsmentről.
Szerezzenek ismereteket a nemzetközi kapcsolatokkal, a Magyar Lovasterápia Szövetség
Alapítvány létrejöttével és a lovasterápia hazai és nemzetközi történelmével, kialakulásával, a
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lovasterápia szervezeti és szervezési kérdéseivel, a jogi ismeretekkel, a biztonsági kérdésekkel
kapcsolatban.
Kapjanak elméleti és gyakorlati ismereteket a lovaglás alapjairól, a lóval történő futószáras és
hosszúszáras munkáról, földi munkáról.
A modul teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése az alábbiak szerint:
Elméleti vizsgák:
A modul szóbeli és/vagy írásbeli vizsgája a modulban szereplő tematikai egységek
tananyaga, a megadott irodalmak, előadásanyagok és témakörök alapján.
-

írásbeli részvizsga csoportosan tesztlap kitöltésével, esszékérdések
szóbeli részvizsga egyénileg, előre megadott témakörök alapján

Gyakorlati vizsgák:
-

-

Lovas bánásmód vizsga: lóápolás, felszerelés, ló egészségtan, lótartási
ismeretek, biztonság a lovak körül, földi munka
RA5-ös, vagy ezzel azonos szintű lovas vizsga: előkészítő osztályú díjlovaglás;
80-90 cm-es, 6 db akadályból álló ugrópálya teljesítése; szóbeli vizsga: ló
kiképzési skála, díjlovaglás és díjugrás szabályai, ülésfajták bemutatása, földi
munka
Futószáras vizsga: a ló felszerelése, a futószárazás technikája

A modul zárása akkor sikeres, ha mindegyik vizsga megfelelt minősítésű.
A „nem felelt meg” minősítésű vizsga a képzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál
megismételhető.
Hippoterápia szakmai elmélet (HT-1)
(54 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)
A képzésben résztvevők ismerjék meg a hippoterápia szakág specifikus elméleti ismereteit,
melynek keretében képet kapnak a szakág cél-és feladatrendszeréről, alapelveiről, a terápia
során alkalmazott fogyatékosság specifikus fejlesztési/terápiás lehetőségekről, a módszertani
sajátosságokról, a speciális eszközökről, az alkalmazható technikákról, a terápiás folyamat
tervezéséről, felépítéséről, szervezéséről, dokumentációjáról, a személyi és tárgyi feltételekről
és a terápiás lovakkal kapcsolatos ismeretekről.
A modul teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése az alábbiak szerint:
Elméleti vizsgák:
Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga a modulban szereplő tematikai egységek tananyaga, a
megadott irodalmak, előadásanyagok és témakörök alapján.
-

írásbeli részvizsga csoportosan tesztlap kitöltésével, esszékérdések
szóbeli részvizsga egyénileg, előre megadott témakörök alapján
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A modul zárása akkor sikeres, ha mindegyik vizsga megfelelt minősítésű.
A „nem felelt meg” minősítésű vizsga a képzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál
megismételhető.

Hippoterápia szakmai gyakorlat (HT-2)
(73 óra gyakorlat)
Olyan alapvető gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a végzett hippoterapeuták
a képzés során elsajátított speciális elméleti ismeretekre építve képesek megszervezni és
lebonyolítani a mozgásukban akadályozott gyermekek/fiatalok/felnőttek hippoterápiás
kezelését. Gyakorlatot szereznek a terápiás lóval való munkáról.
Elsajátítják a betegvizsgálat, a terápiás terv készítés, a lovasterápiás kezelés, a team munka,
dokumentálás, értékelés gyakorlatát. Megismerik és tapasztalatot szereznek a ló mozgásának
terápiás hatásairól és annak felhasználásáról az egyes kórképek esetében, a páciens
mozgásminőségének javítása céljából.
A modul sikeres teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése, amely a
következőkből áll:
-

-

Hospitálási napló bemutatása:
a látott foglalkozások közül két foglalkozás elemzése, terápiás cél, feladatok,
módszerek, eszközök és eredmény tekintetében.
Gyakorlati jegy:
a végzett hippoterapeuta szupervíziója mellett letöltött gyakorlat értékelése a
gyakorlatvezető által, gyakorlati napló beadása, mely minimum 3-5 terápiás
foglalkozás tervet tartalmaz. Célja a hippoterápia gyakorlatára felkészítő ismeretek
ellenőrzése. A gyakorlat és a gyakorlati napló értékelése az alábbi szempontok
alapján történik: terápiás terv, az alkalmazott intervenciós technikák, a résztvevő
saját reflexiói, terápiás célok, feladatok, módszerek, munkaformák, eszközök,
eredmények bemutatása a gyakorlaton és az arról készített dokumentációban. A
gyakorlatvezető értékeli a képzésben résztvevő szakmai gyakorlaton nyújtott
teljesítményét az általa vezetett és dokumentált hippoterápiás foglalkozások alapján.

A modulzáró vizsga akkor sikeres, ha mindkét vizsgarész megfelelt minősítésű.
A „nem felelt meg” minősítésű modulzáró vizsga a képzést folytató intézménynél vagy annak
jogutódjánál megismételhető.
A szakmai gyakorlati modul halasztására nincs lehetőség. Amennyiben a résztvevő nem
teljesíti a szakmai gyakorlatot, vagy nem felelt meg minősítést kapott a modul zárás
követelményeit sem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a következő évfolyammal tudja
teljesíteni a Hippoterápia szakmai gyakorlat (HT-2).


a képzés sikeres teljesítéséhez szükséges követelmények:
- részvétel a képzés elméleti óráinak 80%-án, gyakorlati oktatás esetén a 90%-án
- az „Alapozó modul” tartalmi követelményeiből sikeres írásbeli és/vagy szóbeli
vizsga teljesítése, valamint a gyakorlati vizsgák teljesítése
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a „HT-1 modul” tartalmi követelményeiből sikeres írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
teljesítése
a „HT-2 modul” tartalmi követelményeinek sikeres teljesítése - hospitálási napló
beadása, gyakorlati jegy megszerzése a gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján
a záróvizsga követelményeinek sikeres teljesítése

a képzés lezárásával kapcsolatos követelmények:
-

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak (elméleti órák esetén
a 80%-át, gyakorlati oktatás esetén a 90%-át)
- a modulokat lezáró vizsgákat
- záródolgozat beadási kötelezettségét teljesítette.
- tandíjfizetési kötelezettségét teljesítette

-

A záróvizsga részei:
- írásbeli záródolgozat beadása a képzőhely felé a záróvizsga napját megelőzően
min. 30 nappal
- szóbeli vizsga (a záródolgozat megvédése, kiegészítő komplex szakmai
kérdésekkel)
- gyakorlati vizsga

-

Záróvizsga leírása:
- Írásbeli záródolgozat:
- Írásbeli vizsgadolgozat beadása. Témája a képző intézmény által megadott
témaköri listán szereplő - a hippoterápia területéhez kapcsolódó - elméleti
ismeretek, gyakorlati tapasztalatok felmérések, kutatások, vagy
esettanulmányok írásos feldolgozása, bemutatása.
- Szóbeli vizsga:
- Az írásbeli vizsgadolgozat szóbeli megvédése:
- az elfogadott és minősített záródolgozat és a hozzá kapcsolódó kérdések
megbeszélése,
- előre közzétett, komplex szakmai témakörök megválaszolása, kifejtése
- Gyakorlati vizsga:
- Egy mozgásában akadályozott gyermek/fiatal/felnőtt állapotának felmérése,
terápiás terv készítése, egy 30 perces hippoterápiás foglalkozás tervezése,
előkészítése, vezetése, a hosszúszáras lóvezetés bemutatása, a terápiás
foglalkozás dokumentálása, értékelése.

A záróvizsga akkor sikeres, ha a résztvevő mindhárom vizsgarészből MEGFELELT
minősítést kap.


a képzés sikeres teljesítése oklevél kiadásával zárul, melynek feltétele:
- sikeres záróvizsga
- RA4 - vagy azzal azonos szintű - lovas vizsga teljesítése:
alaposztályú díjlovas program bemutatása; 95 cm-es, 6-7 db akadályból álló ugró
pálya teljesítése; szóbeli vizsga: ló kiképzési skála, díjlovaglás és díjugrás szabályai
- a vezetői engedélyhez szükséges elsősegély vizsga megléte, ennek hiányában a
vezetői engedélytől független elsősegély vizsga megléte
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A lovas vizsgákról tájékozódni honlapunkon tud:
-

lovas vizsgák RA5, RA4, RA3-as szinten
a német lovas vizsgák 2014-től érvényes szintjei

Fenti időpontok tájékoztató jellegűek. A konkrét időpontokról legkésőbb a képzés kezdetén
tájékoztatjuk résztvevőinket!
4. Tudnivalók a képzés fizetési feltételeiről:




képzési díj*: 600.000.-Ft
képzési díj fizetésének módja: készpénz, számla ellenében
képzési díj fizetésének ütemezése részletekben történik (a határidők pontos dátumát a
képzési szerződés tartalmazza)

*A képzési díj az oktatás költségét tartalmazza. A résztvevőt ezen felül a következő költségek
terhelik:







lovas felvételi vizsga díja: 10.000.-Ft
lovas felkészítő heteken való részvétel díja (szabadon választható)
a képzéshez kapcsolódó egyéb költségek: szállás díja, utazás díja, étkezés költsége
RA4-es szintű lovas vizsga díja: 5.000.-Ft
lovas bánásmód vizsga díja: 3.000.-Ft
javító vizsga díja: 10.000.-Ft

A fenti díjak készpénzben, számla ellenében fizetendők a helyszínen!
Jelentkezési lap
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