Képzés megnevezése

LOVASTERÁPIÁS SEGÍTŐ KÉPZÉS

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:




minimum 8 általános végzettség
egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírása és visszaküldése
felvételi vizsga, mely egy motivációs levél elkészítését jelenti az alábbi témakörök
kifejtésével:
miért jelentkezik a képzésre
mik az ezzel kapcsolatos további tervei
milyen előzetes lovas tudással, kapcsolódó tapasztalattal
rendelkezik
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
végzettségről szóló bizonyítvány másolata
motivációs levél elküldése
egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírt, eredeti példánya – ide kattintva
letölthető

2. Tudnivalók a képzésről





képzés várható kezdete: minden év októbere
képzés várható vége: a kezdéstől számított egy hét
képzés óraszáma: 45 óra (elméleti óraszám: 29 óra, gyakorlati óraszám: 16 óra)
képzés helyszíne:
- Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány - 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
(Lovasterápiás és Oktató Központ)
- esetenként az MLTSZ által ellenőrzött és kijelölt helyszíneken
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a képzés moduljának ismertetése:
Alapozó ismeretek a lovasterápiáról
(29 óra elmélet, 16 óra gyakorlat)

A képzésben résztvevő ismerje meg, elméletben és gyakorlatban sajátítsa el az általános
lovasterápiás alapismereteket, legyen tisztában a lovasterápia egyes ágainak cél és
feladatrendszerével, és a résztvevők körével. Rendelkezzen alapvető sérülésspecifikus
ismeretekkel (SNI) az eltérő fejlődésme-netű páciensek lovardai viselkedéséről és sajátítsa el a
lovasterapeutát támogató tevékenységek, kompetenciák körét az egyes szakágakban.
A résztvevők kapjanak pontos képet 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
kapcsolatban.
A képzésben résztvevő legyen tisztában a terápiás teamben betöltött helyével, szerepével,
ismerje a terápiás munka és a lovakkal való munka etikai alapelveit.
Ismerje meg a lovak körüli és a lovardai biztonsági, balesetvédelmi szabályokat, előírásokat.
Aktívan vegyen részt a lovardai gyakorlatokon, melyek során elsajátítja a lovakkal való helyes
bánásmód alapjait (ápolás, szerszámozás, lóvezetés, rámpához állítás) és a lovasterápián
résztvevő személyek segítésének lehetőségeit.
A képzés záróvizsgával ér véget.


a képzés sikeres teljesítéséhez szükséges követelmények:
- részvétel a képzés elméleti óráinak 80%-án, gyakorlati oktatás esetén a 90%-án
- a záróvizsga követelményeinek sikeres teljesítése



a képzés lezárásával kapcsolatos követelmények:
-

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a képzési programban megállapított kötelező óraszám elérése (elméleti órák
esetén a 80%-át, gyakorlati oktatás esetén a 90%-át)
- tandíjfizetési kötelezettség teljesítése

-

A záróvizsga részei:
- írásbeli záróvizsga tesztkérdésekkel
- szóbeli vizsga (komplex kérdésekkel)
- gyakorlati vizsga: szakszerű és biztonságos lóápolás, szerszámozás, lóvezetés,
rámpához állítás, páciens segítésének bemutatása csoportosan, illetve egyénileg

A záróvizsga akkor sikeres, ha a résztvevő mindhárom vizsgarészből MEGFELELT
minősítést kap.
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A képzés elvégzéséről a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, mint a képzés
alapítója és indítója igazolást állít ki.
Fenti időpontok tájékoztató jellegűek. A konkrét időpontokról legkésőbb a képzés kezdetén
tájékoztatjuk résztvevőinket!
3. Tudnivalók a képzés fizetési feltételeiről:


képzési díj*:
- 100.000.-Ft
- MLTSZ tagoknak: 70.000.-Ft + tagdíj
 képzési díj fizetésének módja: készpénz, számla ellenében
*A képzési díj az oktatás költségét tartalmazza. A résztvevőt ezen felül a következő költségek
terhelik:




lovas felkészítő heteken való részvétel díja (szabadon választható)
a képzéshez kapcsolódó egyéb költségek: szállás díja, utazás díja, étkezés költsége
javító vizsga díja: 10.000.-Ft

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