
Tantárgy neve:  

Kutyával asszisztált tevékenységek lehetőségei a pszichológusi 

munkában 

Opportunities of Dog-assisted Activities in Psychological Work 

Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e 50% gy 50% 

(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 24 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

- gyakorlati bemutató 

- speciális helyzeteket bemutató videófelvételek elemzése 

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja az állatasszisztált tevékenységek formáinak, hatásmechanizmusainak ismertetése 

és bemutatása. A félév során a hallgatók betekintést nyerhetnek abba, hogy a pszichológus 

munkája során hogyan és milyen feladatkörökben, terápiás helyzetekben használhatja a kutyával 

asszisztált tevékenységeket. A kurzus létrehozását az indokolja, hogy jelenleg a diákok nem 

szereznek átfogó ismereteket az állatasszisztált tevékenységekben rejlő lehetőségekről, ezért 

végzett pszichológusként sem számíthatnak a módszer kínálta előnyökre.  

A gyakorlatorientált kurzus az állatasszisztált tevékenységekben jártas gyakorló pszichológus és 

pszichiáter valamint segítőkutya tréner bevonásával zajlik. A félév anyaga 12 előadásra tervezett, 

amelyek négy előadó között oszlanak meg. 

Tematika: 

1. A kutya-ember kapcsolat 21. századi lehetőségei. / A kutyák szerepe és jelentősége a 

posztindusztriális társadalmakban. 

2. Milyen tulajdonságok teszik alkalmassá terápiás munkára a kutyákat? / Miben különbözik a 

terápiás kutya a házikedvencektől? 

3. A kutya terápiás képességeinek értelmezése pszichológiai terminusokban. (rogersi hármas, 

mentalizáció, tükrözés)  

4. A kutyával asszisztált terápiák története. 

5. A kutyás terápia törvényi szabályozása. 

6. Bevezetés az állatasszisztált terápiába, alapelvek. 

7. Állatasszisztált terápia felhasználási területei, betegségcsoportok. 

8. A kutyával asszisztált terápiás tevékenységek morális, etikai vonatkozásai. 

9. Célorientált foglalkozások, a terápiák speciális hatásai. 

10. Kutyával asszisztált terápiás foglalkozások gyakorlati kérdései. 

11. A kutyával asszisztált tevékenységek gyakorlati bemutatása. 

12. Záró, összefoglaló óra. 
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 

- Részletes ismeretekkel rendelkezik az interperszonális és interkulturális pszichológia 

területein, és integrálja a társtudományok ismereteit. 

- Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció 

módszereit. 

- Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző 

pszichológiai és kulturális jelenségek vizsgálatára és értelmezésére. 

- Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában. 

b) képességei 

- Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések 

megfogalmazására, adatok felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos 

módszereivel. 

- Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és 

kulturális jelenségek több szempontú vizsgálatára. 
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- Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére. 

- Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására. 

c) attitűd 

- Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális 

és társadalmi meghatározottságát  

- Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa. 

- Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire. 

- Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon 

meg.  

- Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggései. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben. 

- Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja 

más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait. 

- Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével. 

- Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit. 
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