
Az „Iskolai Állatsimogató” 
ismeretszerző és terápiás 

hatásai

Intézményünk ökoiskolai tevékenységei, jó gyakorlatai :

Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskola Szabó 
Lőrinc Tagintézmény 

Előadó: Szűcsné Nagy Andrea és Rusznyák László



Országosan egyedülálló módon 
iskolai Állatsimogatót hoztunk létre  
intézményünkben

• CÉLJAINK:

• a több mint 100 éves intézményünk megújítása, a felső tagozat újra indítása, a 
beiratkozási problémák megoldása, a korszerű, élmény alapú oktatás 
bevezetése, az állatok terápiás hatásainak felhasználása.

Az iskolai marketing és a „ 8 P” „ lila tehén effektus” 

• Alaphelyzet:

1. Korunkban az állatok népszerűsége szinte határtalan…. mid a felnőttek mind 
a gyerekek körében. 

2. Állatkerti és saját tapasztalatok alapján: a gyerekek jobban ismerik a Zsiráf 
tulajdonságait mint a kecske, vagy a Házi Tyúk jellemzőit!!!

3. AZ ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS TERÉN NAGYON SOK LEHETŐSÉG VAN AZ

ÁLLATOKKAL KAPCSOLATBAN: ISMERETSZERZÉS- TERÁPIÁS HATÁSOK



70 állat a Nyíregyházi Zoo közreműködésével érkezett:
Lábas állatok : Kecskék, Bárányok 
Nyúl félék, Tengeri malac, Hörcsög, Sün.
Szárnyasok: Fürj, Tyúk félék, Galambfélék: Kacagó gerle, Páva galamb



❖ Az állatsimogató  hatásai:
Az intézmény„ Öko-modul” programot dolgozott ki, 
mely már a kezdetektől fogva sok pozitív visszajelzést 
adott: 

1. Ismeretszerző hatás: empirikus módszerek a 
látványpedagógia eszközeivel, tehetség gondozás-
etológiai megfigyelések, a kutató munka.

2. Terápiás hatás: SNI, HH, HHH, tanulók 
segítése, érzékenyítés.

3. Tapasztalatainkat és eredményeinket mérési 
módszerek segítségével is igazolni tudjuk.



1. Az állatsimogató ismeretszerző hatásai
• Célunk: 

• az élő állatok oktatásba való integrálása, 

• a diákok környezetért érzett felelősségének 

kialakítása.



• Intézményünkben:

• Élményt adó tapasztalati tanulás és

az állat-asszisztált oktatás valósul meg.



• Ennek hatása:

• a gyermekek megismerik és megszeretik az állatokat, 

•ez segíti a természethez való kapcsolódásukat, 

• rendszergondolkodásuk fejlődését. 



A tanulók:
•Motiváltabbak lesznek a tanórán, a 

természeti környezet, és a biodiverzitás 
megóvása érdekében. 



•A tanulás és a munka során is haszonnal alkalmazható 
kompetenciák fejlesztését segíti ez a módszer.



•Az állatok gondozása során érthetővé válnak az ökológiai 
problémák, azok okai és megoldási lehetőségei a gyerekek 
számára.



• Az állatasszisztált oktatás segítségével a következő 
generációk is megtalálhatják felelős helyüket a 
fenntarthatóbb világ felé vezető úton.



2. Az állatsimogató terápiás hatásai: 

• Állatasszisztált foglalkozás-pedagógia legfőbb célja, 

• hogy mindenki jól érezze magát, 

• a program ilyenkor nincs előre meghatározva, 

• a résztvevők pillanatnyi igényeihez mérten alakítható.



Egészséges és a sérült gyerekek körében (egyénileg vagy csoportos formában) is 
alkalmazható. 

Ezek a foglalkozások javítják a kedvet, fokozzák a fizikai és a szellemi aktivitást, 
alapvetően javítják az életminőséget.

Csökkenti az érzelmi stressz szintet.



• Az állatasszisztált foglalkozás-pedagógia alkalmazható nehezen 
kommunikáló gyerekeknél (autizmus, mutizmus) vagy olyanoknál, akik 
nem szívesen lépnek kapcsolatba másokkal a beszéden keresztül. 

• Szorongásos problémákkal küzdők számára is kifejezetten ajánlott az 
állatok társasága.



• A macskák, a nyulak és a tengerimalacok hamar 
hozzászoknak az emberi érintéshez.



Állatok társaságában az emberek légzésszáma és szívfrekvenciája 
normalizálódik, stresszmutatóik (vérnyomás, pulzus) csökkennek, a test 
természetes fájdalomcsillapítójának, az endorfinnak a mennyisége 
megnő, az immunrendszer működése pedig fokozódik.

Ezek a jelenségek nemcsak rövid ideig, de hosszú távon is jótékony 
hatásúak gyerekeinkre is.



Széleskörű, az egész intézményre kiterjedő 
hatások: 
• Nagy mértékben javult a beiratkozási arány, szinte nincs létszám 

probléma.

• 11 év után a felsőtagozat újra indult iskolánkban: 80 főről 200 főre 
nőtt 2 éven belül tanulóink száma.

• Az ismertségünk jelentősen megnövekedett, rendszeres média 
megjelenéseink vannak. (Tv, rádió, online csatornákon) pl. az „állatos” 
megosztásainkkal több ezres nézettséget tudunk elérni.

• Elindult az intézmény infrastrukturális fejlesztése.

• Sikeres pályázati lehetőségek: „Az év Állatbarát Iskolája” „ Az év 
Állatvédő Iskolája” cím elérése ☺



❖ Elismerések: 



Az Iskolai Állatsimogató létrehozásának 
feltételei:

• Erős partneri kapcsolat a Nyíregyházi Állatparkkal, mely a szakmai 
vezetést vállalta és ajándékba adta az állatokat !!!

• Tőke : a megvalósítás költsége közel 20 millió forint volt melyet a 
Fenntartónk és az intézményt segítő egyesületek, szülők segítségével 
sikerült megvalósítani 50%-50% -ban.  

• Engedélyezési feladatok, ANTSZ, Mezőgazdasági Minisztérium 
Kormányablak 

• Megfelelő terület az intézmény területén, udvari részén. 

• Erős és jól motiválható Kollektíva. 



Terv: minden megyében legalább 1-2 bázis 
intézmény létrehozása! 
Hosszabb távú cél: Az „állatsimogatós” Iskolák 
országos hálózatának kiépítése!!!

FEJÉRBorsod

Pest Szolnok

…. Zala



Támogatóink:



Szeretettel várunk Mindenkit Nyíregyházán a Szabó 
Lőrinc iskolába  – az állatsimogatónk külső iskolák 
számára is nyitva áll!
Elérhetőségeink, Időpont  foglalás:

Rusznyák László Tagintézményvezető 
Telefon: +36 30 222 70 52   rusznyak.laszlo@szabookosuli.hu

https://www.facebook.com/sostohegyigyerekvilag/videos/14758147962
74388

mailto:rusznyak.laszlo@szabookosuli.hu
https://www.facebook.com/sostohegyigyerekvilag/videos/1475814796274388

