CELE PROGRAMU
Interwencja z udziałem psóó w tó metóda, któó ra pósiłkuje się psami w celu wspómagania
prócesu wszechstrónnegó rózwóju ale takzż e prócesu rehabilitacji czy terapii.
Zespóó ł terapeutyczny pies-człówiek pracuje z dziecó mi dó lat trzech póprzez zabawę, ale kazż de
takie spótkanie z psem zawiera w sóbie elementy terapeutyczne óraz edukacyjne. Dzieci
zachęcóne juzż samą óbecnósó cią psa prezentują gótówósó có dó pódejmówania nówych działanó ,
któó re zaplanówane są przez terapeutę na wspieranie kónkretnych kómpetencji, sprawnósó ci
czy sfer rózwóju. Pónadtó praca terapeutyczna z psem wspiera dzieci w pókónywaniu lękóó w
związanych z przebywaniem ze zwierzęciem óraz pómaga wykształcicó nawyk bezpiecznegó
kóntaktu z nim.
Zajęcia z udziałem psóó w pómagają dziecióm uwólnicó ich spóntaniczną aktywnósó có, pózytywnie
wpływają na próces regulacji emócji, rózwóó j spółeczny, funkcje póznawcze

a takzż e

usprawniają aparat ruchówy w zakresie mótóryki duzż ej i małej óraz stymulują percepcję
pólisensóryczną.
Agnieszka Pópławska, autórka Programu Dogoterapii Przeznaczonego do Pracy z Dzieckiem
Niepełnosprawnym wskazuje, zż e głóó wnym celem prógramu dógóterapii jest przełamanie lęku
dziecka przed psami, nawiązanie i pógłębienie jegó kóntaktu ze zwierzętami i na tej pódstawie
kształtówanie pózytywnych emócji dziecka. Ten kóntakt ze zwierzętami tó pódstawa dó
dalszegó usprawniania dziecka póprzez zajęcia z psami.
Wsó róó d najwazż niejszych ógóó lnych celóó w Prógramu mózż na wyódrębnicó :
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju małego dziecka.
2. Stymulówanie percepcji pólisensórycznej.
3. Kształtówanie róó wnówagi emócjónalnej.
4. Rózwijanie umiejętnósó ci spółecznych.
5. Wspómaganie rózwóju funkcji mótórycznych i manipulacyjnych.
6. Pószerzanie zakresu umiejętnósó ci póznawczych.

Szczegóó łówe cele Prógramu zawsze ustalane są przez terapeutę w ódniesieniu dó pótrzeb
i mózż liwósó ci dzieci, biórących udział w zajęciach. W centrum dóbru prówadzónych zajęcó jest
póstawióne dzieckó.
Wsó róó d celóó w takich mózż na wyróó zż nicó :
•

usprawnianie funkcji kóórdynacji wzrókówó-ruchówej,

•

budówanie

schematu

własnegó

ciała,

rózwijanie

zmysłu

róó wnówagi

i própriócepcji,
•

regulacja napięcia mięsó niówegó,

•

wspieranie rózwóju funkcji mówy,

•

trening zdólnósó ci lógicznegó mysó lenia (analiza, synteza, związki przyczynówóskutkówe),

•

dóskónalenie prócesu kóncentracji uwagi,

•

pószerzanie zakresu pamięci króó tkó- i długótrwałej, wzrókówej i słuchówej,

•

có wiczenie spóstrzegawczósó ci i nasó ladówania,

•

aktywizówanie fórm kómunikacji werbalnej i pózawerbalnej,

•

stymulówanie pótrzeby kómunikacji i kómunikówania swóich pótrzeb,

•

nawiązywanie pózytywnych więzi spółecznych,

•

zwiększanie umiejętnósó ci wspóó łpracy w grupie,

•

nauka respektówania nórm i zasad, reagówania na pólecenia,

•

rózwijanie ópanówania i samódyscypliny, wspieranie umiejętnósó ci czekania na swóją
kólej,

•

kształtówanie własó ciwych póstaw wóbec zwierząt,

•

eliminówanie lęku, wzbudzanie pózytywnych emócji,

•

wspieranie

funkcji

zmysłu

wzróku,

słuchu,

kinestezy.

Rózwijanie

integracji

sensórycznej.

Katarzyna Jakóó bówska - psychólóg

