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HIPOTERAPIA  

Hipoterapia to metoda rehabilitacji psycho-ruchowej  prowadzona przy udziale konia.  Jej celem jest poprawa 
funkcjonowania sensorycznej, emocjonalnej, fizycznej i poznawczej strefy cz!owieka. Stosowana jest w terapii 
osób niepe!nosprawnych, zarówno dzieci jak i doros!ych. 
Hipoterapia musi by" realizowana przez wykwalifikowanego instruktora hipoterapii zgodnie z zaleceniami 
lekarza kieruj#cego na zaj$cia i we wspó!pracy z innymi specjalistami prowadz#cymi danego pacjenta.  
 

Ka%da osoba, która uko&czy!a kurs otrzymuje za'wiadczenie o uko&czeniu kursu, zgodnie z 
rozporz#dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kszta!cenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). 
Kwalifikacje te pozwalaj# równie% na prowadzenie w!asnej dzia!alno'ci gospodarczej, o'rodka 
hipoterapeutycznego.  
S!u%ymy równie% porad# w tym zakresie oraz zapraszamy na szkolenia z tematyki przedsi$biorczo'ci. 

Cena kursu obejmuje: 

•! Zaj$cia teoretyczne i praktyczne, 
•! Egzaminy, 
•! Wydanie dokumentów (za'wiadczenie, certyfikat, legitymacja Instruktora Sportu Jazda Konna), 
•! Materia!y szkoleniowe, 
•! Ubezpieczenie uczestników.   

Warunki uczestnictwa w kursie instruktora je!dziectwa: 

1.! Uko&czone 18 lat. 
2.! (wiadectwo uko&czenia szko!y podstawowej lub o'wiadczenie. 
3.! O'wiadczenie od lekarza o braku przeciwwskaza& do uprawiania jazdy konnej. 
4.! Posiadanie umiej"tno#ci na poziomie brazowej odznaki je!dzieckiej.  
5.! 2 zdj$cia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. 
6.! Przes!anie podpisanej umowy oraz zadatku wysoko'ci (150 z!). 

 Program szkolenia: 

•!   Podstawy fizjologii uk!adów: kostnego, mi$'niowego, kr#%enia i oddychania. 
•!   Anatomia. 
•!   Biomechanika.  
•!   Prawid!owy rozwój cz!owieka.  
•!   Podstawy patofizjologii schorze& usprawnianych poprzez hipoterapi$. 
•!   Pierwsza pomoc w nag!ych wypadkach. 
•!   Teoria hipoterapii.  
•!   Schorzenia rehabilitowane hipoterapi#.  
•!   Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepe!nosprawnych. 
•!   Metodyka prowadzenia zaj$".  
•!   Organizacja pracy o'rodka hipoterapii.  
•!   Ko& w hipoterapii. 
•!   Praktyki z pacjentami. 
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•!  Podstawowe poj$cia rehabilitacji. 
•!  Rehabilitacja medyczna i jej sk!adowe. 
•!  Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii. 
•!  Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.  
•!   Elementy treningu interpersonalnego.  
•!   Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.  
•!   Elementy terapii psycho – pedagogicznej. 
•!   Hodowla i u%ytkowanie koni.  
•!   Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.  
•!   Podstawy chowu koni.  
•!   Podstawy teorii jazdy konnej. 
•!  Zaj$cia je)dzieckie na uje%d%alni.  
•!  Elementy wolty%erki. 
•!  Sprz$t je)dziecki i hipoterapeutyczny. 
•!  Nauka lon%owania. 

 

Omówienie poj"$ i ich zastosowanie w praktyce: 

•! korygowanie postawy cia!a 
•!  regulacja napi$cia mi$'niowego  
•!  kontakt z przyrod#, dzia!anie motywacyjne 
•!  doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu 

w!asnego cia!a, poczucia rytmu;  
•! stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;  
•!  zwi$kszenie poczucia w!asnej warto'ci, zmniejszenie zaburze& emocjonalnych;  
•!  rozwijanie pozytywnych kontaktów spo!ecznych  
•! pobudzenie zmys!ów  
•! wzmocnienie odporno'ci  
•! zwi$kszenie wydolno'ci organizmu  
•! kszta!towanie poczucia w!asnej odr$bno'ci 
•! zwi$kszenie mo%liwo'ci koncentracji uwagi  
•! rozwijanie samodzielno'ci  
•! zwi$kszenie mo%liwo'ci lokomocyjnych 

Ceny kursów: 

 Instruktor Rekreacji Ruchowej JAZDA KONNA 969,- 
( + Hipoterapia 430,-) 

Instruktor Sportu Jazda Konna 969,- 
( + Hipoterapia 430,-) 

 Hipoterapia 969,- 


