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Jelölések: 

kék Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon (100 004/207/2011)     

2016-os évfolyam 

piros    Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon (100 004/206/2011) 2016-os évfolyam 

zöld Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei (E-000793/2014/B003) 2016-os   évfolyam 

fekete    általános programok 

 

 

2017. évi programok és oktatások tervezett időzítése 

 

 

Január 

 

 

01.20 (péntek) Budapest Teréz krt. 24 

- Oktatási bizottsági ülés a (HT és GYP) új akkreditációjával kapcsolatban  

 

Február 

 

02.04.-05. (szombat - vasárnap) Fót 

- B modul elméleti órák Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna szakágon valamint Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon + 

halasztók 

 

02.18.-19. (szombat-vasárnap) Fót 

- Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: A modul elméleti órák 

 

 

Március 

 

03.03-04.-05.  (péntek- szombat-vasárnap) Fót  

- B modul futószáras- hosszúszáras hétvége Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakágon valamint Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon + halasztók 

 

03.07.08.-09. (kedd-szerda-csütörtök) Budapest 

Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: A modul, hospitálások fogyatékos személyeket 

foglalkoztató intézményekben  

 

Március vége előzetes megállapodás szerinti időpontban 

- A modul vizsga  a Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- 

Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei c. képzés résztvevői 

számára 
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Április 

 

04.07.-08.-09. (péntek- szombat-vasárnap) Fót  

Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: B modul elméleti órák 

 

04.16.-17. Húsvét 

 

Május 

 

05.08-09.  (hétfő-kedd) Fót 

Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: B modul elméleti órák 

 

05.20. (szombat) Hódmezővásárhely 
- XVII. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál  

 

 

05.28. (vasárnap) Budapest Városliget 

- gyermeknap  

 

Május vége  
- MLTSZ kuratóriumi ülés- Budapest 

 

 

05.30-31.- 06.01  (kedd- szerda-csütörtök)Fót 

Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: B modul, hospitálások 

 

 

05.28. (vasárnap) Budapest Városliget 

- Gyermeknap  

 

 

Június 

 

Június 04.-05. Pünkösd 

 

Június előzetes megállapodás szerinti időpontban 

- B modul vizsga 

  

 

 

Június-Július 

 

Június-Július  Fót 

- 4 hét nyári tábor- MOL Új Európa Alapítvány támogatásával 
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Szeptember 

  

09.22.- 24. Fót 

- XIII. Nemzetközi és Hazai Díjlovas Verseny (CDI***/CDN) és Lovasterápiás 

Verseny 

- Fogyatékos személyek szabadidős és lovassport oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei: C modul, segítőként közreműködés a fóti 

lovasterápiás versenyen 

 

Október 

 

10.15.-10.29.  Sarlóspusztai programok 

 

10.22.-23.  MLTSZ 20 éves születésnapi szakmai konferenciája 

 

10.20-21.  

- Lovasvizsgák a képzéseinkben résztvevő hallgatóinknak 

 

-     Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon 

(halasztók) 

- záróvizsga 

- szakdolgozatvédés 

- RA4.-as lovas vizsga 

 

-  Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon (halasztók) 

- záróvizsga 

- szakdolgozatvédés 

- RA4.-as lovas vizsga 

 

-  Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei (2016) 

- RA4.-as lovas vizsga 

- halasztóknak záróvizsga 

 

10.23.-10.29. 

- Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon (2017) 

A modul oktatása (tervezett) 

 

-  Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon (2017) 

A modul oktatása (tervezett) 

 

Lovasterapeuta képzés pszichológiai lovasterápia szakágon 

A modul oktatása (tervezett) 

 

           - Segítő tanfolyam (tervezett) 

 

 

December 

 

December folyamán Budapest 

- MLTSZ elnökségi és oktatási bizottsági ülés 
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2018.-ra tervezett oktatási időpontok 

 

- ezekhez az időpontokhoz jön még hozzá az akkred. 2017 (HT-GYP), ha sikerül 

elindítani 

- valamint a pszichológusok képzése (2017 évf.), ha sikerül elindítani 

 

 

03.05.-03.09.  

- GYP-1 modul elmélet 

 

03.23.-25. 

- Para gyakorlat és hospitálás 

 

04.01.-02. Húsvét 

 

04.09.-04.13.  

- HT-1 elmélet 

 

04.23.-04.26.  

- GYP-2 modul, hospitálás, sajátélmény 

 

05.07.-05.11. 

- GYP-2 gyakorlat szupervízióval 

 

05.11.-13. 

-  Para edzőtábor 

 

05.20.-21. Pünkösd 

 

06.04.-06.06. 

- HT-2 modul, hospitálás, sajátélmény 

 

07.09.-07.13. 

- HT-2 modul gyakorlat 


