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Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Michał Pluta 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 
Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z istotą i zasadami 

prowadzenia hipoterapii 
Treści modułu kształcenia 
– zwarty opis ok. 100 słów. 

Miejsce hipoterapii w rehabilitacji. Elementy metod 
rehabilitacyjnych mające zastosowanie w hipoterapii. Medyczne 
podstawy hipoterapii i zakres objętych nią schorzeń. Wskazania i 
przeciwwskazania do hipoterapii. Formy hipoterapii. Wymagania w 
stosunku do osób prowadzących hipoterapię. Ośrodek 
hipoterapeutyczny. System zdobywania kwalifikacji 
hipoterapeutycznych. Zespół terapeutyczny i praca w zespole. 
Niemiecka i amerykańska szkoła hipoterapii. Dobór konia do 
hipoterapii: biomechanika ruchu a budowa anatomiczna, wiek, płeć, 
psychika. Dobór konia do hipoterapii – zależnie od potrzeb pacjenta. 
Sprzęt podstawowy i pomocniczy – jego stosowanie i wykorzystanie 
w zajęciach. Trening i przygotowanie konia do zajęć, oswajanie z 
dużą ilością osób, ze sprzętem pomocniczym (zabawki, piłki itp.), 
podchodzenie do pomostów. Zaplanowanie zajęć 
hipoterapeutycznych (dobór ćwiczeń, stopniowanie wysiłku i skali 
trudności): faza rozluźnienia, f. aktywności i f. odpoczynku.  

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 

- Strauss I.: Hipoterapia, neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na 
koniu., Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci 
Niepełnosprawnych., Kraków 1996. 
- Heipertz-Hengst Ch.: Jazda konna dla osób niepełnosprawnych., 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997. 
- Strumińska A.: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Red. Strumińska A., 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003. 
- czasopisma hipoterapeutyczne i hipologiczne 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i w hali z końmi, filmy poglądowe: 
- „Hipoterapia – jaka i dla kogo”, 
- „Terapeutyczna jazda konna dla dzieci upośledzonych umysłowo”, 
- „Hipoterapia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” 

 
 
 


