Warsztat doskonalący dla hipoterapeutów
„Zasady postępowania i korekcja wad postawy oraz skolioz w trakcie zajęć
hipoterapii”
Warsztat skierowany jest do osób, które są zainteresowane rozwojem
osobistym i poszerzaniem kompetencji zawodowych. Celem warsztatu jest
zapoznanie się ze specyfiką problemu wad postawy i skolioz oraz przedstawienie
praktycznych wskazówek pomocnych w pracy z pacjentem podczas zajęć hipoterapii.
Do udziału w warsztacie zapraszamy zarówno początkujących, jak i
doświadczonych instruktorów hipoterapii każdej specjalizacji. W ramach szkolenia
jest możliwość prezentacji filmów lub zdjęć własnych pacjentów z zajęć hipoterapii.
Materiał filmowy i fotograficzny będzie omawiany w czasie ostatniego bloku
warsztatów.
Ramowy program szkolenia:
9.45 – rejestracja
10 – 11.30 – wprowadzenie teoretyczne – rozwój krzywizn kręgosłupa, terminy
diagnostyczne, przyczyny wad postawy, sposoby oceny ortopedycznej w warunkach
zajęć hipoterapii.
11.30-11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.30 – zasady budowania kontroli motorycznej, koncepcja taśm
anatomicznych, ustawienia korekcyjne, pozycje hiperkorekcyjne, ćwiczenia
symetryczne/asymetryczne.
13.30 – 14.15 – przerwa na obiad
14.15 – 15.45 – zajęcia praktyczne z koniem – omówienie najczęstszych problemów
w kontroli postawy w zależności od jednostki chorobowej pacjenta, opracowanie w
grupach zestawów ćwiczeń dla wybranego rodzaju wady postawy.
15.45-16.00 – przerwa kawowa
16.00 – 17.30 – omówienie zasad postępowania z wadami postawy i skoliozami w
trakcie zajęć hipoterapii, propozycje ćwiczeń dla pacjentów uczestników
szkolenia(filmy i zdjęcia), zakończenie szkolenia o godzinie 17.30.
TERMIN: 10.06.2018(niedziela)
CZAS TRWANIA: 7 godzin szkoleniowych
MIEJSCE REALIZACJI: Fundacja Hej Koniku Warszawa ul. Św Wincentego 92
CENA: 150 zł członkowie PTHip, 170 zł nie zrzeszeni,
ORGANIZATOR: ZG PTHip
PROWADZĄCY: Anna Sikorska – mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta integracji
sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia

„Zasady postępowania i korekcja wad postawy
oraz skolioz w trakcie zajęć hipoterapii”

ZGŁOSZENIE OSOBY NA SZKOLENIE:

1.

Imię i nazwisko

2.

Ulica

3.

Nr domu

4.

Kod

5.

Miasto

6.

E-mail

7.

Telefon kontaktowy

8.

Wykształcenie / zawód wyuczony

9. Rok ukończenia kursu instruktora
rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapia lub jazda konna.
10. Nazwa organizatora kursu
wymienionego w pkt 9
11. Nazwa reprezentowanego ośrodka /
miejsce wykonywania zadań hipoterapeuty
12. Staż pracy w charakterze hipoterapeuty
13. Dane do rachunku:


Nazwa firmy lub imię i nazwisko



Adres (siedziba)



Nr identyfikacyjny NIP

14. Informacje dodatkowe dla organizatora
kursu

Płatności proszę dokonywać na konto:76 2130 0004 2001 0379 3817 0001
z dopiskiem warsztat „Wady postawy”
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na
adres mailowy organizatora: biuro@pthip.org.pl
oraz uiszczenie opłaty na konto ZG PTHip . Zgłoszenia są przyjmowane do
01.06.2018
Liczy się kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY !!!

