WARSZTAT DOSZKALAJĄCY DLA HIPOTERAPEUTÓW
Doświadczanie siebie w relacji z koniem metodą Horse Assisted Education
Do udziału w warsztacie zapraszamy początkujących i doświadczonych hipoterapeutów,
zainteresowanych samorozwojem i poznaniem metody Horse Assisted Education.
Warsztat ma na celu pogłębienie wiedzy o sobie i swoich relacjach, zarówno z podopiecznymi jak i
z końmi, przydatnej w praktyce hipoterapeuty.
Metoda HAE zakłada, że człowiek nawiązuje kontakt i pozostaje w relacji z koniem w podobny
sposób jak z ludźmi. Współpracując z końmi podczas warsztatów, będziemy uczyć się odczytywać
informacje zwrotne, które dają nam zwierzęta i czerpać od nich wiedzę o naszych zachowaniach i
sposobach komunikowania się. Podczas dyskusji w grupie nastąpi analiza doświadczeń
wyniesionych z ćwiczenia i przeniesienie ich na grunt praktyki hipoterapeutycznej.
Praca warsztatowa będzie się skupiać wokół następujących obszarów: świadome korzystanie z
informacji, którą przekazują nam konie; uświadamianie sobie własnych potrzeb i oczekiwań w
związku z pełnioną przez hipoterapeutę rolą; ustalanie własnych granic w relacji z koniem i z
podopiecznym; eksperymentowanie w zakresie przekraczania granic, zmiany swoich oczekiwań i
modeli zachowań; otwartość na otrzymywanie i uczenie się od podopiecznych.

TERMIN: 17.06.2018r. (niedziela)
CZAS TRWANIA: 9 godzin szkoleniowych od 9:00, w trakcie warsztatów zapewniamy obiad i
przerwy kawowe
MIEJSCE REALIZACJI: Ośrodek "Tabun" (Kraków)
CENA: 200 zł
ORGANIZATOR SZKOLENIA: Oddział Małopolski PTHiP
PROWADZĄCY: Paulina Nikiel, trener Horse Assisted Education, hipoterapeuta i instruktor jazdy
konnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł szkolenia: „Doświadczanie siebie w relacji z koniem metodą Horse Assisted Education”
Termin:
17.06.2018r. (niedziela) godz. 9.00

1.Imię

i nazwisko

2.E-mail
3.Telefon

kontaktowy

4.Wykształcenie

/ zawód wyuczony

5.Rok

ukończenia kursu instruktora
rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapia
6.Nazwa organizatora kursu
wymienionego w pkt 5
7.Nazwa reprezentowanego
ośrodka / miejsce wykonywania
zadań hipoterapeuty
8.Staż pracy w charakterze
hipoterapeuty
9.Dane

do rachunku:

Nazwa
Adres
Nr

firmy lub imię i nazwisko

(siedziba)

identyfikacyjny NIP

1.Informacja

o przynależności do

PTHip
Płatności proszę dokonywać na konto Oddziału Małopolskiego PTHip:
78 8799 0001 0000 0020 0237 0001
Z dopiskiem: doświadczanie siebie w relacji z koniem + imię i nazwisko
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres organizatora
hipoterapia.malopolska@gmail.com
o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń
termin nadsyłania zgłoszeń i wpłat 31 maja 2018r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

