WARSZTAT DOSZKALAJĄCY DLA HIPOTERAPEUTÓW
Od pierwszych pytań po własne eksperymenty, czyli kamienie milowe w rozwoju
dziecka w wieku od 3 do 6 lat
Szkolenie jest skierowane do hipoterapeutów praktykujących na co dzień z
dziećmi z różnymi potrzebami rozwojowymi. Warsztat ma na celu zwiększenie
rozumienia i poprawę współpracy pomiędzy terapeutą a jego najmłodszymi pacjentami.
Szkolenie umożliwi zainteresowanym zwiększyć wgląd w prawidłowości rozwojowe
dziecka w wieku od 3 do 6 lat. Poprzez porównanie „normalnego” i atypowego rozwoju
dziecka uczestnicy zyskają możliwość swobodniejszego identyfikowania mocnych stron
swoich podopiecznych oraz zwiększenie efektywności w budowaniu relacji
terapeutycznej i podjętych wobec dziecka oddziaływań. Podczas szkolenia uczestnicy
dowiedzą się również jak umiejętnie ćwiczyć funkcje poznawcze podczas zajęć
terapeutycznych z udziałem konia.
TERMIN: 16.02.2020 r. (niedziela)
CZAS TRWANIA: 9:00 – 17:00 (8h szkoleniowych), w trakcie warsztatów przewidziane są
przerwy kawowe i przerwa obiadowa
MIEJSCE REALIZACJI: Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości”, ul.
Zagrody 31, Rzeszotary k. Krakowa.
CENA: 200 zł – dla osób nienależących do PTHip
180 zł – dla członków PTHip
ORGANIZATOR SZKOLENIA: Oddział Małopolski PTHip
PROWADZĄCY: mgr Aleksandra Ćwięk, neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej
absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy zawodowej
specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Doświadczenie
w diagnozie i wczesnej interwencji wobec dzieci z wrodzonymi chorobami Ośrodkowego
Układu Nerwowego oraz następstwami urazów okołoporodowych zdobywała w Krakowskim
Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Prowadzi szkolenia z zakresu diagnostyki i
wsparcia rozwoju dziecka od urodzenia do 3 r.ż za pomocą Monachijskiej Funkcjonalnej
Diagnostyki Rozwojowej. Specjalizuje się w diagnozie wczesnych symptomów całościowych
zaburzeń rozwojowych, specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz innych
zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzi trening funkcji poznawczych dla dzieci z
zaburzeniami hiperkinetycznymi (ADHD) ze szczególnym naciskiem na rozwój zdolności
uwagi i funkcji wykonawczych.
Autorka publikacji: „Neuropsychologiczna analiza funkcjonowania poznawczego po zabiegu
lewostronnej hemisferektomii w przebiegu zespołu Rasmussena — opis przypadku” w: Polski
Przegląd Neurologiczny oraz artykułów popularnonaukowych w magazynie psychologicznym
CHARAKTERY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł szkolenia: Od pierwszych pytań po własne eksperymenty, czyli kamienie milowe
w rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat
Termin: 16.02.2020 r. (niedziela) godz. 9.00 - 17.00

1.

Imię i nazwisko

2.

E-mail

3.

Telefon kontaktowy

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
4.

9.

Dane do rachunku:

Nazwa firmy lub imię i
nazwisko
●

●

Adres (siedziba)

●

Nr identyfikacyjny NIP

Informacja o
przynależności do PTHip
10.

Płatności proszę dokonywać na konto Oddziału Małopolskiego PTHip:
78 8799 0001 0000 0020 0237 0001
Z dopiskiem: warsztat 16 luty
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 5 lutego 2020 r.
liczy się kolejność zgłoszeń, ograniczona ilość miejsc
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

