KONFERENCJA HIPOTERAPEUTYCZNA
„CZŁOWIEK I KOŃ W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ”
BYDGOSZCZ 26-27.10.2013
SOBOTA 26.10.2013r.
10.00 – 10.45 rejestracja uczestników
10.45 – 11.00 otwarcie konferencji
SESJA I
11.00-11.20 dr Iwona Szymkuć „Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii”
11.20-11.40 mgr Dagmara Karowska „Odwrażliwianie dziecka autystycznego na sytuacje lękowe
na zajęciach hipoterapeutycznych -studium przypadku”
11.40-12.00 Katarzyna Piekut-Kaluba „Wykorzystanie taśm Thera-Band na zajęciach hipoterapii”
12.00- 12.20 mgr Małgorzata Gruszecka – „Doświadczenia z pracy terapeutycznej z udziałem konia
z dzieckiem autystycznym i jego rodziną”.
12.20-12.30 Dyskusja
12.30-13.00 PRZERWA
SESJA II
13.00-13.20 mgr Ewa Kajko „Rehabilitacja osób niewidomych a hipoterapia”
13.20-13.40 mgr Anna Tańcula „Praca za kocią karmę, czyli wszystko dla pasji – rola koni w moim życiu”
13.40-14.00 Ewa Kwiecień, Edyta Twaróg „Rola terapeutycznej jazdy konnej w procesie
rehabilitacji osoby po wypadku ”
14.00-14.20 mgr Róża Michalska „Wykorzystanie lasu do stymulacji sfery emocjonalnomotywacyjnej i poznawczej w trakcie zajęć hipoterapii”
14.20-14.40 Agata Graczyk „Wady postawy – profilaktyka i korekcja podczas nauki jazdy konnej
dzieci w wieku szkolnym”
14.40-15.00 Dyskusja
15.00-15.40 OBIAD
SESJA III
15.40-16.00 dr Agnieszka Katana, dr Katarzyna Kwiecińska-Olszewska „Terapeutyczna jazda
konna w stwardnieniu rozsianym oczami pacjenta i hipoterapeuty”.
16.00-16.20 mgr Anna Grześkowiak – „Ocena systemu klasyfikacji Meaden w sporcie
para jeździeckim”
16.20-16.40 mgr Iwona Jeziorska, mgr Dominika Ustjan „Koń - czynnik sprzyjający czy
przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu hipoterapeutów”
16.40 -17.00 mgr Magdalena Szczęsna mgr Anna Sikorska „Przeciążenia w pracy hipoterapeuty i
sposoby zapobiegania im”
17.00-17.20 mgr Agnieszka Kuźnik „Zabezpieczenie danych osobowych pacjentów”
17.20-17.30 Dyskusja
17.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTHip poświęcone zmianom w statucie
19.00 Teatr Polski Bydgoszcz „Historie Bydgoskie” rezerwacje proszę zaznaczyć na zgłoszeniu
NIEDZIELA 27.10.2013
praca w III grupach – warsztat do wyboru zaznaczyć na zgłoszeniu
09.30-12.30 WARSZTATY
I. mgr Ewa Kajko „Praca z osobą niewidomą w hipoterapii”
II. mgr Joanna Dzwonkowska „Komunikacja alternatywna i wspomagająca dla hipoterapeutów”
III. mgr Dagmara Karowska i mgr Joanna Łapniewska „Terapeutyczny plan pracy dla dziecka z
autyzmem w hipoterapii”
12.30 – 13.00 PRZERWA
13.00-13.20 mgr Magdalena Matz, mgr Longin Graczyk „Współpraca Oddziału KujawskoPomorskiego z Fundacją Ari Ari w programie dla osób niewidomych „Samodzielność”
13.20-14.30 Prezentacje ośrodków, wymiana doświadczeń, problemy - głosy środowisk
Hipoterapeutycznych.
14.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

