XI.
posvet

Strokovni

NAZAJ NA KONJA

POVABILO K AKTIVNI UDELEŽBI V PROGRAMU XI. STROKOVNEGA POSVETA O RAZVOJU PODROČJA
A/TPK V SLOVENIJI
13. in 14. oktober 2017
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM
Vse strokovne delavce, ki se že aktivno ukvarjate s področjem aktivnosti in terapije s pomočjo konja, prisrčno vabimo, da na X.
strokovnem posvetu predstavite tudi vaše delo, mnenja, izkušnje in poglede v okviru poljubnega vsebinskega sklopa:
a)
b)
c)
d)
e)

ORGANIZACIJE IN PROGRAMI ZA A/TPK: predstavitev organiziranosti A/TPK v vašem zavodu oziroma organizaciji
ter programov, oblik in načinov izvajanja aktivnosti in terapije s pomočjo konja
Trajanje predstavitve: 15 min + 5 min za vprašanja in odgovore.
PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK: predstavitev izvedenih ali tekočih projektov, ki se navezujejo na področje A/TPK
Trajanje predstavitve: 15 min + 5 min za vprašanja in odgovore.
ZNANOST NA PODROČJU A/TPK: predstavitev avtorskega znanstvenega članka/znanstvene raziskave na poljubno
temo s področja A/TPK
Trajanje predstavitve: 15 min + 5 min za vprašanja in odgovore.
AKTUALNE TEME, PROBLEMI, NOVOSTI, IDEJE in IZZIVI NA PODROČJU A/TPK: predstavitev aktualnih tem,
problemov, izkušenj, pogledov, mnenj, novih idej na poljubnem področju A/TPK kot iztočnica za vodeno diskusijo
Trajanje predstavitve teoretičnih izhodišč/problemov: 10 min + 10 min za vodeno diskusijo.
IZKUSTVENA DELAVNICA: izvedba izkustvene delavnice s poljubnega področja A/TPK z aktivno soudeležbo
udeležencev strokovnega posveta
Trajanje izkustvene delavnice: 30 min oz. v skladu z dogovorom med organizatorjem in izvajalcem delavnice.

NAVODILA AVTORJEM ZA PRIJAVO TEME
Rok za oddajo prijave teme s kratkim povzetkom: 3. oktober 2017.
V prijavi navedite:
1.
Naslov prispevka
2.
Vsebinski sklop,v katerega umeščate prispevek:
3.
Ime in priimek avtorja(ev), akademski ali strokovni naziv
4.
Naslov ustanove/vaše delovne organizacije
5.
Elektronski naslov
6.
Kontaktno telefonsko številko
7.
Kratek povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter angleški naslov in ključne besede. Pod povzetkom navedite
ključne besede.
8.
Kratek opis izvedbe predavanja/ delavnice/ diskusije
9.
Potrebni tehnični pripomočki za izvedbo predavanja/ delavnice/ diskusije
10.
Nam želite sporočiti še kaj pomembnega?
NAVODILA AVTORJEM ZA ODDAJO PRISPEVKOV
Rok za oddajo prispevkov: 6. oktober 2017.
Vaše prispevke posredujte kot ppt prezentacijo, ki jo bomo v obliki izročkov posredovali udeležencem posveta.
TEHNIČNO OBLIKOVANJE PPT PREZENTACIJE
Za tehnično oblikovanje ppt prezentacije vam bomo takoj po prejemu vaše prijave teme poslali ozadje, ki ga bo potrebno
vnesti v vašo ppt prezentacijo (ozadje bo obsegalo logotipe organizatorjev posveta in naslov posveta). Uvodni diapozitiv mora
obsegati naslov prispevka, ime in priimek avtorja, naziv avtorja, naziv organizacije. V prezentaciji morajo biti v zadnjem
diapozitivu navedeni tudi vsi uporabljeni viri in literatura po veljavnih protokolih.

