
POVABILO K AKTIVNI UDELEŽBI V PROGRAMU 
IX. STROKOVNEGA POSVETA 

O RAZVOJU PODROČJA A/TPK V SLOVENIJI

4. in 5. december 2015
Dvorec Sternthal, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo – Strnišče 

Sedež Zavoda NAZAJ NA KONJA, Konjeniški park Starošince, Starošince 37b, 2326 Cirkovce

Vse strokovne delavce, ki se že aktivno ukvarjate s področjem aktivnosti in terapije s pomočjo konja, 
prisrčno vabimo, da na strokovnem posvetu predstavite tudi vaše delo, mnenja, izkušnje in poglede v 
okviru poljubnega vsebinskega sklopa:

a)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: 15-20 min + 5 min za vprašanja in odgovore.

b)PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK: predstavitev vaših izvedenih ali tekočih projektov, ki se 
navezujejo na področje A/TPK

   Trajanje predstavitve: 15-20 min + 5 min za vprašanja in odgovore.

c)ZNANOST NA PODROČJU A/TPK: predstavitev avtorskega znanstvenega članka/znanstvene 
raziskave na poljubno temo s področja A/TPK

   Trajanje predstavitve: 15-20 min + 5 min za vprašanja in odgovore.

d)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: 10-15 min + 15 min za vodeno 
diskusijo.

e)IZKUSTVENA DELAVNICA: izvedba izkustvene delavnice s poljubnega področja A/TPK z aktivno 
soudeležbo udeležencev strokovnega posveta

 Trajanje izkustvene delavnice: 30-60 min oz. v skladu z dogovorommed organizatorjem in 
izvajalcem delavnice.

Rok za prijavo teme v okviru aktivne udeležbe: 20. november 2015.
Prosimo vas, da nam po izvedenem posvetu, najkasneje do 31.12.2015, posredujete tudi vaše ppt 
prezentacije, pisne prispevke in morebitne druge materiale, ki jih boste predstavili v okviru vaše aktivne 
udeležbe.

Kotizacija za avtorje prispevkov: 84 EUR za oba dneva, 60 EUR za en dan (v primeru, da je avtorjev 
prispevka več, se znižana kotizacija upošteva le za enega avtorja prispevka, ostali avtorji plačajo polno 
ceno!)
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