
 



1.  Naslov in vrsta izobraževalnega programa 
 
Usposabljanje terapevtov/terapevtk za izvajanje terapije s pomočjo konja.      
 
 
2.  Temeljni cilj programa 
 
Temeljni cilj programa je posredovanje temeljnega in specifičnega teoretičnega 
znanja s področja terapije s pomočjo konja,  posredovanje osnovnih metodoloških 
znanj, ki so potrebna za načrtovanje in vodenje terapevtskih obravnav, razvijanje 
sposobnost za strokovno praktično izvajanje terapij s pomočjo konja ter ustreznih 
kompetenc za vključevanje in delovanje v interdisciplinarnem terapevtskem timu.                                                       
 
 
3.  Kratek opis programa 
 
Izobraževalni program je zasnovan na podlagi primerjave, analize in sinteze različnih 
evropskih predmetnikov za izobraževanje terapevtov. V primerjavi s tovrstnimi 
programi iz drugih evropskih držav, je naravnan izrazito interdisciplinarno, saj 
omogoča vključevanje različnim strokovnim profilom, ki vsak s svojega zornega kota 
doprinesejo k čim bolj celostni obravnavni otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi 
potrebami. 
 
V študijski skupini je na voljo 20 prostih mest. 
 
Program traja 180 šolskih ur in se izvaja v obliki predavanj in delavnic, ki omogočajo 
aktivno vključevanje v obliki hospitacij, simulacij ter neposrednega dela s konji in 
ciljnimi skupinami uporabnikov terapije s pomočjo konja. Od slušateljev in slušateljic 
se pričakuje tudi aktivno sodelovanje na predavanjih in delavnicah ter samostojni 
študij študijskega gradiva in strokovne literature.   
 
Program je razdeljen na osem različnih vsebinskih modulov: 
Modul 1: splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju 
Modul 2: zakonsko-pravna vprašanja 
Modul 3: teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja 
Modul 4: obravnava različnih ciljnih skupin uporabnikov terapije s pomočjo konja 
Modul 5: študijski obisk v tujino 
Modul 6: delavnice: praktično delo na področju terapije s pomočjo konja 
Modul 7: predstavitev seminarskih del  
Modul 8:  praksa pri izbranem mentorju 
 
V programu sodeluje 18 priznanih slovenskih in tujih predavateljev in strokovnjakov 
za področje terapije s pomočjo konja. Predavanja tujih predavateljev potekajo v 
angleškem jeziku. 
 
Program je verificiran preko Socialne zbornice Slovenije. Zaposlenim v šolstvu je 
omogočena tudi verifikacija preko Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
 
 



4.  Pogoji za vpis 
 
 
 
4.1. Pogoji za vpis v izobraževalni program za pridobitev naziva »terapevt/terapevtka 
za izvajanje terapij s pomočjo konja«  
 

Prijavijo se lahko kandidati/kandidatke, ki imajo zaključeno: 
 
-   VI. ali VII. stopnjo ustrezne izobrazbe (strokovni delavci s področja zdravstva, 
šolstva ali socialnega varstva - diplomanti psihologije, pedagogike, specialne in 
rehabilitacijske pedagogike/defektologije, socialne pedagogike, socialnega dela, 
predšolske vzgoje, medicine, delovne terapije, fizioterapije in ostalih sorodnih 
študijskih programov). 
 
Izpolnjevanje kriterija ustreznosti izobrazbe presoja izpitna komisija glede na vsebino 
predmetnika opravljenega izobraževalnega programa, preko katerega je kandidat 
pridobil formalno stopnjo izobrazbe. Izpitna komisija lahko kandidata/kandidatko po 
potrebi usmeri še v opravljanje dodatnega diferencialnega izpita iz področja, ki ga 
predmetnik kandidatovega/kandidatkinega študijskega programa ni dovolj podrobno 
zajemal. 
 
Zaželene so predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje jahanja na nivoju A 
dresure. 
 
 
 
4.2. Pogoji za vpis v izobraževalni program za pridobitev naziva »pomočnik/pomočnica 
terapevta za izvajanje terapij s pomočjo konja«  

 
Prijavijo se lahko kandidati/kandidatke, ki imajo zaključeno: 
- VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, pridobljene preko kateregakoli višješolskega ali 
visokošolskega programa 
-   IV. ali V. stopnjo izobrazbe s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva  
 
Izpolnjevanje kriterija ustreznosti izobrazbe presoja izpitna komisija glede na vsebino 
predmetnika opravljenega izobraževalnega programa, preko katerega je kandidat 
pridobil formalno stopnjo izobrazbe.  
 
Kandidati morajo opravljati interni diferencialni izpit iz osnov pedagogike, specialne 
pedagogike, psihologije in psihiatrije. 
 
Zaželene so predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje jahanja na nivoju A 
dresure. 
 
 
 
 
 
 



5.  Pogoji za dokončanje programa 
 
Pogoji za dokončanje programa: 
- vsaj 75% prisotnost na predavanjih in vsaj 90% prisotnost na praktičnih delavnicah 
- obvezna udeležba študijskega obiska v tujini 
- predstavitev dveh seminarskih del iz izbranih poglavij strokovne literature ter 
obvezna 100% prisotnost na predstavitvah seminarskih del 
- uspešno opravljena praksa (20 ur) pri izbranemu mentorju 
- uspešno opravljen izpit iz znanja jahanja (dresurana naloga A4)  
- uspešno opravljen izpit iz lonžiranja 
- uspešno opravljen pisni izpit, na katerem se preveri poznavanje vseh teoretičnih 
vsebinski sklopov 
- uspešno opravljen ustni izpit, na katerem se preveri poznavanja in razumevanje 
vseh sklopov, vezanih neposredno na terapijo s pomočjo konja 
- uspešno opravljen praktični izpit iz samostojnega načrtovanja in izpeljave 
terapevtske obravnave s pomočjo konja 
 
 

6.  Strokovni naziv 
 
Po uspešno opravljenem izobraževanju si kandidat/ka pridobi dodatni strokovni 
naziv, in sicer: 
- kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje pogoje za vpis, navedene pod točko 4.1., pridobi 
naziv »Terapevt/ka za izvajanje terapij s pomočjo konja«, skrajšano »Terapevt/ka 
za TPK« 
- kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje pogoje za vpis, navedene pod točko 4.2., pridobi 
naziv »Pomočnik/pomočnica pri izvajanju terapije s pomočjo konja«.  
 
 
7. Organizacija in način izvedbe programa 
 
Pričetek izobraževalnega programa bo spomladi 2013, takoj, ko se študijska skupina 
zapolni. V obdobju izobraževanja se bo zvrstilo osem srečanj, ki bodo organizirana v 
strnjenih dvodnevnih ali tridnevnih nizih (ob petkih, sobotah in nedeljah). Izpitni roki 
bodo v drugi polovici leta 2014.  
Natančen časovni in vsebinski razpored predavanj bodo vsi prijavljeni in sprejeti 
kandidati prejeli po zaključenem vpisu v program.  
Srečanja v okviru izobraževalnega programa bodo potekala na OŠ CIRKOVCE 
(teoretični del) in na sedežu Fundacije (praktični del).  
 
 
8. Kotizacija in plačilni pogoji 
Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 2.000,00 EUR. V ceno so všteti tudi 
stroški študijskega obiska (bivanje, prehrana).  
Kotizacijo je mogoče poravnati v treh obrokih oz. v skladu z dogovorom, in sicer: 

- 1.obrok: 500 EUR ob prijavi 
- 2.obrok: 800 EUR do 31. maja 2013 
- 3.obrok: 700 EUR do 30. junija 2013 

 



9.  Predmetnik 
 
 

MODUL 1: SPLOŠNA ZNANJA O KONJIH, VZGOJI IN 
ŠOLANJU 
 

ŠT.UR 
∑30 

Odnos med konjem in človekom skozi zgodovino 
 

1 

Izbrana poglavja iz veterine:  
Oskrba konja, pogoste bolezni in poškodbe 

6 

Psihologija konja 
 

8 

Ravnanje s konjem in klasično šolanje konja 
 

5 

Delavnica: Delo na roki in lonžiranje konja 
 

5 

Delavnica: Izbira in šolanje konja za delo na področju TPK 
 

5 

 
 

MODUL 2:  ZAKONSKO-PRAVNA VPRAŠANJA 
 

ŠT.UR 
∑8 

Zavarovalno-pravna vprašanja 
 

  2 

Varnost pri delu 
 

  2 

Prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja 4 
 

 
 

MODUL 3:  TEORETIČNA IZHODIŠČA PRI TERAPIJAH S 
POMOČJO KONJA  

ŠT.UR 
∑20 

Zgodovina in razvoj področja terapije s pomočjo konja  
 

2 

Terminologija s teoretskimi koncepti in metodami na področju 
terapije s pomočjo konja  

2 

Načela delovanja terapevtskega tima 
 

4 

Terapija s pomočjo konja kot celostni pristop  
 

2 

Znanost na področju terapije s pomočjo konja  10 
 

 
 

MODUL 4:  OBRAVNAVA RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN 
UPORABNIKOV TERAPIJE S POMOČJO KONJA 
 

ŠT.UR 
∑30 

Izbrana poglavja iz pediatrije: Razvoj zdravega otroka 4 
 

Izbrana poglavja iz fizioterapije 2 
 

Terapija s pomočjo konja kot nevro-fizioterapevtska obravnava - 
hipoterapija 

2 

Izbrana poglavja iz delovne terapije 2 
 

Terapija s pomočjo konja kot delovno-terapevtska obravnava 2 
 



Izbrana poglavja iz specialne in rehabilitacijske pedagogike 
 

2 

Terapija s pomočjo konja kot specialno-pedagoška obravnava 2 
 

Izbrana poglavja iz socialne pedagogike 
 

2 

Terapija s pomočjo konja kot socialno-pedagoška obravnava 2 
 

Izbrana poglavja iz psihiatrije 3 
 

Izbrana poglavja iz pedopsihiatrije 3 
 

Terapija s pomočjo konja kot psihoterapevtska obravnava 
 

4 

 
 

MODUL 5:  ŠTUDIJSKI OBISK  
 

ŠT.UR 
∑30 

Analiza vaj, materialov in opreme za izvajanje specialnih ciljev 
 

10  

Simulacije vaj in metod dela 
 

10 

Hospitacije in refleksije z različnimi ciljnimi skupinami 
uporabnikov 
 

10 

 
 

MODUL 6:         DELAVNICE: IZVAJANJE TERAPIJE S 
POMOČJO KONJA  
 

ŠT. 
UR 
∑30 

Delavnica: Teorija in praksa o delovanju in zaznavanju telesa 
med konjevim gibanjem 

  8 

Dokumentacije pri organizaciji terapije s pomočjo konja 1 
 

Izdelava individualiziranega programa pri terapiji s pomočjo konja 3 
 

Hospitacije in refleksije z različnimi ciljnimi skupinami 
uporabnikov 

2 

Neposredno delo s klientom v terapevtskem timu 16 
 

 

 

MODUL 7: PREDSTAVITEV SEMINARSKIH DEL ŠT. UR 
∑12 

Predstavitev opravljenega seminarskega dela iz teme 
“Primerjava razvitosti terapij s pomočjo konja v Evropi in po 
svetu« 
 

4 

Predstavitev opravljenega seminarskega dela iz izbranega 
poglavja strokovne literature 

8 

 

  

MODUL 8: PRAKSA PRI IZBRANEM MENTORJU ŠT. UR 
∑20 

Praksa pri izbranem mentorju 20 

 



10. Prijave in dodatne informacije 
 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite na naslov: Ustanova Fundacija NAZAJ NA 
KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce, najkasneje do 20. februarja 2013.  
 
Prijavnici je potrebno priložiti naslednje priloge: 

- Priloga I: Opis dodatnih kompetenc in znanj 
- Priloga II: Opis izkušenj pri delu na področju terapije s pomočjo konja 

- Priloga III: Opis razlogov za vpis v izobraževalni program 

- Priloga IV: Fotokopija diplome (v primeru spremembe imena oz. priimka po 
datumu izdaje diplome priložite tudi fotokopijo ustreznega potrdila o 
spremembi imena oz. priimka). 

- Priloga V: Predmetnik zaključenega študijskega programa/ seznam opravljenih 
izpitov  

 
Po izteku prijavnega roka bo izpitna komisija pregledala vse prispele prijave in v 
osmih dneh kandidate pisno obvestila o uspešni vključitvi v program.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževalnega 
programa: METKA DEMŠAR GOLJEVŠČEK,  metka@nakonju.si.  
 
 
Veselimo se novih izzivov in novih poti do znanja, ki jih bomo prehodili skupaj 
z Vami!                                                                                    
 

mailto:metka@nakonju.si

