X.posvet

Strokovni

NAZAJ NA KONJA

POVABILO K AKTIVNI UDELEŽBI V PROGRAMU X. STROKOVNEGA POSVETA O RAZVOJU PODROČJA
A/TPK V SLOVENIJI
30. september in 1. oktober 2016
CIRIUS VIPAVA
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)

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.

b)

PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK: predstavitev vaših izvedenih ali tekočih projektov, ki se navezujejo na
področje A/TPK
Trajanje predstavitve: 15 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 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 min + 10 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 min oz. v skladu z dogovorom med organizatorjem in izvajalcem
delavnice.

NAVODILA AVTORJEM ZA PRIJAVO TEME
Rok za oddajo prijave teme s kratkim povzetkom: 15. julij 2016.
V prijavi navedite:
1.
Naslov prispevka
2.
Vsebinski sklop,v katerega umeščate prispevek:
a)
PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ IN PROGRAMOV ZA A/TPK
b)
PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK
c)
ZNANOST NA PODROČJU A/TPK
d)
AKTUALNE TEME, PROBLEMI, IZKUŠNJE IN IDEJE NA PODROČJU A/TPK
e)
IZKUSTVENA DELAVNICA
3.
4.
5.
6.

Ime in priimek avtorja(ev), akademski ali strokovni naziv
Naslov ustanove/vaše delovne organizacije
Elektronski naslov
Kontaktno telefonsko številko

X.posvet

Strokovni
7.
8.
9.
10.
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Kratek povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter angleški naslov in ključne besede. Dolžina povzetka
je največ 1500 znakov s presledki. Pod povzetkom navedite ključne besede. Za oboje uporabite pisavo
Times New Roman, velikost 10.
Kratek opis izvedbe predavanja/ delavnice/ diskusije
Potrebni tehnični pripomočki za izvedbo predavanja/ delavnice/ diskusije
Nam želite sporočiti še kaj pomembnega?

NAVODILA AVTORJEM ZA ODDAJO PRISPEVKOV
Rok za oddajo prispevkov: 5. september 2016.
Vaše prispevke lahko posredujete v obliki ppt prezentacije ali pisnih prispevkov.
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.
TEHNIČNO OBLIKOVANJE PISNEGA PRISPEVKA
Prispevek naj bo v pisavi Times New Roman, velikost 12, obojestransko poravnano. Besedne zveze, ki jih želite v
besedilu posebej poudariti, zapišite ležeče (ne krepko!).
Prispevki ne smejo biti daljši od 45.000 znakov s presledki (vključujoč povzetek, ključne besede in seznam literature),
če gre za znanstvene oz. strokovne razprave, in ne daljši od 15.000 znakov s presledki, če gre za izjave, diskusije,
odmeve, prikaze, ocene, novosti, itd.
Oblika naslovov in podnaslovov: Prispevkom, daljšim od 10.000 znakov, določite jasne, povedne naslove in
podnaslove. Vodilni naslovi naj bodo zapisani krepko, prvi podnaslovi naj bodo zapisani ležeče, drugi podnaslovi pa
običajno. Naslovov in podnaslovov ne številčite. Ne uporabljajte VELIKIH TISKANIH ČRK.
Povzetek in ključne besede: Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter angleški naslov in ključne besede
umestite pod naslov prispevka. Dolžina povzetka je največ 1500 znakov s presledki. Pod povzetkom navedite ključne
besede. Za oboje uporabite pisavo Times New Roman, velikost 10.
Grafi, preglednice, slike: Grafe, preglednice, slike in druge grafične prikaze uvrstite v prispevek v črno-beli tehniki.
Pod grafi, preglednicami in slikami navedite zaporedne številke in naslove, uporabite pisavo Times New Roman,
ležeče, velikost 10 (primer: Graf 1: Naslov grafa)
Opombe navajajte sproti (na dnu strani), uporabite velikost pisave 10.
Sklicevanje, navajanje virov in literature. Pri povzemanju, citiranju in oblikovanju seznama virov in literature
upoštevajte veljavne protokole!

Ob letošnjem jubilejnem X. strokovnem posvetu bomo izdali elektronski zbornik prispevkov, zato
vas prosimo, da se držite zgoraj navedenih rokov in navodil!

