
KONFERENCJA „WE ARE ONE 2020”

I dzień - 20.06.2020 (sobota) – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

PROGRAM: 20.06.2020 (SOBOTA)
8:30 Rejestracja

9:30 Otwarcie konferencji
9.45

Rachaël
Draaisma

 Czym są sygnały uspokajające?

 Sygnały uspokajające – kryteria i metody badawcze

 Kiedy dana czynność służy a kiedy nie służy komunikacji?

11:15 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45
Rachaël
Draaisma

 Jak wyglądają sygnały uspokajające u koni?

 Klasyfikacja i analiza sygnałów uspokajających

 Sygnały uspokajające a rozluźnienie, lekkie i duże napięcie

13:15 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15
Rachaël
Draaisma

 Sygnały uspokajające a zachowania przerzutowe i sygnały stresu

 Jak ocenić czy napięcie wzrasta czy opada?

 Napięcie a zachowania dystansujące

 Fizjologia stresu i wpływ przewlekłego stresu na umiejętności 

poznawcze

15:45 - 16.15 Przerwa kawowa
16.15
Karin

Leibbrandt

 Termografia jako narzędzie diagnostyczne u koni

 Co to jest termografia?

 Jak przygotować konia do termografii?

 Zalety termografii u koni

 Fizjologia stresu i działanie na powięź, zdrowie ogólne, 

rekonwalescencję

 Oddziaływanie emocji na powięź
17.45 Dyskusja i zakończenie



II dzień - 21.06.2020 (niedziela) – WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH

PARTYNICE

PROGRAM: 21.06.2020 (NIEDZIELA)
9:00 Rozpoczęcie

9.00
Rachaël
Draaisma

 Praktyczne zastosowanie sygnałów uspokajających

 Sygnały uspokajające w wykonaniu człowieka

 Jak i których sygnałów używać by obniżyć napięcie u konia?

10:30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00
Karin

Leibbrandt

 Termografia w praktyce

 Lonżowanie: na co zwracać uwagę przy ocenie konia i jak przywrócić

mu równowagę?

 Praca pod siodłem: na co zwrócić uwagę przy ocenie konia i jeźdźca,

jak przywrócić równowagę? (jeździec Karin Leibbrandt)

 Jak utrzymać równowagę konia przy chodach bocznych i co się 

dzieje gdy koń utraci równowagę? (jeździec Urszula Śliwa)
12:45 - 13.45 Przerwa obiadowa

13.45
Chris
Pearce

 Postępy w stomatologii koni-pokaz zabiegu

15:00 - 15.30 Przerwa kawowa
15.30
Karin

Leibbrandt

 Termografia, opis przypadku

 Co można zobaczyć na termogramie?

 Jakie można wyciągnąć wnioski?

 Porównanie termogramów z wynikiem badania klinicznego konia
17.00 Dyskusja i zakończenie


