
Na polskim rynku, to pierwsza taka oferta dla dzieci i młodzieży
Proponujemy Państwa dzieciom ciekawą i innowacyjną formę spędzenia wolnego czasu (wycieczki,

zielonej szkoły) w ośrodku Zaczarowane Wzgórze (tylko 30 km od centrum Krakowa), według
naszego autorskiego programu

 „Pasja i marzenia wplątane w końską grzywę”

Chcemy zaprosić Państwa dzieci do udziału w  ciekawych i nowatorskich warsztatach rozwojowych z 
końmi w tle. Przygotowany przez nas program jest oparty o dwa spójne i uzupełniające się elementy: 
warsztaty samorozwoju oraz  zajęcia jazdy konnej  i naturalnego jeździectwa (poniżej pełen opis). 
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów metody Open By Horses i instruktorów 
jeździectwa.
Nasza propozycja skierowana jest dla dzieci starszych, młodzieży, nie koniecznie jeżdżących konno.
Podczas zajęć stawiamy na integracje uczestników oraz rozwój osobisty w różnych sferach, np:
- poczucia własnej wartości - tak niezbędnego we wszystkich aspektach życia,
- pewności siebie - która nabyta we wczesnym wieku jest żelaznym fundamentem funkcjonowania 
człowieka dorosłego,
- cierpliwości - której tak bardzo brakuje również dzieciom,
- poczucia odpowiedzialności - za siebie, za konia, za innych i za swoje postępowanie,
- współpracy w grupie - zarówno sportowej, szkolnej jak i w rodzinie,
- unikania przemocy - dzięki możliwości pozytywnego wyładowania swojej energii,
- pozytywnego motywowania i nagradzania - co przynosi radość i satysfakcję,
- umiejętności uważnego słuchania, prawidłowego identyfikowania intencji rozmówcy, dzięki obecności
zwierząt, które skłaniają do interakcji ponad poziomem werbalnym, co stymuluje spójność mowy ciała 
z wypowiadanymi słowami,
- świadomości komunikowania się ze sobą, z druga osobą, z otoczeniem,
- umiejętności niedoceniającego formułowania poglądów,
- umiejętności rozpoznawania uczuć i potrzeb i  analizy emocji w sytuacjach akceptacji lub odmowy,
- umiejętności tworzenia własnych strategii działania,
- umiejętności poczucia odpowiedzialności za swoją komunikację

Oferta skierowana jest szczególnie dla dzieci i młodzieży 12+

Każda oferta przygotowywana jest dla Państwa indywidualnie, dostosowana do wieku, wymagań 
grupy. Oprócz planowanych zajęć, przewidujemy również gry i zajęcia grupowe, które dostarczą 
młodzieży wiele radości i śmiechu ( doskonale sprawdzają się u nas również zajęcia tj: kulinaria na 
wesoło, zajęcia survivalowo-przyrodnicze w terenie, wieczorne gry terenowe, wyprawy)

Koszt osobodnia z pełnym pakietem zajęć, całodziennym wyżywieniem  100 zł
W miesiącach listopad – marzec 80 zł

Rezerwacje, pytania mail: wzgorze@poczta.onet.pl
601418413

mailto:wzgorze@poczta.onet.pl


Opis metody
1) Warsztaty samorozwoju  (HAE)

Horse Assisted Education (HAE) to innowacyjna metoda rozwojowa, w której konie wspomagają rozwój
kompetencji osobistych i zawodowych. Jest wykorzystywane z sukcesem w warsztatach rozwoju 
osobistego w zakresie podnoszenia umiejętności interpersonalnych. Początkowo była wykorzystywana 
w USA w szkoleniu zespołów zarządzających. Z czasem, jako bardzo skuteczna forma warsztatowa, 
została włączona w programy rozwojowe dla osób pracujących w działach sprzedaży, negocjatorów, 
pracowników działów obsługi klienta czy nauczycieli, trenerów jak również młodzieży, osób 
niepełnosprawnych.  Obecnie skutecznie wykorzystuje się ja przede wszystkim w warsztatach 
samorozwojowych. 

Dlaczego warsztaty rozwojowe prowadzone metodą HAE

Kontakt z końmi integruje nasze myśli, emocje, zmysły i intuicję. Pozwalają w  przyjaznych i 
bezpiecznych warunkach wychodzić uczestnikowi ze swojej „strefy komfortu” i doświadczać siebie 
samego w „komunikacji bez maski” . Pomagają uczestnikowi znaleźć odpowiedź na elementarne 
pytania Kim jestem? Kim chciałbym być? Co chcę w życiu osiągnąć? Co tak naprawdę jest dla mnie 
ważne? I szukać na nie odpowiedzi w sobie i świecie. Podczas warsztatów uczestnicy doświadczają 
zupełnie nowych sytuacji, które wiele mogą im pokazać i wiele ich nauczyć o nich samych.

Dlaczego konie

Konie z natury są zwierzętami niewarunkowanymi, z racji wyjątkowej wrażliwości na dostarczane im 
bodźce pozawerbalne  są doskonałym papierkiem lakmusowym ludzkich cech osobowości, a tym 
samym skutecznym psychoedukacyjnym narzędziem diagnostycznym. Wykorzystanie w procesie 
szkolenia mechanizmu interakcji KOŃ-CZŁOWIEK ma na celu uzewnętrznienie naszych mocnych i 
słabszych stron, uzewnętrznienie naszego prawdziwego „JA”  w komunikacji bez maski.   
To jest szkolenie o TOBIE, TWOICH UMIEJĘTNOŚCIACH, KOMPETENCJACH , SPOSOBIE BUDOWANIA 
RELACJI z innymi 

Zawartość merytoryczna

Każdy warsztat jest przygotowany na miarę potrzeb uczestników. Proponowane ćwiczenia mają na celu
rozwój umiejętności psychospołecznych uczestników, a kontakt z końmi ku temu prowadzi. Te 
warsztaty nie są o koniach, ale o ludziach i obejmują między innymi takie tematy jak:

Celem projektu jest diagnoza konkretnych problemów, następnie odpowiednie dopasowanie zajęć, 
które mają nas zbliżyć do jego rozwiązania. Celem proponowanego programu warsztatów jest 
wzmocnienie u uczestników poniższych obszarów :

 świadomości własnych kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w relacjach społecznych.

 umiejętności budowania relacji z innymi

 komunikacja i świadome przywództwo

 świadomości swojego własnego „JA”

 wykraczania poza sferę komfortu.

 zarządzanie zmianą



Uczestnicy wykonują ćwiczenia w asyście koni indywidualnie, w parach, bądź małych grupach. 
Aktywności dobierane są w zależności od tematyki warsztatów. Po każdym ćwiczeniu z końmi 
następują:

 Udzielanie informacji zwrotnej
 Moderowane dyskusje grupowe
 Analiza materiału video
 Transfer doświadczeń z ćwiczenia na życie 

Warsztaty prowadzone są przez dwóch licencjonowanych  trenerów.
2) Zajęcia jazdy konnej  i naturalnego jeździectwa. 

Jeździectwo jest sportem wyjątkowym. Umożliwia ogólny rozwój ruchowy, emocjonalny oraz społeczny. Jest 
także dodatkową motywacją w działaniach codziennych. Żeby jednak doświadczyć przyjemności jaką daje 
jazda konna, trzeba dobrze poznać jej tajniki poprzez naturalne metody obcowania z końmi (jeździectwo 
naturalne). Uczestnicy nauczą się komunikować (rozmawiać) z końmi w sposób dla nich naturalny i 
zrozumiały. Będziemy uczyć się bezpiecznej jazdy Z KONIEM a nie tylko NA KONIU opartej na partnerstwie i 
współpracy których FUNDAMENT stanowi wzajemne ZAUFANIE I SZACUNEK. Nauczymy się jak jeździć pewnie
zachowując równowagę i balans a także skupimy się na doskonaleni dosiadu oraz niezależnym ruchu jak i 
kontroli poszczególnych części naszego ciała i ciała naszego wierzchowca.

Oprócz  treningu, dzieci mają możliwość nauczenia się odpowiedzialności i systematyczności, co jednocześnie
wpływa na polepszenie ich wyników w nauce. Proponowane przez nas warsztaty wpływają integralnie na 
rozwój młodego człowieka. Sama jazda konna jako dziedzina sportu ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny 
młodzieży, dodatkowo praca z końmi oparta na metodach naturalnych uczy odpowiedzialności , szacunku i 
zaufania. Zajęcia dodatkowo wsparte są warsztatami HAE , które pomogą przetransferować pozytywne 
zachowania zdobyte podczas pracy z koniem na codzienne życie i relacje z otoczeniem.

Oto kilka opinii na temat warsztatów:

„Zajęcia przeprowadzone na Zaczarowanym Wzgórzu kierowane były do uczniów klasy 6 c, 
którzy mają problemy  w relacjach rówieśniczych oraz niską samoocenę. Trenerzy prowadzący 
warsztaty wykazali się niesamowitą wiedzą, cierpliwością oraz bardzo jasnym przekazem informacji. 
Pobyt na warsztatach pozwolił mi na jeszcze bliższe poznanie moich uczniów i ich problemów. 
Ćwiczenia z udziałem zwierząt, w tej sytuacji koni, pozwoliły na poznanie relacji w zespole. Zajęcia te 
pomogły zarówno uczniom jak i mnie- wychowawcy. Pomogły mi one na bliższe poznanie procesu 
nabywania wiedzy o samym sobie i o innych, za co bardzo Paniom prowadzącym dziękuję.”             

                                                                                                             Urszula  Rokosz
wychowawca klasy

„Człowiek to tajemnica, człowiek to cud. Osoba ludzka jest kimś jedynym, niepowtarzalnym. Ta 
metoda pozwala tajemnice jaką jest osoba zagłębić, odkrywać . A przede wszystkim pozwala odkrywać 
człowiekowi, że jest cudem. Pozwala odkrywać, że drugi człowiek tez jest cudem.”

Joachim, Psycholog



„Na wielu szkoleniach i warsztatach wykonuje się różne ćwiczenia w grupach ludzi. Jednak są to
zawsze warunki sztuczne.

W koniach brak jest sztuczności. Konie są prawdziwe. Dzięki temu emocje i przemyślenia oraz 
wnioski z takich ćwiczeń też są prawdziwe.

Rzeczy, które się tu dzieją…  Warto tego doświadczyć.”

Jarosław Sprysz

„Bardzo ciekawe doświadczenie. Obcowanie ze zwierzętami pozwala poznać siebie w relacjach 
z innymi ludźmi. Z pewnością wykorzystam to w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym. Osiem 
godzin minęło błyskawicznie.”

Renata Strój
Terapeuta Uzależnień

„Kiedy jechałam na ten warsztat, myślałam sobie , jak praca z koniem może mi pomóc w mojej 
pracy i w relacjach międzyludzkich. Po zakończeniu mogę z czystym sumieniem polecić ten warsztat. 
Wyjeżdżam z tego zaczarowanego miejsca szczęśliwa z uśmiechem na twarzy oraz z mega dużą ilością 
przemyśleń i podpowiedzi , jak sobie radzić w codziennym życiu.”

Edyta Pawelec-Zadara
Psychiatra 

„Przed warsztatami zastanawiałam się jak można przenieść relacje z końmi na relacje 
międzyludzkie?

Po warsztatach mogę powiedzieć, że tak, można. Odkryłam ogrom rzeczy, informacji o sobie. O 
tym jak wchodzę i rozwijam relacje. Co jest mocną stroną, a co jeszcze mogę poprawić.

A to i tak pewnie dopiero tylko kawałek siebie, który można odkryć dzięki tej metodzie.”

Robert
Lektor angielskiego
Student Psychologii
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