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Treść i cel kursu dla instruktorów MOP1

Metodyka
zgodnie z „Planem pracy” dla książki
„Posłuszeństwo na co dzień”
- Szkolenie grupowe z zakresu
posłuszeństwa podstawowego (praca
teoretyczna i praktyczna w grupie)
- Nauczanie i rola instruktora
- Aktywne uczenie się przy udziale
wszystkich uczestników
- Zachęcenie uczestników do dzielenia
się swoimi doświadczeniami i
wzbudzenie w nich
współodpowiedzialności za efekty
kursu
- Koncepcja nauki posłuszeństwa wg
książki „Posłuszeństwo na co dzień”
(książka + DVD + „Plan pracy”)

Etologi a
zgodnie z książką i filmem
„Posłuszeństwo na co dzień”
- Okresy rozwoju
- Zmysły i zachowania społeczne
- Pielęgnacja i zdrowie
- Tworzenie więzi i komunikacji
pomiędzy właścicielem a psem
- Szkolenie posłuszeństwa
indywidualne, w parach i w grupach
- Praca węchowa
- Ocena psychiki psa

Inne
- Opowiedzialność
- Aspekty prawne (krajowe i lokalne
organizacje kynologiczne)

Cel praktyczny
* Instruktor musi być w stanie
wyjaśnić i pokazać, jak tworzyć dobrą

relację z psem i jak nagradzać psa
poprzez Czterolistną Koniczynkę:
- socjalnie, werbalnie i dotykiem
- zabawą w polowanie (dwie piłki)
- zabawą w przeciąganie
- smakołykami

* Instruktor musi umieć pokazać naukę
ćwiczeń z „Planu pracy”

* Instruktor musi umieć pokazać
ćwiczenia wymagane do otrzymania
„Certyfikatu Wyszkolenia Psa”, które
wymienione są na następnej stronie.

Egzamin i ewaluacja

Materiały kursowe
dla wszystkich uczestników

* Plan pracy MOP1 dla kursu
instruktorskiego (za darmo)
* Broszura MOP (za darmo)
- Książka Posłuszeństwo na co dzień
- Plan pracy Posłuszeństwo na co dzień
– trzy stopnie do celu = podstawy
dobrego posłuszeństwa
- Broszura Pies tropiący
- Broszura Szukanie przedmiotów
- ...................................................
dla małych grup
- DVD Posłuszeństwo na co dzień
- DVD Ocena psychiki psa 1 i 2
- Literatura na temat prawa i regulacji
dotyczących posiadania psa



1. Zostawanie w siadzie. Właściciel odchodzi.       x3
Pies musi zostać w siadzie przez 1 – 2 minuty. Właściciel stoi 10
m przed psem. Trzy rozproszenia (ludzie, psy, piłki)

2. Mijanie innych psów na ścieżce lub drodze (pies na smyczy)
        x4

Spotkanie trzech par. właściciel decyduje o formie wykonania
minięcia.

3. Spokojne siedzenie w samochodzie         x1
Pies musi siedzieć spokojnie, podczas gdy inny pies wraz
z właścicielem przechodzi około 5 m od samochodu.

4. Spacer przy właścicielu lub za nim         x2
Pies idzie przy boku właściciela na luźnej smyczy lub bez
smyczy przez 100 m. Bez rozproszeń.

5. Dotykanie psa/badanie         x2
a) przez właściciela, b) przez inną osobę przez 2 min.

6. Przywołanie bez rozproszeń                      x1
Pies zostaje zabrany od właściciela na odległość 25m.
Przywołanie bez smyczy.

7. Przywołanie z rozproszeniami                     x5
Pies na lince zabrany zostaje od właściciela na odległość
25m. Trzy rodzaje rozproszeń (właściciel wybiera:
ludzie, psy, jedzenie…) znajdują się na drodze psa.

8. Waruj lub stój na odległość                     x6
Pies bez smyczy. Rozproszenie zaaranżowane w odległości
25m. Właściciel musi zatrzymać psa komendą STOP lub WARUJ.

9. Cierpliwość        x2
Przez 2 min pies bez pomocy właściciela musi pozostać
bierny w odległości około 25m od właściciela.
W razie potrzeby pomaga pomocnik.

10. Aktywacja zmysłu węchu        x4
W czasie trwania kursu pies tropił lub szukał ulubionych
przedmiotów. Ćwiczenia indywidualne bez sprawdzania.

Punkty za każde ćwiczenie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (celujący).
Punkty należy pomnożyć przez współczynnik odpowiedni do
każdego ćwiczenia.
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„Certyfikat Wyszkolenia Psa” stopnia 3
Test posłuszeństwa ogólnego 3

Zaliczony 150 punktów  -  Dopuszczony do dalszego szkolenia 225 p

Dopuszczony do dalszego szkolenia
……………………………………… podpis


