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Plan pracy MOP2
obedience dla
początkujących

CelCelCelCelCel
Wyszkolenie instruktorów, którzy:
- potrafią przygotować kursantów
do zawodów obedience w klasie 0;
- znają ćwiczenia z wszystkich
klas;
- wiedzą, na czym polega praca
komisarza ringu;
- wiedzą, jak sędziować zawody w
tej dyscyplinie.

Zaleca się następująceZaleca się następująceZaleca się następująceZaleca się następująceZaleca się następujące
prprprprprzyzyzyzyzygggggoooootototototowwwwwaaaaanie dla ucznie dla ucznie dla ucznie dla ucznie dla uczestniestniestniestniestnikkkkkóóóóówwwww
kursu instrkursu instrkursu instrkursu instrkursu instruktouktouktouktouktorskrskrskrskrskiegiegiegiegiego:o:o:o:o:
- Ukończony kurs MOP1
(posłuszeństwo ogólne);
- Poprowadzenie co najmniej
dwóch kursów z zakresu
posłuszeństwa ogólnego, według
metody przedstawionej w książce
”Posłuszeństwo na co dzień” oraz
towarzyszących jej materiałach
(planie pracy i DVD);
- Uczestnictwo w zawodach
obedience w klasie 0;
- Obejrzenie zawodów obedience
w klasach 1, 2 i międzynarodowej.

InstrInstrInstrInstrInstruktouktouktouktouktor kursur kursur kursur kursur kursu
Instruktor kursu musi mieć
przygotowanie pedagogiczne oraz
dobrą ogólną wiedzę o psach z
zakresu posłuszeństwa ogólnego.
Niezbędne jest także
doświadczenie w uczestniczeniu w
zawodach obedience z własnym
psem.

Instruktor kursu musi znać Metodę
Obrazu Pamięciowego (MOP).
NaNaNaNaNauczyuczyuczyuczyuczyccccciel/wykłaiel/wykłaiel/wykłaiel/wykłaiel/wykładododododowwwwwcccccaaaaa
W czasie kursu część zajęć mogą
prowadzić wynajęci nauczyciele
lub wykładowcy, w zależności od
życzeń uczestników lub instruktora
kursu.

LLLLLiderideriderideriderzy grzy grzy grzy grzy grupupupupup
Jeśli w kursie uczestniczy wiele
osób z różnych klubów należy
podzielić uczestników na grupy po
4-5 osób, i w każdej grupie wybrać
lidera. Liderzy grup pozostają w
kontakcie z instruktorem kursu i
kierują grupami podczas ćwiczeń w
czasie pomiędzy zjazdami kursu.

Liderami grup mogą być
uczestnicy kursu. Odpowiedzialni
są oni za wybór miejsc, w których
grupy będą się spotykać. Liderzy
grup mogą się zmieniać w czasie
kursu.

Jeśli w czasie jednego kursu
spotykają się członkowie różnych
klubów najlepiej, jeśli każdy klub
wybierze jednego lidera. Aranżuje
on spotkania szkoleniowe w klubie
i mailowo lub telefonicznie ustala i
nadzoruje przebieg szkolenia.

PlaPlaPlaPlaPlan kursu instrn kursu instrn kursu instrn kursu instrn kursu instruktouktouktouktouktorskrskrskrskrskiegiegiegiegiegooooo
Wszyscy uczestnicy kursu powinni
spotkać się na wieczorze
zapoznawczym, w czasie którego
instruktor przedstawi plan kursu.
Jest to okazja, by wszyscy mogli
przedyskutować program spotkań
oraz inne szczegóły. Uczestnicy
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mogą się ze sobą zapoznać, zanim
rozpocznie się kurs. Można także
zaprezentować materiały kursowe i
sprawdzić, czy wszyscy mają
dostęp do niezbędnej literatury.

PlaPlaPlaPlaPlan prn prn prn prn praaaaacccccy MOP2y MOP2y MOP2y MOP2y MOP2
Ten plan pracy zakłada, że kurs
odbywa się w czasie krótkich,
popołudniowych spotkań,
trwających 2-3 godziny. Te
spotkania można połączyć,
pracując dwa razy dziennie po 3
godziny, lub, jeśli to konieczne,
trzy razy dziennie po 3 godziny,
jesli uczestnicy zgodzą się
pracować od wczesnego rana do
godziny 16:00, oczywiście z
przerwami na kawę i obiad.
   Możliwe są także kursy
weekendowe z Inki, w czasie
których zajęcia praktyczne
odbywają się w małych
podgrupach. Wówczas program
kursu można zrealizować w dwa
weekendy.

Planu pracy nie trzeba
przestrzegać rygorystycznie.
Program kursu należy dostosować
do potrzeb, zainteresowań i
możliwości uczestników.

Uczestnicy muszą przygotować się
w domu czytając literaturę
kursową, wymienioną w planie
pracy.

EgzaEgzaEgzaEgzaEgzaminminminminmin
Na zakończenie kursu wszyscy
uczestnicy podchodzą do
egzaminu. Ich wiedza jest

sprawdzana przez instruktora
kursu i pozostałych uczestników,
bądź przez osobę specjalnie
zaproszoną w tym celu.

Jeśli egzamin przeprowadzany
jest według pierwszej wersji,
wówczas jego przebieg może
wyglądać następująco:
- Jedna osoba gra rolę
instruktora.
- Druga osoba gra rolę
przyszłego zawodnika obedience.
- Jedna osoba przygotowuje się
do egzaminu.
- Pozostałe osoby wraz z
instruktorem kursu są ”sędziami”.

CerCerCerCerCertttttyfyfyfyfyfiiiii kkkkkaaaaatttttyyyyy
Po ukończeniu kursu i zaliczeniu
egzaminu uczestnicy otrzymują
certyfikaty. Minimalne
wymagania, by otrzymać
certyfikat to:
- posiadanie certyfikatu z kursu
MOP1 ”Posłuszeństwo ogólne”;
- frekwencja w zajęciach na
poziomie 80%;
- uczetnictwo w zawodach
obedience w klasie 0 ze średnią
oceną z wszystkich ćwiczeń nie
niższą niż 7.

EwEwEwEwEwaluaaluaaluaaluaaluacja kursucja kursucja kursucja kursucja kursu
Po zakończeniu kursu warto
przeprowadzić jego ewaluację.
Uczestnicy kursu w czasie
ewaluacji wyrażają swoją opinię
na temat organizacji i przebiegu
kursu, podpowiadają
organizatorom swoje pomysły
dotyczące tego, co można zrobić
lepiej w przyszłych kursach.
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PPPPPrrrrrooooogrgrgrgrgraaaaam kursu MOP2m kursu MOP2m kursu MOP2m kursu MOP2m kursu MOP2
- obedience dla- obedience dla- obedience dla- obedience dla- obedience dla
popopopopoczątkującczątkującczątkującczątkującczątkującyyyyyccccchhhhh

PPPPPedaedaedaedaedagggggooooogggggiiiii kkkkka (5 ga (5 ga (5 ga (5 ga (5 gooooodzdzdzdzdzin)in)in)in)in)

Praca w grupach.
Uczenie się i rola instruktora.
Techniki instruowania.
Pozytywne przekazywanie uwag
krytycznych.

EtoloEtoloEtoloEtoloEtologggggiiiii a (20 ga (20 ga (20 ga (20 ga (20 gooooodzdzdzdzdzin)in)in)in)in)

Posłuszeństwo ogólne jako
podstawa uczestniczenia w
zawodach.
Obedience klasa 0.
Uczenie psa ćwiczeń obedience
wg Metody Obrazu
Pamięciowego.
Ćwiczenia grupowe w klasie 0.
Uczestnictwo w zawodach klasy
0.
Trening do zawodów w klasie 1.
Prezentacja klas 2 i
międzynarodowej.

Inne zaInne zaInne zaInne zaInne zagggggaaaaadnienidnienidnienidnienidnienia (5 ga (5 ga (5 ga (5 ga (5 gooooodzdzdzdzdzin)in)in)in)in)

Przepisy i zasady obedience.
Odpowiedzialność przewodnika
psa.
Organizacje kynologiczne w
kraju.
Ewaluacja.
Egzamin.

MaMaMaMaMaterterterterteriiiii ały kursoały kursoały kursoały kursoały kursowwwwweeeee
dla wszystkich uczestników

Plan pracy MOP2

Broszura MOP

Obedience klasa 0

Obedience Trening posłuszeństwa
(wyd. Galaktyka)

DVD Obedience Lower Classes
(w j. angielskim)

DVD International Obedience
2007
(w j. angielskim)

Polskie przepisy obedience


