
Egzamin dla uczestników kursu instruktorskiego 
MOP 1-2-3 2009 z Inki Sjösten 

 
Cel egzaminu: 
- Podsumowanie kursu i powtórka praktyczna najważniejszych rzeczy 
- Sprawdzenie, czy uczestnicy potrafią zachowywać się jak instruktorzy MOP i czy mają 
odpowiednie umiejętności, by uczyć innych. 
- Dyskusja na temat dalszego rozwoju szkolenia opartego na książce+planie pracy+DVD w 
Polsce. 
- Pomysły na temat przyszłej współpracy pomiędzy fundacją “Psia Wachta”, SRI Publication 
i absolwentami tego kursu.  
- Osoby, które uczestniczyły we wszystkich zjazdach (opuszczenie jednego dnia jest 
akceptowalne) mogą otrzymać certyfikat MOP 1-2-3. 
 
Przebieg egzaminu: 
- Podział uczestników na pary. 
- Egzamin będzie przebiegać wyłącznie na dworze. 
- Nie będzie osobnego sprawdzania teorii. 
- Czas przewidziany na każde ćwiczenie: ok. 20 minut. 
- Każda para przeprowadza dane ćwiczenie używając tylko jednego psa. 
- Po egzaminie wszyscy spisują swoje uwagi. 
 
Magda sprawdza: 
 
09.30 Para 1 i 11.30 para 5  
Plan pracy I-1 (czterolistna koniczynka) and 
I-3 (nieskakanie na ludzi) 
10.00 Para 2 i 13.00 para 6 
Plan pracy I-6 (przywołanie) 
10.30 Para 3 i 13.30 para 7 
Plan pracy P-1 (bierność) and P-5 
(warowanie na odległość) 
11.00 Para 4 i 14.00 para 8 
Wybrane ćwiczenia z klasy 0 obedience: 
1. Socjalizacja 
2. Waruj lub siad 1 min 
3. Chodzenie przy nodze bez smyczy 
 
14.45 Powrót do sali i zakończenie kursu 
 

Inki sprawdza: 
 
09.30 Para 5 i 11.30 para 1  
Wybrane ćwiczenia z klasy 0 obedience: 
4. Przywołanie 
5. Skok przez przeszkodę wyłącznie na 
komendę głosową 
6. Zmiany pozycji 
10.00 Para 6 i 13.00 para 2 
Ułożenie i przeprowadzenie 4 śladow 
zgodnie z ćwiczeniem G-6 
10.30 Para 7 i 13.30 para 3 
Zaplanowanie i przeprowadzenie 4 ćwiczeń z 
szukania przedmiotów wg. Plan pracy G-7 
11.00 Para 8 i 14.00 para 4 
Zaplanowanie i przeprowadzenie 4 ćwiczeń z 
zakresu przygotowania psa do raportowania 
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14.45 Powrót do sali i zakończenie kursu 
 

 
 
 
 


