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Plan pracy dla instruktorów szkolenia psów
Praca węchowa

Cel
Celem kursu jest przygotowanie
uczestników do prowadzenia zajęć z
zakresu tropienia, szukania ludzi,
szukania przedmiotów oraz
raportowania, w celu udziału w
zawodach lub dla stymulacji
mentalnej, dla każdego właściciela i
psa.

Czas trwania kursu
Rozpoczęcie: prezentacja literatury i
rozdanie materiałów szkoleniowych
Weekend 1: praca z instruktorem
prowadzącym kurs
Praca domowa: w małych grupach w
celu utrwalenia materiału.
Weekend 2: praca z instruktorem
prowadzącym kurs

Uczestnicy: zalecana wcześniejsza
wiedza i umiejętności
- - - - - ukończony kurs posłuszeństwa
ogólnego dla instruktorów
- wyszkolenie własnego psa do
poziomu Certyfikatu Wyszkolenia Psa
stopnia 3
- zainteresowanie pracą węchową psa

Planowanie kursu
Przed rozpoczęciem kursu należy
zebrać przyszłych uczestników na
spotkaniu organizacyjnym, gdzie
zostaną przedstawione główne
zagadnienia kursu, oraz ustalone czas i
miejsca spotkań. Dzięki temu
uczestnicy poznają się, zanim
rozpocznie się kurs, oraz otrzymają
materiały szkoleniowe, aby

przygotować się przed spotkaniem z
instruktorem.

Instruktor
Osoba ta musi posiadać kompetencje
metodyczne oraz dobrą ogólną wiedzę
na temat posłuszeństwa ogólnego psa.
Instruktor kursu powinien znać sposób
szkolenia oparty na Metodzie Obrazu
Pamięciowego (MOP).

Prelegenci
Prelegenci z zewnątrz są zapraszani,
zgodnie z życzeniem uczestników
kursu oraz instruktora.

Liderzy grup
Jeśli udział w kursie bierze wielu
uczestników (z różnych klubów) warto
wybrać liderów grup (4 - 5
uczestników), które ćwiczyć będą w
miejscu zamieszkania. Lider grupy
utrzymuje kontakt z instruktorem i
informuje o postępach grupy.
Liderem grupy może być jeden z
uczestników kursu. Osoba ta jest
odpowiedzialna za organizację –
wyznaczanie miejsc spotkań, w
których można ćwiczyć pracę
węchową, zapewnienie jedzenia, kawy
itp. Jeśli trzeba, lider grupy może być
zmieniany.

Jeśli na kursie są uczestnicy z wielu
klubów, każdy klub powienien wybrać
swojego lidera. Uczestnicy z jednego
klubu pracują wtedy w swoim klubie, a
instruktor otrzymuje informacje drogą
mailową lub telefonicznie.
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Plan pracy MOP 3
Nie jest konieczne, by praca na kursie
odbywała się ściśle według Planu Pracy
MOP 3. Przerabiane fragmenty
powinny być dostosowane do potrzeb i
zainteresowań uczestników, oraz
warunków organizacyjnych.

Praca domowa
Uczestnicy muszą przygotować się w
domu, czytając literaturę kursową oraz
pracując z psem zgodnie z niniejszym
planem pracy.

Egzamin
Wszyscy uczestnicy kursu na
zakończenie kursu przystępują do
egzaminu, prowadzonego przez
zaproszonego egzaminatora lub przez
instruktora oraz pozostałych
uczestników.

Jeśli wybrana została druga opcja,
egzamin może wyglądać następująco:

- jedna osoba (egzaminowana) gra rolę
instruktora
- jedna osoba gra rolę przyszłego
zawodnika
- jedna osoba przygotowuje się do
egzaminu

Pozostali uczestnicy wraz z
instruktorem pełnią funkcję
”sędziego”, zapisując dobre rzeczy
oraz te, które należy jeszcze poprawić,
zgodnie z celem kursu.

Certyfikat kursu
Certyfikaty można zamówić w
wydawnictwie SRI Publication
AB (Inki Sjösten). Organizator
decyduje o tym, komu przyznać
certyfikat.

Zalecane minimalne wymagania
końcowe wobec uczestników:
1. Zdobyty wcześniej certyfikat
instruktora posłuszeństwa ogólnego
2. Przynajmniej 80% obecności na
niniejszym kursie

Ewaluacja
O przeprowadzeniu ewaluacji kursu
decyduje klub/organizator. Ewaluacja
może się składać z przekazania przez
uczestników dobrych rad i pomysłów,
które pozwolą organizatorom lepiej
zorganizować kolejny kurs.
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Zakres kursu oraz
materiały

Metodyka
Edukacja grupy
Przemawianie i rola instruktora
Techniki instruowania
Udzielanie krytyki w sposób
pozytywny

Etologi a
Posłuszeństwo ogólne jako baza do
dalszego szkolenia
Uczenie psów Metodą Obrazu
Pamięciowego
Nauka i trening:
- tropienia
- szukania ludzi
- szukania przedmiotów
- raportowanie/ przenoszenia poczty

Inne tematy
Psychika psa
Przepisy regulujące przebywanie z
psem w obszarach niezabudowanych
Odpowiedzialność właściciela za psa
Egzamin
Ewaluacja

Materiały kursowe dla wszystkich
uczestników kursu:
- PlaPlaPlaPlaPlan Pn Pn Pn Pn Prrrrraaaaacccccy y y y y Edukacja dla
Instruktorów MOP 3 (od Inki)
- Broszura MOPMOPMOPMOPMOP (od Inki)
- Plan pracy: stopnie 1-2-3
- ...................................................................

Broszury:
Pies tropiący
Szukanie ludzi
Szukanie przedmiotów
Raportowanie/ przenoszenie poczty
......................................................................

......................................................................

Filmy DVD:
Posłuszeństwo Ogólne II (2009)

......................................................................

Dodatkowa literatura/ fi lmy DVD dla
grupy:
DVD Szukanie przedmiotów (język
szwedzki)
DVD DMA 1-2
DVD Testy psychiczne

......................................................................

......................................................................


