Över 316 000 hundar bor med minst en hund till i sitt hushåll
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CERTIFIERAD Instruktör Flockhantering
Introduktionspris 14 500 kr (ord pris 19 500 kr)
Här är yrkesutbildningen som tar dig med in i hundens spännande flockliv.
Med kunskap om hundens ursprung, domesticering, etologi, språk, signaler,
kommunikation, inlärning och instinkter kan du; hjälpa hundägare med fler än en
hund i familjen, vidareutbilda personal på hunddagis och hålla föreläsningar i ämnet.
Du blir expert på hundens språk och flockliv och därmed en oumbärlig resurs i
förverkligandet av trygga relationer. Utbildningen lägger stor vikt vid vilka beteenden
som påverkar flocken och samarbete, hur man hanterar vanliga problem inom
densamma och arbetar förebyggande.
Huvudlärare är Mimmi Janeld som över ett drygt decennium bedrivit hunddagis med
frigående flock, hållit kurser för privatpersoner och utbildat hunddagispersonal enligt
Länsstyrelsens krav. Hon har även rehabiliterat anti-sociala hundar på heltid.
Mimmi är utbildad hundinstruktör inom vardagslydnad, lydnad, bruks tillsammans
). flertalet kompletterande utbildningar och är även utbildad hos Karen Pryor Academy
med
for Animal Training and Behavior (USA).yor

Tydligt
kursmaterial
att använda i
din framtida
undervisning
ingår

(USA

BLI SVERIGES FÖRSTA INSTRUKTÖR I FLOCKHANTERING
- MED KOMPETENS FÖR EN ORÖRD MARKNAD & MÅLGRUPP
Utdrag ur kursinnehåll
Hundens ursprung & domesticering
Hundens signaler, språk & emotioner
Vargens flockdynamik
Hunden – en social varg?
Överlevnadsbeteenden
Gruppdynamikens beståndsdelar
Den relationella dimensionen
Gruppkaraktärer & tidsperspektiv
Grupptryck – för- och nackdelar
Socialiseringsprocessen i hundrelationer

Workshop ”Praktisk Flockhantering Steg 1”
Workshop ”Praktisk Flockhantering Steg 2”
Hundens temperament
Social kompetens
Naturlig konkurrens
Konfliktbeteenden
Fredsbevarande beteenden
Flockstatus-analys
Social stress - Konflikter - Slagsmål
Extern & intern social kontroll
Hormoner och deras påverkan på olika beteenden

Människans kommunikation & Kroppsspråk
Raskunskap
Grad av kompetens/risk hundtyper
Pedomorfi, Neoteni & Morfologi
Hundens Inlärning & kognitiva förmåga
Markörträning (klicker) Steg 1
Belöningsteknik
Första Hjälpen
Att hålla kurs
Instruera hundägare & kursdeltagare
Stort antal filmstudier av hundar i flock

