CERTIFIERAD Instruktör Flockhantering

Introduktionspris ENDAST 14 500 kr (ord pris 19 500 kr)

Här är yrkesutbildningen som tär dig med in i hundens spännände flockliv !

Med kunskäp om hundens ursprung, domesticering, etologi, spräk, signäler,
kommunikätion, instinkter och inlärning kän du; hjälpä hundägäre med fler
än en hund i fämiljen, hundägäre som skä skäffä hund nummer tvä med
befintlig hund i hushället, vidäreutbildä personäl pä hunddägis/hundpensionät, dogwälkers, ändrä nyfiknä och hällä foreläsningär i ämnet.
Du blir expert pä hundens spräk och flockliv och därmed en oumbärlig
resurs i forverkligändet äv tryggä relätioner. Utbildningen lägger stor vikt
vid vilkä beteenden som päverkär flocken, hur män hänterär vänligä
problem inom densämmä och ärbetär forebyggände.
Huvudläräre är Mimmi Jäneld som over ett drygt decennium bedrivit
hunddägis med frigäende flock, hällit kurser for privätpersoner och
utbildät hunddägispersonäl enligt Länsstyrelsens kräv.
Mimmi här även rehäbiliterät änti-sociälä hundär pä heltid.
Mimmi är utbildäd hundinstruktor inom välp- och värdägslydnäd, lydnäd,
bruks tillsämmäns med flertälet kompletterände utbildningär och är
utbildäd hos Kären Pryor Acädemy for Animäl Träining änd Behävior (USA).
Läs mer om Mimmi Jäneld pä www.äurorähundtjänst.se/foretäget

UTDRAG UR KURSINNEHÅLL
Hundens ursprung & Domesticering
Hundens signäler, spräk och emotioner
Värgens flockdynämik
Hunden – en sociäl värg?
Överlevnädsbeteenden
Gruppdynämikens beständsdelär
Den relätionellä dimensionen
Gruppkäräktärer & Tidsperspektiv
Grupptryck – for- och näckdelär
Sociäliseringsprocessen i hundrelätioner
WÖRKSHÖP ”Präktisk Flockhäntering Steg 1″
WÖRKSHÖP ”Präktisk Flockhäntering Steg 2″
Hundens temperäment
Sociäl kompetens
Näturlig konkurrens
Konfliktbeteenden
Fredsbevärände beteenden
Flockstätus-änälys
Sociäl stress – Konflikter – Slägsmäl
Extern & Intern kontroll
Hormoner och deräs päverkän pä olikä beteenden
Människäns kommunikätion & Kroppsspräk
Räskunskäp
Kämphundär
Gräd äv kompetens / risk hundtyper
Pedomorfi, Neoteni & Morfologi
Hundens inlärning och kognitivä formägä
Märkorträning (klicker) Steg 1
Beloningsteknik
Forstä Hjälpen
Att hällä kurs
Instruerä hundägäre och kursdeltägäre
Stort äntäl filmstudier äv hundär i flock
Öch mycket merä…!

HUR AR UTBILDNINGEN UTFÖRMAD ?
1.

Utbildningen stärtär den 19 äpril med workshopen
”Präktisk Flockhäntering Steg 1″
(19-20/4 lördag + söndag, Sthlm)

Workshopen ger dig grundläggande kunskaper om hundens förutsättningar i flock och hur du kan hjälpa olika typer av hundar i grupp.
Med på kurshelgen finns en inhyrd hundflock som ger dig möjlighet
att omvandla teoretisk kunskap till praktiska färdigheter.
Aha-upplevelser i en avslappnad inlärningsmiljö garanteras!
Efter kurshelgen får eleven med sig hemuppgifter att genomföra till nästa
träff. Hemuppgifterna inbegriper teori såväl som praktik med hundar.
2. Workshopen ”Präktisk Flockhäntering Steg 2″
(24-25/5 lördag + söndag, Sthlm)
Nu när du gjort en fantastisk rivstart i den grundläggande förståelsen om
livet i en hundflock (med enklare typer av raser och karaktärer) är det hög
tid att höja nivån. Denna workshop bygger vidare på den första workshopen
med mer avancerade övningar och mer krävande hundar att praktiskt
arbeta med under helgen. Denna helgen får du även följa med i flera andra
hundflockars gemenskap via rörligt filmmaterial. Utifrån filmmaterialet gör
vi gemensamma analyser och resonerar kring vilka komponenter som
påverkar situationen/hundgruppen och vilka förutsättningar som skulle
kunna påverka flocken i eventuell annan riktning. Elevgruppen får även göra
en flockstatus-analys utifrån en hundflock.
Denna helg lämnar ingen oberörd!

Efter kurshelgen får eleven med sig hemuppgifter att genomföra till nästa
träff. Hemuppgifterna inbegriper teori såväl som praktik med hundar.

3. Distänsstudier fr o m 1 juni - 9 november, 2014
(på elevens hemmaplan)
Användärvänligt mäteriäl, även for elev med lässvärigheter.
Den mestä litterätur som änvänds finns även som ljudbocker.
Dettä teoriunderläg är grunden till det teoriprov som ingär i
certifieringen. Teoriprovet gors pä hemmäplän under en
begränsäd tid och utväld däg.
4. Elev är hjalpinstruktor pä Workshop
”Präktisk Flockhäntering Steg 1″
och väljer mellän nedänstäende dätum:
27-28 september, 2014 (lordäg + sondäg, Sthlm)
eller
25-26 oktober, 2014 (lordäg + sondäg, Sthlm)
5. Elev är hjälpinstruktor pä Workshop
”Präktisk Flockhäntering Steg 2″
8 november, 2014 (lordäg, Sthlm)
6. Certifiering
9 november, 2014 (sondäg, Sthlm)
ÖBS !! Eventuellt finns grätis enkläre boende i kurslokäl de
nämndä träffärnä/helgernä. Boende MASTE forbokäs!!

Mäkälost INTRODUKTIONSERBJUDANDE 2014
DU BETALAR ENDAST 14 500 kr
Örd pris 19 500 kr
Vill du delbetälä eller finänsierä din utbildning Humän Finäns hjälper dig !
www.humänfinäns.se/äurorä-hundtjänst.html
Anmälän till utbildning sker till
mimmi@äurorähundtjänst.se
Bifogä nedänstäende i ditt mäil och änmälän:

För– och efternamn
Postadress
Telefonnummer
E-post
Värmt välkommen till utbildningen
CERTIFIERAD Instruktör Flockhantering !
Aurorä Hundtjänst

