BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

Plan szkolenia

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących coraz częściej budzi zainteresowanie nie tylko lekarzy weterynarii, techników
weterynarii, wolontariuszy schronisk czy naukowców, ale też osób posiadających własnego pupila lub takich, które dopiero chcą
przyjąć pod swój dach zwierzę. Kurs stanowi zwięzłe kompendium wiedzy na temat behawiorystki zwierząt. Jest przeglądem
narzędzi i metod pracy behawiorysty. Pozwala w odmienny niż dotychczas sposób spojrzeć na czworonogi, które towarzyszą nam
coraz częściej w życiu codziennym i potrafią wspierać nas psychicznie w każdym momencie. Uczestnicy mogą przekonać się, jak
ważną rolę w prezentowanych zachowaniach zwierząt odgrywa ich psychika i emocje.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY SZKOLENIE?
***

?

- jak przebiega rozwój psów i kotów na
poszczególnych etapach życia?

- lekarzom weterynarii i technikom weterynaryjnym
- wolontariuszom schronisk

- jakie narzędzia są wykorzystywane w pracy
behawiorysty?

- osobom posiadającym czworonogi lub planującym ich
zakup

- jak przygotować się na pojawienie zwierzęcia w
domu?

- osobom planującym rozpoczęcie swojej przygody z

- jakie zachowania psów są problematyczne?

behawiorystyką

- jaki wpływ na zachowanie zwierzęcia ma
odpowiednia dieta?
- w jaki sposób nawiązać właściwą relację człowiek zwierzę towarzyszące?

CELE SZKOLENIA

SPOSOBY REALIZACJI
CELÓW

!
- zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju psów i kotów na poszczególnych etapach ich życia
- pogłębienie wiedzy z zakresu behawiorystyki zwierząt towarzyszących
-zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia analizy zachowania zwierzęcia
- poznanie metod pracy z psem o danych cechach

samokształcenie
platforma Moodle,
materiały szkoleniowe
(pdf),
pytania kontrolne po
każdym module,
testy sprawdzające
(online)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Wiedza

W1 - Omawia ewolucję socjalną psów i kotów
W2 - Omawia rozwój psów i kotów na poszczególnych etapach ich życia
W3 - Przedstawia komunikację międzygatunkową oraz wewnątrzgatunkową

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$

Umiejętności

U1 - Posługuje się nomenklaturą charakterystyczną dla behawiorystów

U2 - Jest w stanie samodzielnie dobrać metodę do pracy z psem agresywnym, reaktywnym, lękliwym i
nieśmiałym

U3 - Jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wywiad behawioralny oraz analizę zachowania zwierzęcia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

$
Kompetencje społeczne
K1 - Odznacza się profesjonalizmem w działaniu, jest odpowiedzialny za czworonożnych podopiecznych oraz
ich opiekunów
K2 - Chce pogłębiać wiedzę, jest świadomy dynamicznego rozwoju dziedziny, jaką jest behawiorystyka
zwierząt towarzyszących
K3 - Odczuwa potrzebę bycia na bieżąco z nowymi badaniami w zakresie behawioru zwierząt towarzyszących
oraz metodami polecanymi przez najlepszych specjalistów z dziedziny behawiorystki

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
OTRZYMASZ

Wiedza: brak wymagań
dostęp do platformy
szkoleniowej (indywidualne
konto),

Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę elearningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i przeglądarek
internetowych.

imienny dyplom i
zaświadczenie o ukończeniu
kursu,

możliwość zniżki na kolejne
szkolenia.

Szczegółowy plan szkolenia
Moduł 1 | Wstęp do behawiorystyki
1.Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt 2. Ewolucja socjalna psów 3. Ewolucja socjalna kotów 4. Rozwój psów i
kotów na poszczególnych etapach życia i ich podstawowe umiejętności
Moduł 2 | Komunikacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa
1. Siedem podstawowych „systemów” emocjonalnych ssaków 2. Potrzeby psa i kota 3. Komunikacja zwierząt towarzyszących
3.1.Teoria dominacji 3.2. Zachowania związane z przetrwaniem – strategie 5F 3.3 Komunikacja psów 3.4. Etogram psa 3.5.

Etogram kota i sposoby kociej komunikacji 4. Stres u zwierząt towarzyszących
Moduł 3 | Behawiorysta – narzędzia i metody pracy
1. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w pracy behawiorysty 2. Przygotowanie do konsultacji i opieka nad klientem 2.1.
Przygotowanie klienta przed pojawieniem się zwierzęcia w domu 3. Model EMRA jako narzędzie do pracy z psem i kotem z
problemami behawioralnymi 3.1. Ocena nastroju 3.2. Bilans przyjemności 3.3. Ocena emocji 3.4. Ocena wzmocnień 4. Rodzaje
warunkowania w pracy z psem 4.1. Warunkowanie klasyczne 4.2. Warunkowanie instrumentalne 5. Trening posłuszeństwa –
nauka komend 5.1. Wykorzystanie klikera
Moduł 4 | Problematyczne zachowania u psów – analiza od strony behawioralnej
1. Czterobiegunowy model pracy jako koncepcja behawioralna 2. Pies agresywny 3. Pies reaktywny 4. Pies lękliwy i nieśmiały 5.
Inne metody poza terapią behawioralną 6. Drugi koniec smyczy 7. Obrona zasobów 8. Zaburzenia separacyjne
Moduł 5 | Wspomaganie nawiązywania właściwych relacji człowiek – zwierzę towarzyszące. Formy alternatywne
1. Wstęp do neuropsychologii 2. Odpowiednia dieta jako jedna z podstaw zachowań psa i kota 3. Trening kooperacyjny 4.
Nosework 5. Masaż TTouch 6. Protokół relaksacyjny

Czas trwania kursu: 30 godzin.
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

