DOGOTERAPIA - EDUKACJA I TERAPIA Z UDZIAŁEM
PSÓW

Plan szkolenia

Dogoterapia
- edukacja i terapia z udziałem psów
Pojęcie dogoterapii w Polsce jest często nadużywane i nie do końca dla wszystkich zrozumiałe, przede wszystkim z
uwagi na fakt, iż nie każda interakcja z psem tak chętnie w ostatnich latach wykorzystywana np. w gabinetach
terapeutycznych, placówkach oświatowych czy ośrodkach zdrowia jest faktycznie terapią. W kursie Dogoterapia edukacja i terapia z udziałem psów, który jest kursem dokształcającym omówione zostały rodzaje tzw. dogoterapii,
standardy pracy oraz praktyczne aspekty organizacji zajęć. Kurs porusza także kwestię nieco kontrowersyjną, ale
bardzo istotną związaną z dobrostanem zwierząt „wykorzystywanych” na zajęciach.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?

***

- Czym jest dogoterapia?

- osobom, które chcą zawodowo zajmować się
dogoterapią,

- Jak przygotować zajęcia edukacyjne z dziećmi?
- Jakie korzyści płyną z dogoterapii?

- wszystkim zainteresowanym tematem terapii
z wykorzystaniem psów

- Czym jest dobrostan psa?
- Jak przebiega dobór psów do pracy?
- Czym jest agresja u psów i jak jej zapobiegać?
- Jaka jest definicja behawioryzmu psa?

CELE SZKOLENIA
!
- przygotowanie do wykonywania zawodu dogoterapeuty,
- poszerzenie wiedzy na temat dogoterapii i standardów pracy z udziałem psów,
- zdobycie wiedzy na temat behawioryzmu psa,
- nabycie wiedzy na temat historii dogoterapii w Polsce i na świecie

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

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Wiedza

W1 - Wiedza o rodzajach dogoterapii i standardów pracy z udziałem psów
W2 - Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zajęć
W3 - Świadomość dobrostanu psów wykorzystywanych w dogoterapii
W4 - Wiedza z podstaw profilaktyki pogryzień
W5 - Wiedza z zakresu behawioryzmu psów

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Umiejętności

U1 - Umiejętność posługiwania się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu dogoterapii
U2 - Umiejętność wykorzystania w działaniach profesjonalnych uzyskanej wiedzy z zakresu dogoterapii

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Kompetencje społeczne
K1 - Przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań terapeutycznych z udziałem zwierząt
K2 - Dbanie o dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo uczestników dogoterapii

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE OTRZYMASZ

Wiedza: podstawowa znajomość anatomii i fizjologii człowieka

dostęp do palatformy szkoleniowej
(indywidualne konto),

Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają
formę e-learningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i

imienny dyplom i zaświadczenie o

przeglądarek internetowych.

ukończeniu kursu,
możliwość zniżki na kolejne szkolenia.

O AUTORZE
Monika Drymajło jest pedagogiem, terapeutą, zoopsychologiem oraz praktykującym dogoterapeutą posiadającym m.in licencję
Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, a także Partnerem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. prowadzącą i
uczestnikiem licznych kursów i konferencji zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Szczegółowy Plan Szkolenia

Moduł 1 Skrócona historia dogoterapii w Polsce i na świecie
1. Wpływ zwierząt na funkcjonowanie człowieka
2. Początki dogoterapii na świecie i w Polsce
3. Termin dogoterapii 4. Dogoterapia jako zawód w Polsce
5. Konsekwencje wprowadzenia nowego zawodu
6. Początkowe postrzeganie psa „terapeutycznego”

Moduł 2 Dogoterapia jako metoda wspomagająca edukację, terapię i rozwój dziecka
1. Definicje dogoterapii 2. Rodzaje zajęć 3. Podstawowe standardy pracy

Moduł 3 Definicje, rodzaje dogoterapii i standardy pracy
1. Korzyści płynące z dogoterapii 2. Teorie opisujące pozytywny wpływ psów na ludzi
3. Wspomaganie terapii i nauki 4. Przykładowe ćwiczenia

Moduł 4 Edukacja z udziałem psów - praktyczne aspekty organizacji zajęć
1. Przygotowanie do prowadzenia zajęć 1.1. Prowadzenie dokumentacji 1.2. Ubezpieczenie
1.3. Wybór miejsca 2. Organizacja zajęć z dziećmi 3. Pierwsze zajęcia z psem
4. Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć dogoterapeutycznych

Moduł 5 Dobrostan psa terapeutycznego i dobór psów do pracy
1. Dobrostan psa terapeutycznego 1.1. Pojęcie dobrostanu 1.2. White Paper dogoterapeutów
2. Dobór psów do pracy 2.1. Cechy psów 2.2. Predyspozycje psów
3. Czynniki wpływające na obniżenie dobrostanu

Moduł 6 Podstawy profilaktyki pogryzień
1. Czym jest agresja? 2. Zapobieganie agresji
3. Nauka prawidłowych postaw wobec zwierząt
4. Komunikaty psów 5. Pomoce dydaktyczne

Moduł 7 Behawioryzm psa - podstawy
1. Pojęcie behawioru 2. Zachowanie się psów 3. Socjalizacja
4. Zachowania niepożądane i profilaktyka 5. Przykładowe zabawy z psem

Czas trwania kursu: 30 godzin (Podana liczba godzin to szacunkowy czas potrzebny na całościowe opanowanie materiału,
udzielenie odpowiedzi na pomocnicze pytania kontrolne oraz bezbłędne rozwiązanie testów sprawdzających).
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

