Klikkertræning
*en effektiv diplomgivende uddannelse *
DcH Silkeborg
Målgruppe
§
§

Trænere og aspiranter i DcH, samt andre med interesse for den populære
metode ”klikkertræning”.
Personer, der vil anvende denne træningsfilosofi, der er bygget op omkring adfærdsanalyse.

Uddannelsens mål
§

Kursisten skal efter endt uddannelse kunne videreformidle principperne i klikkertræning og
undervise i dem.

Formål for DcH
§

At DcH trænerne bliver opdaterede med videnskabeligt dokumenterede indlæringsprincipper.
Denne viden kan foreningen udnytte til at få en forbedret, effektiv og målrettet undervisning.

Formål for kursisten
§

At denne får indsigt og forståelse for hundens indlæringsevne og formåen. Teknikkerne kan give
inspiration/nytænkning til en effektiv og behagelig undervisningsform til glæde for både hund,
ejer og træner.

Om uddannelsen
Uddannelsen vil foregå med egen hund og vil indeholde meget praktisk træning. Uddannelsen vil strække
sig over en periode af ca. 8 måneder. Kursisten må påregne en del tid til træning imellem samlingerne.
Ud over den praktiske træning vil der være et teoretisk pensum.

Uddannelsen vil bestå af 8 hele weekend dage fra kl. 8.3o til 15.30, og vil bl.a.
indeholde
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

baglænskædning i teori og praksis
shaping i teori og praksis
stimuluskontrol
flyd
ekstinktion
basis færdigheder
targeting
timing
kriterier
forstærkningsfrekvens
forstærkningskvalitet
analyse af, hvad der opretholder en adfærd

Forudsætninger for deltagelse
§
§
§
§

Kursisten er villig til at gøre en indsats
Kursisten vil bruge/anvende klikkerprincipperne fremover
Kursisten er motiveret for videreuddannelse
Kursisten har hund til rådighed (obligatorisk for kurset)

Derudover er praktisk erfaring med hund/undervisning en fordel.

Inden uddannelsen starter forventes det at
§
§

Kursisten har læst den del af pensum, som har relevans for den forestående samling
Kursisten har betinget hunden til klikkeren.

Hvornår er uddannelsen færdig bestået?
Når alle nedenstående punkter er bestået, er uddannelsen færdig.

§
§
§
§
§

bestået skriftlig prøve
deltaget i alle 8 moduler
bestået en praktisk eksamen med træning af egen hund
bestået praktisk undervisningsprøve
har gode træningsfærdigheder

Vigtigst af alt er at du har en god forståelse for klikkertræningen.

Undervisere på uddannelsen
Catja Pedersen, 31 år: Klikkerinstruktør (okt. 09) Canis, TAGteach Primary
and Level 1, klikkertræner Canis, hvalpelydighed Canis, konkurrencelydighed
1+2 Canis, runderingskursus Canis, læringsteori + aggression med Kathy
S’dao, platformskursus med Michelle Pouliot, concepttræning med Kathy
S´dao, baglænskædning/eftersøgning/feltsøg/grundfærdigheder samt
læringsteori med Morten Egtved og Cecilie Køste, Guide dogs for the blind
med Michelle Pouliot, Freestyle med Michelle Pouliot, træner på
sportsdelen hos DcH Silkeborg m.m.

Lotte Sørensen, 45 år: Klikkerinstruktør (okt. 09) Canis, TAGteach Primary and Level 1,
klikkertræner Canis, hvalpelydighed Canis, konkurrencelydighed 1+2 Canis,
runderingskursus Canis, læringsteori + aggression med Kathy S’dao, baglænskædning/
eftersøgning/feltsøg/grundfærdigheder samt læringsteori med Morten Egtved og Cecilie
Køste, Guide dogs for the blind med Michelle Pouliot, Freestyle med Michelle Pouliot,
professionel hundeinstruktør, uddannet hundepsykolog.

Pensumliste
ü Lydighetstrening i teori og praksis af Cecilie Køste og Morten Egtved
Udgiften til bogen er ikke inkluderet i uddannelsen!

Pris for uddannelse pr. deltager:
Sted:

kr. 7.5oo

DcH Silkeborgs klublokaler og udendørs arealer.
F.L. Smidths vej 3, 8600 Silkeborg

Forplejning: kaffe, the og kage.

Samlinger for 2014
29/3
26/4
31/5
29/6 OBS søndag
2/8
23 eller 30/8 - (afhængig af dato for DM i LP)
27/9
18/10

Spørgsmål ang. uddannelsen
Catja på mobil 30 27 51 22 eller e-mail catjap@hotmail.com
Lotte på mobil 50 86 79 13 eller e-mail 123lottesmail@gmail.com

Tilmelding efter ”først-til-mølle” princippet
Tilmelding/betaling skal ske senest den 16/3-14 til DcH-Silkeborg:
Ulla Pedersen: formand@dch-silkeborg.dk . Tilmelding er først bindende/gældende ved betaling på
konto: 7170- 1 922 743 (husk navn og ”klikker 2014”)
OBS. Ved framelding senere end 14 dage før, tilbagebetales 50% af deltagerprisen. Uddannelsen betales
fuldt ud, også selvom deltageren må melde fra undervejs, eller bliver forhindret i at deltage i alle
samlinger.

Med venlig hilsen

DcH-Silkeborg
v/ Ulla Pedersen

