Hundbeteendevetare

En Hundpsykolog arbetar med relationen hund/människa ,
en Hundbeteendevetare med relationen hund/hund.
För dig som vill utvecklas både i förståelse för hundars kommunikation och
också vill bli bra på att läsa och tolka hundars språk och beteende.

Innehåll
➢ hundmöten, hundmöten och återigen hundmöten som vi filmar och
tolkar efteråt
➢ valpar och unghundars språkutveckling
➢ hundens inre liv och känslor
➢ de 7 core systemen*
➢ sociogram och gruppbeteenden
➢ reaktiva och aggressiva hundar; mötes- & koppelmetodik
➢ rehabilitering och återfallsprevention av reaktiva och aggressiva hundar
➢ planering och genomförande av möten för hundens bästa
➢ Diplomathundens språk och arbete
Vill du utbilda din hund till Diplomathund?
Mejla Cilla på epost cilla@hundenshus.se

Från valp till vuxen
Vi gör en djupdykning i hur valpen utvecklas till vuxen hund!
Diplomathundens arbete
Vad är en Diplomathund och hur arbetar den?
Mötes- & koppelmetodik
Hur sätter jag upp mötena på valpen/hundens villkor?
Rehabilitering av rädda och arga hundar
Du kommer att få förmånen att se och uppleva hur en rädd/arg hund får en
ny känsla och ett nytt förhållningssätt tillsammans med en Diplomathund.
Sociogram; hundars språk och beteende i grupp
Att observera och tolka flera hundar samtidigt är både enkelt och svårt!
De 7 core system - RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC, GRIEF, PLAY
Jaak Panksepp, etolog, gjorde upptäckten att möss skrattade när han
kittlade dom och att alla däggdjur har samma känslor.
Stress och rasers leksätt
Hur påverkar stress hundars kommunikation och förståelse för varandra?
Hur leker olika raser med varandra? Och hur skapar du dom bästa
förutsättningarna i möten så att valpar/hundar lär sig förstå varandras
dialekter?
Praktik
Vi planerar och gör möten mellan olika raser, åldrar och känslotillstånd.
Alla möten filmas så att vi kan tolka dom efteråt.
Sagt om utbildningen
”Jag är supernöjd; kunniga lärare, innehållsrik kurs, bra pedagogik och
upplägg - helt enkelt en toppen! Jag kan verkligen varmt rekommendera
Cilla Danielsson och hennes utbildning."
Annika Johansson, Tänk hundtänk med Bobby, Diplomathund
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