Certifierad Hundpsykolog

För dig som verkligen vill satsa på din hundkarriär!

Innehåll
➢ Beteendeproblem; aggression, rädsla, separationsångest, vakt, jakt
➢ Fördjupad inlärning, metoder och analyser
➢ Stress och stresshantering
➢ Chock och trauma hos hu
➢ Sjukdom och smärta kontra beteendeproblem
➢ Etologi och läsa hund
➢ Raskunskap
➢ Pedagogik, psykologi och coaching
➢ Mycket lärarledd praktik där du får personlig coachning av lärarna
Distansutbildning
Utbildningen är en distansutbildning med ca en träff per månad på skolan.
Hemarbetet består bland annat av att träna hund, skriv träningslogg
och läsa böcker. Vissa föreläsningar kommer du att kunna se online.

Beteendeproblem
Du får både kunskapen och praktiken för att kunna arbeta med problemhundar.
Vi går igenom olika problembeteenden; aggression, resursförsvar, rädsla,
separationsångest, jakt, vakt, etc
Analys, orsak och symptom
Du får lära dig analysera, tolka och skriva ett individuellt träningsprogram för
hund och ägare.
Inlärning
Du får under utbildningen ännu mer kunskap och verktyg för att kunna träna
hund och främst problembeteenden.
Stress och stresshantering
Vi går även igenom trauma och chockbehandling av hund
Hundens språk
Teori och praktik som filmas och tolkas efteråt.
Fördjupad raskunskap
Hur tränar du olika raser på bästa sätt?
Coaching och psykologi
Hur coachar du hundägare med ett professionellt förhållningssätt?
Praktik med hundar som har beteendeproblem
För att bli en bra hundpsykolog krävs många timmar praktik med olika hundar
och med olika problem. Så därför har vi mycket praktik på vår utbildning allt för att du ska få så mycket erfarenhet som möjligt!
Egen hund
Vi har mycket praktik och du får gärna ta med dig egen hund under förutsättning
att den mår bra av vistas på skolan och inte stör undervisningen.
Har du ingen hund så får du låna en av oss lärare.

Skolan är ansluten till Sveriges Hundföretagare så efter godkänd
utbildning kan du ansöka om medlemskap.
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