KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ
POŘÁDÁ SEMINÁŘ S
RNDr. FRANTIŠKEM ŠUSTOU PhDr. na téma POZITIVNÍHO POSILOVÁNÍ
Termín semináře: 14.6.2014 od 10 hod
Místo: Penzion Jangelec, kpt. Poplera 180, 566 01 Vysoké Mýto
www.penzion-jangelec.cz
cena: člen klubu ZDARMA / nečlen 400,- Kč / osobu

Náplň semináře:
1/ Úvod do pozitivního posilování
●

●
●
●
●

Co je to trénink pozitivním posilováním a proč " cvičíme za odměny" ještě neznamená, že " pozitivně
posilujeme". Pozitivní neznamená nutně správný a negativní neznamená špatný, vše je složitější.
Objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení.
Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?
Pomůcky a triky pro běžné úkoly. Co je vlastně target?
Aplikace pozitivního posilování u různých druhů zvířat nápravy chování - příklady změny nechtěného
chování přes trénink pozitivním posilováním
Příklady ze světa – ČR, Evropa, Florida, Colorado, Californie (Moorpark College – „škola trenérů zvířat“)

2/ Pozitivní posilování podrobně
součástí je počítačová hra o pozitivním posilování pro každého účastníka a pracovní texty na samostatné úkoly
nutné pomůcky:
u každého účastníka také notebook s aktuální verzí Windows s Adobe Flash Playerem pro hraní počítačové hry
●
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Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata
pozitivního i negativního posilování
Triky pro udržení motivace
Triky na shaping, praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učenís počítačovou simulací
(přehrání do vlastního notebooku s Windows 2000 + nejnovější verzí Adobe Flash Player)
Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení
Práce se skupinou
Vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli v tréninkových
metodách

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Šárka Štusáková, e-mail: anunnaki@anunnaki.cz, tel. 777 743 088

PLATBA PRO NEČLENY KLUBU:
231363802/0300, ČSOB a.s., Ostrožná 17, 746 01 Opava
Na neuhrazené přihlášky nebude brán zřetel

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ S
RNDr. FRANTIŠKEM ŠUSTOU PhDr. na téma POZITIVNÍHO POSILOVÁNÍ
Jméno :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………
Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………
Telefon :………… …………………………………………………………………………………………e-mail: ………………………………………………………………………

Jsem členem Klubu chovatelů rhodéských ridgebacků

ano / ne *

(* nehodící se škrtněte)

PLATBA PRO NEČLENY KLUBU:
231363802/0300, ČSOB a.s., Ostrožná 17, 746 01 Opava
Na neuhrazené přihlášky nebude brán zřetel
cena: 400 Kč/osoba – nečlen klubu
jako variabilní symbol uvádějte své telefonní číslo!

