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Kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE
Termin: 1 dzień
Lokalizacja: dowolny ośrodek
Kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT jest specjalizowanym
szkoleniem w ramach programu Akademii stworzonym przez trenera Andrzeja
Makacewicza we współpracy z międzynarodowymi autorytetami jeździeckimi,
Szkolenie specjalistyczne Imprinting Źrebiąt poświęcone jest mechanizmowi
imprintingu u nowonarodzonych źrebaków i metodzie wczesnego szkoleniu źrebiąt
opracowanej przez dr Roberta Millera.
Kurs przeznaczony jest dla właścicieli
kolaczy, hodowców, pracowników
stadnin, weterynarzy, osób które
chciałyby poznać zalety tej metody lub ją praktykować i uzyskać certyfikat
takiego przeszkolenia.
Program
kursu
obejmuje
wykłady
z
teorii
behawioryzmu oraz naukowych podstaw fenomenu
imprintingu wraz z projekcjami multimedialnymi oraz
praktykę w zakresie zastosowania tej metody. Program
oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące behawioryzmu
oraz treningu naturalnego. Daje on gruntowne podstawy
teoretyczne i praktyczne zastosowania tej metody w oparciu
o praktykowane w świecie już od lat jej przykłady oraz o
pilotowany w Polsce program imprintingu w kilku
ośrodkach.
Obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii koni, behawioryzmu, fenomenu i mechanizmu imprintingu (nagroda
Nobla K. Lorenz), jego zbadania i opracowania zastosowania dla koni przez dr Roberta Millera, okresu krytycznego
dla koni, wczesnego szkolenia źrebaków, testów i wyników na
próbach imprintingu stosowanych w Polsce i na świecie, wpływu
na hodowlę i dalszy trening koni, technik prowadzenia
imprintingu i ćwiczeń na fantomach. Wykłady prowadzone są
wraz z prezentacjami multimedialnymi. Wykłady prowadzą
twórcy programu szkoleń w Polsce oraz gościnnie osoby z
ośrodków w których metoda ta jest stosowana.

Wykłady i trening prowadzi w języku polskim
Andrzej Makacewicz oraz osoby z JNBT Team
Zdjęcia
ze
szkoleń
znajdziecie
tu:
www.facebook.com a tu film o sile tej metody
„Lemon Tree cz 1”
Kurs kończy się wydaniem imiennego certyfikatu
ukończenia kursu. Uczestnicy otrzymują też materiały
w postaci skryptu.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90 lub kursy@jnbt.pl
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