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Od autorów
Zajęcia z udziałem zwierząt (w dalszej części niniejszej publikacji nazywane
AAI) są szybko rozwijającym się polem, które łączy wiele dyscyplin. Zajmują
się nimi psychologowie, pedagodzy, edukatorzy, pielęgniarki, pracownice
socjalne, lekarki, logopedzi, fizjoterapeuci czy osoby prowadzące terapię
zajęciową. Różnice pomiędzy osobami zajmującymi się ta tematyką oraz
kulturowe różnice między krajami stanowią wyzwanie, z którym przychodzi
się mierzyć przy tworzeniu standardów jakości i modeli szkolenia do AAI dla
całej Europy. Aby wszyscy mogli przyjąć wspólne standardy jakości, potrzeba
konsensusu – na przykład w sprawie wymagań stawianych wykwalifikowanym
wolontariuszom i profesjonalistom AAI.
Pierwszy Podręcznik („Animal Assisted Activities with Dogs. Guideline
for basic requirements & knowledge”), powstały w ramach europejskiego
projektu Erasmus+ w 2016 roku, poruszał temat podstawowych wymagań
wobec wolontariuszy przygotowujących siebie i swoje psy do roli zespołu
wizytującego podczas aktywności z udziałem zwierząt (AAA) oraz wobec
osób, które wraz z wyszkolonym psem
chciały wesprzeć profesjonalistów, coachów
i terapeutów w zajęciach z udziałem
zwierząt.
Niniejszy Podręcznik, również napisany
w ramach projektu europejskiego Erasmus+,
skierowany jest do profesjonalistów,
którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę
zawodową o wiedzę z zakresu zajęć
z udziałem zwierząt, gdyż chcą pracować
z własnym psem lub stworzyć zespół z inną
przewodniczką i jej psem. Zajęcia dzielimy na AAA (aktywność z udziałem
zwierząt), AAT (terapia z udziałem zwierząt) oraz AAE lub AAC (edukacja,
coaching lub doradztwo z udziałem zwierząt), ale tutaj skupiamy się głównie
na terapii i edukacji z udziałem zwierząt.
Przewodnicy psów również potrzebują specjalistycznej wiedzy, by móc
skutecznie działać w zespole z profesjonalistami i współtworzyć bezpieczne
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i efektywne zajęcia. Z tego powodu, w oparciu o pierwszy Podręcznik,
zawarliśmy tutaj pogłębioną, szczegółową wiedzę o wielu aspektach pracy
z psami przydatnych w AAI, takich jak zachowanie i szkolenie psów. Będzie ona
szczególnie ważna dla przewodników psów, ale również dla profesjonalistów
pracujących z zespołami z psami, ponieważ pomoże im zrozumieć wymagania
stawiane psom w AAI.
By zadbać o dobre samopoczucie klientów/uczestników/pacjentów
podczas terapii, programów edukacyjnych, coachingowych czy doradczych
oraz by zmaksymalizować efekty AAI, oprócz wiedzy i doświadczenia
profesjonalistów potrzebna jest dogłębna wiedza o zachowaniach i dobrostanie
zwierząt oraz chorobach odzwierzęcych, a także o dobrych praktykach w AAI.
Doświadczenie zdobywać należy w różnych sytuacjach, przy użyciu różnych
metod szkoleniowych, ze znajomością różnych ras i wiedzą o optymalnym
dopasowaniu klienta i psa.
Niniejszy Podręcznik tłumaczy, jak zwierzęta wpływają na ludzkie zdrowie
i jak ludzie wpływają na zdrowie zwierząt podczas AAI w oparciu o White
Paper IAHAIO (International Association of Human-Animal-Interaction
Organizations, wersja z 2018 roku) i wyniki ostatnich badań. Opisujemy w nim
AAI z psami, interakcje z kilkoma grupami klientów oraz zagadnienia prawne,
które warto rozważyć. W Podręczniku znajdują się informacje jak wprowadzać
AAI w placówkach i jak dbać o dobrostan klientów i psów podczas zajęć.
Nie brakuje też obszernych informacji o psach w AAI, w tym o socjalizacji,
komunikacji i sygnałach wysyłanych przez psy, rozwoju behawioralnym
i problemach z zachowaniem psów, teorii stojącej za metodami szkoleniowymi,
znaczeniu więzi między psem a przewodniczką (profesjonalistką prowadzącą
zajęcia) i o szczególnych cechach różnych miejsc, w których odbywać się
mogą zajęcia.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Podręczniku nazywamy osoby będące
beneficjentami zajęć z udziałem zwierząt naprzemiennie „klientami”,
„pacjentami” i „uczniami”, ponieważ odzwierciedla to różnorodność grup
w AAI, od, na przykład, uczniów w szkole, przez pacjentów szpitala po
klientów w procesach doradczych.
Podręcznik uzupełniają sesje e-learningu i ćwiczeń praktycznych.
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ROZDZIAŁ 1.

Wprowadzenie do zajęć z udziałem zwierząt
Autorstwa prof. Marie-José Enders-Slegers i Tynke de Winkel
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Tło powstania niniejszego Podręcznika
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dziedzina zajęć z udziałem zwierząt
(AAI) rozwijała się w Europie w znacznym tempie. W różnych krajach powstało
wiele nowych organizacji, przeprowadzono zróżnicowane badania, podjęto
wysiłki, by podkreślić wagę edukowania profesjonalistów prowadzących
zajęcia, wolontariuszy i zwierząt uczestniczących w AAI.
Międzynarodowa grupa ekspertów i ekspertek, kierowanych przez IAHAIO
(International Association of Human-Animal Interaction Organizations)
osiągnęła konsensus w sprawie definicji z tej dziedziny. W 2014 roku
IAHAIO opublikowało tzw. White Paper: “Definitions for Animal Assisted
Interventions and Guidelines for Wellness of Animals Involved”,
a niedawno (w 2018 roku) dodatki do niego (www.iahaio.org). Dokument
ten pomaga budować zrozumienie i transparentność metodologii szkolenia
ludzi i psów do zajęć z udziałem zwierząt. Psy pracujące w AAI powinny
być wyszkolone dla bezpieczeństwa własnego i klientów. Przewodnicy muszą
posiąść wiedzę o zachowaniu i emocjach zwierząt, o szkoleniu pozytywnym,
dobrostanie zwierząt, chorobach odzwierzęcych, etyce, aspektach prawnych,
zasadach instytucji i, oczywiście, jak pracować z psami i narażonymi na
wykluczenie grupami uczestniczącymi w programach.
Istnieje szeroka gama prowadzonych przez wiele organizacji aktywności,
które określa się terminem „zajęcia z udziałem zwierząt”. Niektóre osoby
prowadzące AAI twierdzą, że wszystkie zajęcia mają wartość terapeutyczną
i nazywają je „dogoterapią”. W wielu przypadkach nie jest to prawdą.
Doświadczenie uczy, że brak kompetencji, wiedzy i biegłości osób działających
w tej dziedzinie może wywoływać sytuacje niebezpieczne dla klientów
i zwierząt biorących udział w zajęciach.
Ponieważ nie ma jednolitych standardów, a certyfikacja często przebiega
wewnątrz własnej organizacji, istnieją często znaczne różnice w jakości
i rodzaju zajęć prowadzonych przez organizacje w różnych krajach.
W Europie w latach 2014-2016 odbył się pierwszy projekt „Therapy Dog
Training – European Standards”, dotyczący zajęć z udziałem zwierząt. Skupiał
się on na szkoleniu psów i ich przewodników do pracy podczas zajęć, ze
szczególnym naciskiem na aktywność z udziałem zwierząt (AAA). W ramach
projektu wydany został, dostępny za darmo w internecie, podręcznik
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Definicje

Pobierz i przeczytaj pierwszy podręcznik
"Animal Assisted Activities With Dogs. Guideline For Basic Requirements & Knowledge"

‘Animal Assisted Activities with Dogs, Guideline for basic
requirements & knowledge’.
Broszura ta stanowi pierwszy krok ku edukowaniu przewodników
psów (zarówno profesjonalistów, jak i wolontariuszy) jak
szkolić psy i jak prowadzić zajęcia z wyszkolonym psem
i klientami.
W niniejszym Podręczniku i w ramach drugiego projektu Erasmus+
dotyczącego AAI, kładziemy nacisk na edukację profesjonalistów, pracę
z psami, prowadzenie terapii z udziałem zwierząt (AAT) i edukacji z udziałem
zwierząt (AAE) oraz na zaawansowane szkolenie przewodników wspierających
pracę profesjonalistów podczas AAT i AAE.

Mianem terapii z udziałem zwierząt (AAT) określa się celowe, zaplanowane
i ustrukturyzowane zajęcia prowadzone przez profesjonalistów z dziedziny
zdrowia, edukacji lub opieki społecznej. Postępy osiągane dzięki tym
zajęciom są mierzone i opisywane w rzetelnie prowadzonej dokumentacji.
AAT prowadzi osoba posiadająca formalne wykształcenie (certyfikat, licencję,
stopień naukowy itp.) i doświadczenie w określonej dziedzinie. AAT skupia
się na poprawie fizycznego, kognitywnego, behawioralnego i/lub społecznoemocjonalnego funkcjonowania konkretnego beneficjenta. Profesjonalistka
prowadząca AAT (lub przewodniczka psa, pracująca pod nadzorem
profesjonalistki) musi posiadać wiedzę o zachowaniach, potrzebach i zdrowiu
zwierzęcia uczestniczącego w zajęciach oraz o objawach i regulowaniu stresu.
Edukacja (lub pedagogika) z udziałem zwierząt (AAE) to celowe,
zaplanowane i ustrukturyzowane zajęcia prowadzone przez profesjonalistę
w dziedzinie edukacji lub pokrewnej. AAE prowadzą posiadający odpowiednie
wykształcenie nauczyciele lub pedagodzy specjalni. AAE prowadzone przez
pedagogów specjalnych jest również uznawane za zajęcia terapeutyczne
i celowe. Profesjonalistka prowadząca AAE, w tym nauczycielka (lub
przewodniczka psa, pracująca pod nadzorem profesjonalistki), musi posiadać
odpowiednią wiedzę o zachowaniach, potrzebach i zdrowiu zwierzęcia
uczestniczącego w zajęciach oraz o objawach i regulowaniu stresu. (Definicje
pochodzą ze strony www.iahaio.org, IAHAIO White Paper, 2018).
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Istnieje kilka sposobów prowadzenia AAT/AAE. Pierwszy to model „trójkąta”:
profesjonalista, klient i zwierzę (przy czym profesjonalista dba o dobrostan
psa i klienta i instruuje ich). Drugi to model „czworoboku”: przewodnik
psa, klient, zwierzę i profesjonalista. W tym modelu przewodnik pracuje ze
zwierzęciem i klientem, ale skupia się na dobrostanie i zachowaniu zwierzęcia.
Profesjonalny terapeuta lub edukator/pedagog planuje i nadzoruje zajęcia
i skupia się na dobrostanie i zachowaniu klienta.

Historia
Istnieją gromadzone od wieków dowody na to, że interakcje ludzi i zwierząt
oraz zajęcia z udziałem zwierząt moją pozytywny wpływ na zdrowie
i samopoczucie człowieka. Starożytni Grecy (600 r. p.n.e.) opisywali terapię
z udziałem koni, mającą poprawiać nastrój nieuleczanie chorym. Teksty
z XVII wieku wspominają, ze jazda konna pomaga na problemy z chodzeniem,
neurologiczne i emocjonalne. W XVIII w. w York Retreat w Anglii, założonym
przez kwakrów, mieszkańcy uczyli się panować nad swoim zachowaniem
poprzez opiekę nad zwierzętami (drobiem, królikami) i interakcję z nimi.
W 1860 r. Florence Nightingale zalecała towarzystwo małych zwierząt
(ptaków) jako wspomaganie leczenia, szczególnie osób przewlekle chorych.
W 1867 r. w Bethel w Niemczech wprowadzono zwierzęta do społeczności
osób z niepełnosprawnościami. W XIX wieku kontakty ludzi ze zwierzętami
wprowadzono w szpitalach w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
i tzw. „nerwicą frontową”. Można powiedzieć, ze zwierzęta odegrały ważną
rolę w życiu ludzi na przestrzeni wieków i że ich wpływ na fizyczne i psychiczne
samopoczucie człowieka jest dostrzegany od wielu stuleci.
Obecne trendy
W ciągu dwóch ostatnich dekad zajęcia z udziałem zwierząt stały się
„kwitnącym interesem” w wielu krajach świata. W różnych krajach różnią
się one stopniem rozwoju; poważnym wyzwaniem w tej dziedzinie jest
niekonsekwentne stosowanie definicji (White Paper IAHAIO), różnorodność
programów edukacyjnych, niespójność wytycznych i standardów jakości.
Pionierzy ustalają programy, standardy i wytyczne w swoich krajach. Jednak
brak transparentności, współpracy oraz problemy z dzieleniem się wiedzą
i dobrymi praktykami utrudniają profesjonalizację w dziedzinie AAI.
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Mimo wszystko, wprowadzanie AAT, AAE i AAA w instytucjach takich jak
domy spokojnej starości, domy opieki, szpitale i placówki edukacyjne (np.
Green Chimneys Brewster w Nowym Jorku, www. greenchimneys.org)
i w wielu innych miejscach na świecie staje się coraz szerzej akceptowane.
Wiele organizacji pracuje nad profesjonalizacją w tej dziedzinie (np.
IAHAIO i jego członkowie, programy Erasmus+ w Europie) i współpracuje
ze środowiskiem naukowym. Prowadzono badania mające na celu odkrycie
mechanizmów (np. Enders-Slegers, 2013, Verheggen, Enders-Slegers i Eshuis,
2017) i mierzenie efektywności zajęć AAI metodami naukowymi (Kramer,
Friedmann i Bernstein, 2009).

Zwierzęta towarzyszące i ludzkie zdrowie
Do roku 1983 wiedza o relacjach ludzi i zwierząt była głównie anegdotyczna.
Po tej dacie badania skupiały się na postawach ludzi wobec zwierząt, roli,
jaką zwierzęta odgrywają w życiu ludzi i na prozdrowotnym wpływie
interakcji między ludźmi i zwierzętami. Później badano wpływ zwierząt
towarzyszących na fizyczne, psychiczne i społeczne samopoczucie ludzi (np.
Enders-Slegers, 2000, O’Haire, 2010, Hart, 1995). Odkryto pozytywny wpływ
posiadania zwierząt, taki jak poprawa nastroju, mniejsze uczucie samotności
i przygnębienia, większy poziom aktywności, mniej skarg na zdrowie, poprawa
zdrowia układu krążenia itp. W metaanalizie 250 badań badano skutki zajęć
z udziałem zwierząt (tylko 45 z nich spełniało kryteria włączenia do badania)
(Nimer i Lundahl, 2007). AAT łączyło się z umiarkowanym wpływem na
poprawę w czterech obszarach: objawy ze spektrum autyzmu, problemy
medyczne, problemy z zachowaniem i emocje.
Jak zwierzęta towarzyszące wpływają na zdrowie?
Istnieje coraz więcej dowodów – zdobytych w wyniku dobrze
zaprojektowanych, poprawnych metodologicznie badań – na pozytywny
wpływ zwierząt na ludzkie zdrowie, choć są wszystkie mechanizmy działania
tego zjawiska i ich teoretyczne podstawy nie zostały jeszcze poznane
(Verheggen i in., 2017). Istnieją aspekty relacji klient-pies, które wskazują
na psychologiczne, fizjologiczne i społeczne mechanizmy wpływające na
dobre samopoczucie ludzi. Patrząc z perspektywy teorii przywiązania, ludzie
przywiązują się do swoich zwierząt domowych, a to może wpływać na ich
samopoczucie emocjonalne w bezpiecznej relacji między gatunkami (Julius,
15

Beetz, Kotrschal, Turner i Uvnas-Moberg, 2013), w której otrzymują wsparcie
społeczne i gdzie zaspokajane są ich podstawowe potrzeby (Enders-Slegers,
2000). W interakcjach ze zwierzętami występują mechanizmy fizjologiczne:
czynności, które wiążą się z opieką nad nimi (np. spacery, zabawy) mają
wpływ na kondycję i czujność (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers
i Ihlebæk, 2016; Friedmann, Son, i Saleem, 2015; Curl, Bibbo i Johnson,
2017; Schofield, Mummery i Steele, 2005), a wskaźnik przeżywalności
zawałów serca jest wyższy u osób mających zwierzęta (Friedmann, Katcher,
Lynch i Thomas, 1980). Co więcej, tętno i ciśnienie krwi spadają podczas
głaskania zwierzęcia i uwalniana jest oksytocyna (hormon), co sprawia, że
ludzie czują się bardziej zrelaksowani i szczęśliwsi (Beetz, 2017; Malinowski
i in., 2018). Skutki społeczne mają miejsce na przykład wskutek spacerów
z psami: badania wykazały, że właściciele psów mają większy kontakt z innymi
ludźmi; zwierzęta ułatwiają komunikację i pomagają ludziom osadzić się
w społeczności (Wood i in., 2015; Knight i Edwards, 2008).
Szczególne cechy zwierząt mogą pomóc osiągać cele terapeutyczne lub
edukacyjne podczas zajęć w ich obecności. Biorące udział w zajęciach
zwierzęta powinny być dobrze wyszkolone, zachowywać się właściwie
i bezpiecznie, towarzyszyć bezwarunkowo, nie oceniać, być przyjazne,
akceptujące, ciepłe i oferować kontakt fizyczny.
Tego często nie może dać terapeutka czy nauczycielka. Dzięki temu zwierzęta
motywują i stymulują klientów podczas zajęć, a poprzez kontakt fizyczny
powodują wydzielanie oksytocyny i spadek poziomu kortyzolu we krwi
klientów. Zapewniają odprężenie i przyjemność, a są to konieczne warunki
uczenia się nowych umiejętności i zachowań i zmiany wzorców emocjonalnych
podczas zajęć.
Coraz więcej wiemy o sposobie pojmowania świata i emocjach
zwierząt (Panksepp, 1998) i na szczęście obecnie bierze się
pod uwagę ich dobrostan podczas zajęć z ich udziałem.
W bliskiej przyszłości dobre samopoczucie zwierząt powinno
być równie ważne, co ludzi. Komisja One Health (https://www.
onehealthcommission. org) podkreśla, co następuje: „One Health to wspólny
wysiłek przedstawicieli wielu zawodów związanych z naukami o zdrowiu oraz
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powiązanych z nim dyscyplinami i instytucjami – działających na szczeblu
lokalnym, krajowym i globalnym – w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia
ludzi, zwierząt domowych, dzikiej przyrody, roślin i naszego środowiska”.
Poza tym, AAI ze zwierzętami, które nie czują się komfortowo nie ma
optymalnego wpływu na klientów (Kerepesi, Kubinyi, Jonsson, Magnusson,
i Miklósi, 2006).

Aspekty prawne
Gdy kilka lat temu powstawał pierwszy podręcznik „Therapy Dog Training
– European Standards”, żaden z krajów uczestniczących w projekcie nie
miał przepisów prawnych regulujących traktowanie zwierząt i ludzi podczas
zajęć z udziałem zwierząt czy dbanie o ich samopoczucie podczas takich
zajęć. Obecnie sytuacja te nie uległa zmianie. Jednak dzięki organizacjom
parasolowym, takim jak International Society for Animal Assisted Therapy
(ISAAT), European Society for Animal Assisted Therapy (ESSAT) czy
IAHAIO, powstały jaśniejsze definicje dotyczące tej dziedziny. Oznacza to,
że mimo braku przepisów prawnych, istnieją wytyczne dla profesjonalistów
i wolontariuszy. Wytyczne te wskazują, że profesjonaliści (nauczyciele,
terapeuci, doradcy i coache) powinni mieć kierunkowe wykształcenie
(dyplom ukończenia studiów, certyfikat itp.). Większość wolontariuszy
takiego wykształcenia nie posiada. Wolontariuszki i profesjonalistki
powinny edukować się o gatunkach, z którymi współpracują, by zapewnić
bezpieczeństwo i dobrostan ludzi i zwierząt. Bez wiedzy o zwierzętach
i o konkretnych osobach, z którymi się pracuje, można narazić bezpieczeństwo
wszystkich stron uczestniczących w zajęciach. Istnieje także inny powód:
pomimo braku przepisów, zawsze istnieje możliwość, że podczas zajęć AAI
coś pójdzie nie po naszej myśli – i kto będzie za to odpowiadać?
W większości krajów odpowiedzialność prawna jest określona w przepisach,
ale nie wszyscy o tym wiedzą. Jeśli pies skrzywdzi klienta, a ten pociągnie
prowadzącą zajęcia lub przewodniczkę do odpowiedzialności, konsekwencje
– w tym finansowe – mogą być poważne. W większości krajów niełatwo
jest zawrzeć umowę ubezpieczenia dla osób zajmujących się zajęciami
z udziałem zwierząt. Z tego powodu prowadzący zajęcia (i wolontariusze
pomagający profesjonalistom) powinni wiedzieć, czy ich ubezpieczenie
pokrywa koszty niepomyślnego wydarzenia podczas zajęć. Standardy
i procedury dla profesjonalistów, wolontariuszy i zwierząt są bardzo pomocne
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przy minimalizowaniu ryzyka. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości
ta dziedzina zostanie uznana za w pełni sprofesjonalizowaną i doczeka się
regulacji prawnych. Dzięki temu, łatwiej będzie zdobyć ubezpieczenie.

Bibliografia
Beetz, A. M. (2017). Theories and possible processes of action in animal assisted interventions.
Applied Developmental Science. https://doi.org/10.1080/10888691.2016.1262263
Curl, A. L., Bibbo, J., & Johnson, R. A. (2017). Dog Walking, the Human-Animal Bond and Older
Adults’ Physical Health. Gerontologist, 57(5). https://doi.org/10.1093/geront/gnw051
Enders-Slegers, M.-J. (2000). The meaning of companion animals: Qualitative analysis of the life
histories of elderly cat and dog owners. In Companion animals and us: Exploring the relationships
between people and pets (pp. 237–256).
Enders-Slegers, J.M.P. (2000). Een leven lang goed gezelschap.
Enders-Slegers, M.-J. (2013). Antrozoölogie ( over ) leven met dieren.
Friedmann, E., Katcher, A. H., Lynch, J. J., & Thomas, S. A. (1980). Animal companions and
one-year survival of patients after discharge from a coronary care unit. Public Health Reports.
https://doi.org/10.2307/4596316
Friedmann, E., Son, H., & Saleem, M. (2015). The animal–human bond: Health and wellness. In
Handbook on Animal-Assisted Therapy (Fourth Edition) (pp. 73–88). Elsevier.
Hart, L. A. (1995). Dogs as human companions: a review of the relationship. The Domestic Dog: Its
Evolution, Behaviour and Interactions with People, 161–178.
Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., & Uvnas-Moberg, K. (2013). Attachment to Pets.
An Integrative View of Human-Animal Relationships with Implications for Therapeutic Practice.
Cambridge, MA: Hofgreve.
Kerepesi, A., Kubinyi, E., Jonsson, G. K., Magnusson, M. S., & Miklósi, Á. (2006). Behavioural
comparison of human-animal (dog) and human-robot (AIBO) interactions. Behavioural Processes,
73(1), 92–99. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2006.04.001
Knight, S., & Edwards, V. (2008). In the Company of Wolves. Journal of Aging and Health, 20(4),
437–455. https://doi.org/10.1177/0898264308315875
Kramer, S. C., Friedmann, E., & Bernstein, P. L. (2009). Comparison of the Effect of Human
Interaction, Animal-Assisted Therapy, and AIBO-Assisted Therapy on Long-Term Care Residents
with Dementia. Anthrozoos, 22(1): 43-57. https://doi.org/10.2752/175303708x390464
Malinowski, K., Yee, C., Tevlin, J. M., Birks, E. K., Durando, M. M., Pournajafi-Nazarloo,
H. & McKeever, K. H. (2018). The Effects of Equine-Assisted Activities Therapy on Plasma
Cortisol and Oxytocin Concentrations and Heart Rate Variability in Horses and Measures of
Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder in Veterans. Journal of Equine Veterinary Science, 64.
https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.01.011
Nimer, J., & Lundahl, B. (2007). Animal-assisted therapy: A meta-analysis. Anthrozoos, 20(3),
225–238. https://doi.org/10.2752/089279307X224773
O’Haire, M. (2010). Companion animals and human health: Benefits, challenges, and

18

the road ahead. Journal of Veterinary Behaviour: Clinical Applications and Research.
https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.02.002
Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M. J., & Ihlebæk, C. (2016). Effect of animalassisted activity on balance and quality of life in home-dwelling persons with dementia. Geriatric
Nursing, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.04.002
Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. New
York: Oxford University Press.
Schofield, G., Mummery, K. & Steele, R. (2005). Dog ownership and human health-related physical
activity: an epidemiological study. Health Promotion Journal of Australia, 16(1), 15–19.
Verheggen, T., Enders-Slegers, M.-J. & Eshuis, J. (2017). Enactive Anthrozoology Toward an
integrative theoretical model for understanding the therapeutic relationships between humans and
animals.
Wohlfarth, R., & Sandstedt, L. (2016). Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline for basic
requirements & knowledge. Publishing House of Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw
Erasmus Plus project.
Wood, L., Martin, K., Christian, H., Nathan, A., Lauritsen, C., Houghton, S., McCune, S. (2015).
The pet factor - Companion animals as a conduit for getting to know people, friendship formation
and social support. PLoS ONE, 10(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122085

19

ROZDZIAŁ 2.

Psy na zajęciach z udziałem zwierząt
Autorstwa Magdaleny Nawareckiej i Line Sandstedt
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AAI z psami w placówkach
Istnieje wiele możliwości wprowadzenia zajęć z udziałem zwierząt
w placówkach i w niniejszym rozdziale opisujemy niektóre z nich. Prowadząc
z zajęcia z udziałem zwierząt w dowolnej placówce, należy przestrzegać
pewnych zasad. Trzeba pamiętać, że placówka powinna uwzględnić AAI
w swojej dokumentacji i zasadach.
Poniżej znajduje się kilka spraw, które warto mieć na uwadze, prowadząc AAI
z psem w placówce:
1. Jasne zasady zajęć: Placówki pełne są osób, które potrzebują pomocy
i wsparcia i które będą zachwycone wizytą psa lub możliwością
uczestniczenia w zajęciach. Już na początku należy ustalić zasady. Twój
pies nie może uczestniczyć w zajęciach dla wszystkich pacjentów, nie
odwiedzi wszystkich. Przygotuj umowę, w której zostanie określone:
a. jak długo trwają zajęcia?
b. ile osób bierze w nich udział?
c. gdzie odbywają się zajęcia (czy to przyjazne miejsce dla psa?)
d. zasady dla personelu – czy mogą witać, głaskać i dotykać psa?
e. pomoc ze strony personelu – czy potrzeba obecności personelu
podczas wizyty w placówce? Ilu osób potrzeba? (zależy to od
wielu czynników: wykształcenia osoby prowadzącej zajęcia, (nie)
pełnosprawności pacjentów, rodzaju AAI itd.)
f. dni wizyt, godziny zajęć i przerw dla psa, plan miesięczny/roczny –
z uwzględnieniem wakacji itp.
2. Pamiętaj, jak ważny jest dobrostan psa. Na przykład: jeśli pies pracuje
godzinę podczas zajęć, pół godziny przed zajęciami (spotyka osoby
na korytarzach) i kolejne pół godziny po nich (odwiedza pacjentów,
wychodząc) – to są to dwie pełne godziny pracy bez przerwy! Samo
przejście korytarzem może być trudne dla psa, ponieważ nie rządzą
nim jasne zasady, a przewodnik ma mniejsze możliwości kontrolowania
otoczenia.
3. Pamiętaj o dobrostanie pacjentów. Na przykład, nawet, jeśli już znasz
pacjenta, miłym gestem jest przedstawić siebie i psa i zapytać, czy osoba
ma ochotę na spotkanie i kontakt ze zwierzęciem. Niektóre osoby mogą
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zapomnieć o planie zajęć i być zaskoczone waszą obecnością w placówce,
inne mogą nie być w nastroju na spotkanie z psem np. z powodów
zdrowotnych. Czasem pies może pomóc w takiej sytuacji, ale grzeczność
wymaga zapytania pacjenta o zgodę.
4. Przed zajęciami pies powinien przejść odpowiednie szkolenie – dom
opieki jest pełen specjalistycznego sprzętu. Psu będzie znacznie łatwiej,
jeśli będzie mógł poznać je przed wizytą. Dobrze jest korzystać z wózków
inwalidzkich, kul, chodzików itp. podczas szkolenia. Pomocnicy mogą
też udawać różne zachowania pacjentów, by pies mógł się do nich
przyzwyczaić.

Psy w szpitalach
Co roku hospitalizowanych jest wiele osób. Może to być trudne doświadczenie,
szczególnie dla dzieci. Pobyt w szpitalu, połączony z walką z chorobą, urazami
lub problemami natury psychologicznej może być źródłem lęku i bólu. Czy
możliwe jest, żeby interakcje z psem miały pozytywny wpływ na zdrowie ludzi
i proces zdrowienia? Czy mogą zmniejszyć poczucie niepokoju i sprawić, że
zabiegi medyczne staną się mniej bolesne i traumatyczne?
W literaturze znaleźć można wiele dowodów na to, że obecność psa lub zajęcia
z udziałem psa mogą mieć pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Zajęcia
ze zwierzęciem mogą poprawić funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne
i społeczne, ciśnienie krwi, zmniejszyć ból, uśmierzyć stan chorobowy,
a także zmniejszyć poziom stresu pacjentów psychiatrycznych (Wisdom,
Saedi i Green, 2009, Friedmann, Katcher, Lunch i in., 1980, Barker) (por.
rozdział: „Wprowadzenie do zajęć z udziałem zwierząt”).

Pomyśl o

tym

Jednak obecność zwierząt w szpitalach może budzić kontrowersje. Może
kojarzyć się z brudem, pogryzieniami, alergiami i patogenami.

Ale nie musi tak być. Podczas badania, przeprowadzonego w 2012 r. w USA,
sprawdzano poziom akceptacji AAT na oddziale ratunkowym. Pomysł
ten popierało 93% pacjentów i personelu (Nahm, Lubin, Lubin, Bankwitz,
Castelaz, Chen, Shackson, Aggarwal i Totten, 2012).
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Wprowadzanie zajęć z psami do szpitali jest skomplikowane. W różnych
krajach istnieją różne przepisy prawne. W USA prowadzonych jest wiele
programów, które dają pacjentom możliwość interakcji ze zwierzętami.
W Polsce liczne polikliniki, szczególnie dziecięce, zezwalają na sesje z psami
i innymi zwierzętami. Istnieją też inne programy europejskie, w które wpisane
są zwierzęta, np. w szpitalu dziecięcym Sant Joan de Deu w Barcelonie
(Hiszpania), w Klinice Neurorehabilitacji w Bazylei (Szwajcaria), w szpitali im.
Otto Wagnera w Wiedniu (Austria) czy w akademickim szpitalu w Maastricht
(oddział dziecięcy) w Holandii.
Przed zorganizowaniem wysokiej jakości sesji AAT w szpitalu, należy
rozważyć korzyści i zagrożenia dla pacjentów, przewodników i psów.
Przede wszystkim przewodnik musi wiedzieć, jak podchodzić do różnych
pacjentów. Po drugie, pies powinien być wyszkolony metodami pozytywnymi
i lubić pracę w szpitalu. Przewodniczka i pies powinni stanowić zgrany
zespół, dobrze się rozumieć, odczytywać wzajemnie swoje sygnały i dzięki
temu zapewniać bezpieczeństwo pacjentom i innym psom.
Zagrożenia związane z AAT w szpitalach to między innymi:
● Przenoszenie patogenów przewodnika
Przewodnik powinien być zdrowy. Musi znać zasady odwiedzania poliklinik
czy szpitali i przestrzegać przepisów, by chronić siebie i pacjentów. Przed
każdą sesją i po niej powinien myć ręce.
●

Przenoszenie chorób odzwierzęcych, szczególnie na pacjentów
o obniżonej odporności.

Jeśli pies jest zdrowy, odpowiednio zaszczepiony i odrobaczony, ryzyko
przeniesienia chorób odzwierzęcych jest niskie. Jeśli pies jest pod opieką
lekarza weterynarii, a pacjenci myją ręce przed spotkaniem z psem i po
nim, ryzyko ogranicza się do minimum. Szczególnie należy uważać na psy,
którym podano szczepionki zawierające żywe, atenuowane, liofilizowane
wirusy B. bronchiseptica i psiego wirusa paragrypy. Mogą być niebezpieczne
dla pacjentów z obniżoną odpornością. Po takim szczepieniu zaleca się 6-8
tygodniową przerwę w odwiedzaniu szpitali.
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●

Patogeny przenoszone między pacjentami

Istnieje ryzyko, że pies, głaskany przez wielu pacjentów, może przenosić
między nimi bakterie odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. Niedawne
(z 2018 roku), ograniczone, niepublikowane badanie, przeprowadzone
przez Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, wykazało, że
odwiedziny psa terapeutycznego zwiększało ryzyko przenoszenia MRSA1
między pacjentami. W USA, Society for Healthcare Epidemiology of
America (Amerykańskie Towarzystwo Epidemiologiczne) zaleca kąpanie
zwierzęcia na 24-48 godzin przed wizytą, wykluczanie z wizyt chorych
zwierząt (szczególnie z ranami lub problemami skórnymi) oraz mycie rąk
pacjentów przed kontaktem z psem i po nim. Naszym zdaniem, pomocne
mogą być jednorazowe ręczniki i prześcieradła, dzięki którym unika się
bezpośredniego kontaktu psa z otoczeniem pacjenta.
● Pogryzienia i wypadki
Można zminimalizować ryzyko takich wydarzeń dzięki selekcji psów
i starannemu, pozytywnemu szkoleniu.
Alergia na psy, lęk przed psami, religijne lub kulturowe powody
unikania interakcji
Każda osoba ma prawo odmówić kontaktu z psem z dowolnego powodu.
Należy koniecznie upewnić się, że osoba, którą zamierzamy odwiedzić,
zgadza się na przyjście psa.
W kwestii alergii, w publikacji Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline
for basic requirements & knowledge (2016) można znaleźć więcej informacji
o sposobach na ograniczanie tego probemu.
●

Dobrostan zwierząt
Szpital jest trudnym środowiskiem dla psa. Temperatura, odgłosy, zapachy,
sprzęt medyczny i możliwość kontaktu z wydzielinami lub lekami to wyzwania,
z którymi niełatwo mu się mierzyć. Przewodnik powinien być świadomy
możliwości psa i dopasować do nich długość, intensywność i częstotliwość
sesji. Po pracy konieczny jest odpowiedni odpoczynek. Pies powinien być
wyszkolony i zaznajomiony ze środowiskiem szpitalnym.
1
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Psy w domach opieki
Mieszkańcy domów opieki to zazwyczaj osoby, które nie są w stanie mieszkać
same lub pod opieką rodziny. Pacjenci ci zazwyczaj potrzebują nie tylko
rehabilitacji lub leczenia, ale również różnych rodzajów terapii. Często czują
się samotni w otoczeniu obcych i w nieznanym miejscu, gdzie obowiązują nie
zawsze zrozumiałe dla nich zasady. Nierzadko chorują na depresję wskutek
samotności i braku pozytywnych, satysfakcjonujących interakcji z innymi.
Podczas odpowiednio zaplanowanych wizyt i zajęć, psy mogą zmniejszyć
poczucie samotności, poprawić humor i zmotywować pacjentów do podjęcia
aktywności. Niektórzy pacjenci potrzebują dodatkowej motywacji podczas
rehabilitacji czy terapii. Inni wręcz nie mają motywacji, by wstać z łóżka,
zadbać o siebie czy wyjść z pokoju.
Badania i obserwacje dowodzą, że zajęcia z psami mogą być bardzo pomocne
w takich placówkach. Poniżej znajduje się kilka przykładów ich skutków:
- zmniejszenie depresji, lepsza jakość życia i równowaga (Olsen i in. 2016),
- zmniejszenie poczucia samotności u starszych mieszkańców domów
opieki (Banks i Banks, 2005),
- lepsze funkcjonowanie społeczne starszych osób cierpiących na
schizofrenię (Barak, Savorai, Mavashew i Beni, 2001),
- pacjenci domów spokojnej starości chętniej podejmowali rozmowy
i trwały one dłużej (Barnstein, Friedmann, i Malaspina, 2000),
- więcej interakcji werbalnych pomiędzy mieszkańcami domu opieki płci
męskiej (Fick, 1993),
- więcej interakcji społecznych w obecności psa niż człowieka/terapeuty
(przeprowadzone wyłącznie wśród pacjentek domów opieki) (Kramer,
Friedmann i Barnstein, 2000),
- zmniejszenie odczuwanego bólu w obecności psa (Lust, Ryann- Hauddad,
Coover, Snell, 2007).
Istnieją też badania, dowodzące, że zajęcia z psami w domach opieki są
skuteczne w sytuacjach, gdy zawodzą inne formy terapii (Kongable i in.,
1989; Verderber, 1991). Pies staje się katalizatorem interakcji społecznych
i sprawia, że rozmowy (z personelem lub innymi pacjentami) stają się znacznie
łatwiejsze.
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AAI może też pomóc zmienić problematyczne zachowania pacjentów.
W obecności zwierząt pacjenci mają motywację by wstać, ubrać się, a nawet
samodzielnie zjeść posiłek. Motywacja i pozytywne emocje, wywołane przez
zwierzęta, mogą być bardzo użytecznymi narzędziami.
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Psy w szkołach – edukacja z udziałem zwierząt

Psy coraz częściej goszczą w klasach. Pomysł wprowadzania zwierząt do
szkół był promowany przez ekspertów od wczesnego dzieciństwa, takich jak
Vygotsky, Piaget czy Montessori (Mooney, 2013). Pamiętajmy jednak, że
przeprowadzono niewiele badań nad pedagogicznym wpływem obecności
zwierząt w szkołach (por. Gee, i in. 2017). Edenburg i Van Lindt (2011)
zastanawiali się, czy dzieci nauczą się i zapamiętają więcej, jeśli będą
emocjonalnie zaangażowane w temat i czy relacje mają istotny wpływ na
wyniki w nauce.
Istnieje kilka sposobów by włączyć psa w proces edukacji. W niektórych
szkołach psy są obecne w klasie. Zmienia to dynamikę grupy i daje nowe
możliwości uczenia się (por. rozdział „Relacje podczas zajęć z udziałem
zwierząt”).
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Trzeba podkreślić, że całodzienna obecność psa w klasie jest ogromnym
wyzwaniem dla zwierzęcia i nauczyciela/przewodnika. Pies wchodzi w dużo
interakcji z dziećmi i potrzebuje miejsca, w którym może się odprężyć,
bezpiecznej kryjówki z dala od dzieci. Psy potrzebują dużo snu, a trudno im
odpowiednio wypocząć, kiedy wokół dużo się dzieje.
W Norwegii większość psów w szkołach pracuje w edukacji wspomagającej;
jeden na jeden albo z małymi grupami. Zespół AAE często ma własną salę,
a pies schronienie, gdzie może się schować między lekcjami. Te psy czasem
odwiedzają klasy, ale na krótki czas i w określonym celu. Często jest to
najlepszy sposób by włączyć psy w szkolne życie, ponieważ bierze pod uwagę
ich dobrostan oraz uczniów i uczennice, które boją się psów lub mają na nie
uczulenie. Niektóre „szkolne zespoły z psami” pracują z dziećmi, którym
ciężko jest chodzić do szkoły – odbierają je rano z domu i odprowadzają
do szkoły. Istnieją też psy, które pracują głównie na terenie szkoły podczas
przerw, wspierając konkretne dzieci, pomagając budować relacje z innymi
dziećmi albo z nauczycielami. W swojej pracy magisterskiej Sigrid M. Evensen
podkreśla wpływ AAE na relacje między wszystkimi osobami w środowisku
edukacyjnym. Opisuje, jak pies może pomóc zbudować silną i bezpieczną
relację między uczniem a nauczycielką i między dziećmi (Evensen, 2018).
Badania wykazują, że relacja między nauczycielem a uczniami oraz pomiędzy
dziećmi wpływa na ich samopoczucie, rozwój społeczny i przyswajanie
wiedzy (Drugli, 2012). Gee i in. (2017) również udowodnili, że zwierzęta
mogą poprawić te relacje.
Praktycy wskazują też, że psy często zwiększają motywację do nauki.
Interakcje z psami uaktywniają układ empiryczny/sensoryczny (zapach,
działanie, dotyk, wzrok), a Wohlfarth i in. (2014) sugerują, że z tego powodu
zwierzęta „włączają” motywację wewnętrzną i radość z nauki u dzieci.
Wyjaśnieniem takie wpływu zwierząt może być biofilia. Hipoteza biofilii
zakłada, że ludzie mają naturalną tendencję do szukania połączenia z naturą
i innymi formami życia (Wilson, 1986). Bycie w otoczeniu zwierząt pomaga
się skupiać; zwierzęta żyją chwilą, „tu i teraz”, a to ułatwia dzieciom skupienie
się na nauce (Van Fleet i Faa-Thompson, 2017).
Wiele dzieci odczuwa stres i niepokój związany ze szkołą. W niektórych
przypadkach te emocje uniemożliwiają im chodzenie do szkoły i/lub pogarszają
ich wyniki w nauce. Zespoły AAE mogą wspierać uczniów.
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Takie społeczne wsparcie sprawia, że dzieci czują się kochane, bezwarunkowo
akceptowane, szanowane i włączone w społeczność szkolną (Melson i Fine,
2015). Czasem można zaobserwować, że dzięki zespołom AAE dzieci
czują się bezpieczniej i mniej stresują szkołą. Wsparcie społeczne może
wywoływać pozytywne uczucia względem własnych myśli, zachowań i uczuć
(Cohen, 1988). Negatywne emocje, takie jak niepokój, wstyd, poczucie
beznadziei czy znudzenie są negatywnie skorelowane z wynikami w nauce
(Villavicencio, 2011). Dzięki AAE możemy również pracować z poczuciem
własnej skuteczności w środowisku szkolnym. Niskie poczucie własnej
skuteczności w szkole ma negatywny wpływ na motywację, wyniki w nauce
i ambicje. Najlepszym sposobem na poprawę poczucia własnej skuteczności
jest poczucie mistrzostwa (Bandura, 1994). Niska skuteczność, negatywne
myślenie i ograniczona zdolność rozwiązywania problemów to niektóre
czynniki ryzyka stwierdzone w przypadku fobii szkolnej (Ingul i in. 2019).
Nauczycielki/przewodniczki mogą pomóc dzieciom osiągać sukcesy poprzez
naukę, treningi, zabawy i rozwiązywanie problemów podczas AAE, a dzięki
temu dziecko może nabrać poczucia mistrzostwa. Zadania muszą być dość
trudne, by utrzymać zaangażowanie dziecka, ale nie nadmiernie trudne,
aby nie powodować frustracji. Bycie z psami może też dać dzieciom okazję
doświadczania władzy i kontroli i uczenia się odpowiednich, związanych
z nimi zachowań. Dzieci rozwijają własne zdolności uczenia się nowych
rzeczy poprzez uczenia psa nowych zachowań (Van Fleet i Faa-Thompson,
2017). Z naszego doświadczenia wynika, że większość dzieci, które szkolą
psy i poddają ten proces refleksji, nabywa większej tolerancji na błędy i ma
więcej motywacji, by ćwiczyć. Niektóre dzieci tak bardzo boją się popełnić
błąd, że nic nie robią. Praca z psami może być dla nich ogromną szansą. Psy
popełniają błędy, a gdy to się wydarzy, nikt ich nie wyśmiewa ani nie krytykuje.
Zachęcamy dzieci, by pomogły psu zrozumieć, czego od niego oczekują,
rozmawiamy z nimi o tym, że błędy i nieradzenie sobie z zadaniem to część
życia i że trzeba ćwiczyć, by być lepszym. Wszyscy, zarówno psy, jak i ludzie,
mamy obszary, w których radzimy sobie lepiej i takie, które sprawiają nam
trudność. Wiemy jednak na pewno, że wszyscy musimy ćwiczyć, by nauczyć
się czegoś nowego. Po pewnym czasie dzieci czują się na tyle bezpiecznie, że są
gotowe zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi nauki lub interpersonalnymi.
Wszyscy uczymy się inaczej, mamy różne style nauki. W zwykłych szkołach,
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dzieci uczące się wizualnie lub słuchowo często mają przewagę. Obecność
psów w AAE wspiera dzieci uczące się poprzez dotyk oraz kinestetycznie
(Van Fleet i Faa-Thompson, 2017). W praktyce obserwujemy, że dzieci,
które ćwiczą i bawią się ze zwierzętami, są aktywne podczas nauki i planują,
tworzą struktury i określają cele. Zwiększa to ich kompetencje na wielu
polach, zarówno w nauce, jak sytuacjach społecznych. Ćwiczenie z psem
może wiązać się z przynoszeniem dziecku liter, czytaniem, rozwiązywaniem
rebusów z psem, uczeniem psa nowego zachowania itp. Dzięki temu dzieci
uczą się jak wykonywać plan i oceniają własne osiągnięcia. Już w XIX w.
Dewey przedstawił swoją teorię „uczenia się przez działanie i refleksję”,
w której podkreślał, jak ważne jest bycie aktywnym w procesie uczenia się
i późniejsza refleksja nad tym procesem.
Uczymy też dzieci psiego języka ciała i tego, jak odczytywać psie emocje.
Niektóre dzieci mają trudności z komunikowaniem się, a interakcje z psem
dają wiele okazji, by zgłębiać pozornie groźny świat uczuć (Van Fleet i FaaThompson, 2017). Dzięki temu dzieci mogą ćwiczyć komunikację i odczytywać
reakcje psa. Czasem łatwiej jest uczyć się tego z psem, który kocha i wszystko
wybaczy, niezależnie od tego, jak wspaniale/źle sobie radzisz. Natychmiastowa
informacja zwrotna, którą daje pies, ma duży wpływ na zachowanie dziecka
w danej sytuacji i w podobnych sytuacjach w późniejszym czasie. Jest to jeden
ze skutków, o którym piszą Van Flee i Faa-Thompson (2017) w kontekście
terapii z udziałem zwierząt: klienci, bawiąc się ze zwierzęciem, nabierają
doświadczenia i mogą zmieniać swoje zachowania oraz wpływ na innych.
Chociaż niewiele było badań w tym temacie, można zaobserwować, że
interakcje z psami pomagają dzieciom w nauce czytania, matematyki,
zwiększają ich zainteresowanie naukami ścisłymi i nawet motywują do
podejmowania ćwiczeń fizycznych. W temacie psów wspomagających naukę
czytania, badania wskazują, że psy mogą pomóc w rozwoju umiejętności
czytania, ale potrzebne jest więcej badań na większych próbach, nim będzie
można powiedzieć, że psy w ogóle pomagają dzieciom osiągać sukcesy
w czytaniu (Gee i in. 2017). Jak powiedziano wcześniej w niniejszym rozdziale,
psy pomagają dzieciom korzystać z wewnętrznej motywacji, wspierają je
i redukują stres, a wszystko to może wpływać na umiejętność czytania. Le
Roux i in. (2014) dowiedli, że programy nauki czytania z udziałem psów,
31

takie jak R.E.A.D, naprawdę pomagają dzieciom lepiej czytać, ale by miało
to miejsce, dzieci muszą przystąpić do programu z choćby podstawową
umiejętnością czytania. Jeśli dziecko nie umie czytać wystarczająco sprawnie,
pomoc nauczyciela gra kluczową rolę w nauczaniu z udziałem psa (Gee i in.
2017).
W przypadku zaburzeń takich jak ADHD, spektrum autyzmu i zaburzenie
opozycyjno-buntownicze (najczęstsze zaburzenia wśród dzieci w zwykłych
szkołach), brakuje badań nad skutkami prowadzenia AAE z mającymi je
dziećmi. Zarazem jednak nauczyciele i przewodnicy mówią o ogromnym
pozytywnym wpływie, który psy wywierają szczególnie na dzieci z tych
grup. Potrzeba więcej badań w tym temacie, ale póki co, możemy z dużą
doza przekonania założyć, że proces przebiega podobnie dla dzieci z takimi
zaburzeniami jak w przypadku innych dzieci i dorosłych.
Jednym z najbardziej istotnych czynników, o których łatwo zapomnieć
z kontekście wyjaśniania mechanizmów AAE, jest to, jak ważne jest mieć coś,
na co się niecierpliwie czeka i coś, co wywołuje naprawdę pozytywne emocje.
Dzieci z ww. zaburzeniami często mają trudny stosunek do szkoły, a AAE
bywa jedynym pozytywnym momentem szkolnego dnia.
Norwegian
Centre
of
Anthrozoology (NCofA) ma
Radzenie
długie doświadczenie pracy
sobie w
Własna
szkole
Wsparcie
w edukacji z udziałem zwierząt.
skuteczspołeczne
Uczniowie, którzy z różnych
ność
powodów
mają
trudności
Radzenie
Fizjologia w szkole, przychodzą do Centrum
sobie/mistrzostwo
na alternatywne zajęcia. Plany
dni dopasowane są do potrzeb
dziecka. Występują w nich
Pozytywne
Umiejętności
naprzemiennie
okresy
emocje
społeczne
aktywności i spokoju, skupienia
Bezpieczeń- Motywacja
i kreatywności, podczas której
stwo
dziecko
może
bardziej
niezależnie wybierać aktywności.
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Poniżej znajduje się przykład alternatywnego dnia zajęć
Opis

Skutek

Początek dnia

Dziecko spotyka się z psem
i edukatorką, dziecko i pies
mają „czas wolny” na sofie
lub poduszkach na podłodze,
rozmawiamy o minionym
tygodniu i o samopoczuciu
dziecka w danej chwili

Poczucie bycia mile
widzianym, dostrzeganym,
ważnym, kompetencje
społeczne, skutki
fizjologiczne, skupienie na
„tu i teraz”

Spacery
z psami
i opieka nad
nimi

Kiedy chodzimy z psami,
rozmawiamy o tym, jak ważne
jest odczytywanie psich
sygnałów i spełnianie ich
potrzeb

Umiejętności społeczne, jak
szacunek i empatia
Komunikacja
Rutyna, powtarzalne
zadania
Chwile radości

Szkolenie psa

Uczniowie pracują z psami,
planują, wdrażają plan
i osiągają wyniki. Można tu
dodać zadania typowo szkolne,
np.:
● czytanie
● matematyka
● nauki ścisłe

Szkolenie
Radzenie sobie
Zwiększone kompetencje
dotyczące praktycznych
umiejętności
Wypowiadanie słów
Świadomość swojego
języka ciała
Zwiększone kompetencje
szkolne
Aktywne uczenie się

Wspólny obiad

Możliwość zjedzenia obiadu
z innymi dziećmi i personelem

Interakcje z innymi
w naturalnym kontekście.
Miłe doświadczenia
związane ze smacznym
jedzeniem i przyjemną
rozmową przy stole.
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Osobiste cele
społeczne
i akademickie

Praca z potrzebami każdego
dziecka, praca z trudnościami
w nauce czy społecznymi

Kompetencje społeczne,
zwiększona pewność siebie
i lepszy obraz siebie
Zabawa i edukacja, więcej
motywacji i umiejętności
Bezpieczeństwo
i przestrzeń na trudne
rozmowy
Pozytywne emocje
i motywacja na resztę
tygodnia w szkole

Pisanie
pamiętnika

Wszystkie dzieci prowadzą
własny dziennik, po każdym
dniu w Centrum prowadzą
notatki (przede wszystkim
ręcznie)

Refleksja nad swoimi
staraniami i nauką. Dla
wielu dzieci jest to jedyna
okazja, by ćwiczyć pisanie
ręczne

Plan na
następny raz

Uczniowie zawsze otrzymują
plan kolejnego spotkania

Przewidywalność
Bezpieczeństwo
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ROZDZIAŁ 3.

Dobrostan i zdrowie psów w AAI
Autorstwa Tynke de Winkel
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Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zarówno badania nad zajęciami
z udziałem zwierząt (AAI), jak i praktyczny wymiar owych zajęć, skupiały
się głównie na wpływie AAI na dobrostan i zdrowie ludzi. Nie poświęcano
wiele uwagi wpływowi AAI na dobrostan i zdrowie uczestniczących
w zajęciach psów (Glenk, 2017; Hatch, 2007). Dopiero niedawno zwierzę
zaczęło być postrzegane jako współpracownik, partner osoby prowadzącej
zajęcia/przewodnika. Jeśli założymy, że AAI muszą być dobroczynne dla obu
gatunków zaangażowanych w zajęcia, dobrostan zwierzęcia w AAI wymaga
większej uwagi (Grandgeorge & Hausberger, 2011). Biorąc pod uwagę rosnące
zainteresowanie modelem One Health, wydaje się to nieuniknione. Model
ten przyjmuje interdyscyplinarne podejście do poprawy stanu zdrowia ludzi,
zwierząt, a także jakości środowiska naturalnego (Chalmers i Dell, 2015).

Pomyśl o

tym
Ocena dobrostanu zwierząt jest o tyle problematyczna, że nie istnieje
jedna, uniwersalna definicja owego dobrostanu. Opis dobrostanu
zwierząt powinien być oparty na badaniach naukowych, jednak jest
również związany z kulturą (Fraser, 2009).

Istnieje więc wiele sposobów definiowania dobrostanu zwierząt, jak również
wiele sposobów mierzenia owego dobrostanu. Brakuje wszakże pełnego,
opartego na wiedzy naukowej narzędzia do oceny dobrostanu, z którego
mogliby korzystać profesjonaliści (Kiddie i Collins, 2014). Obecnie uważa
się, że dobrostan zwierząt ma zarówno fizyczny, jak i psychiczny aspekt i nie
ogranicza się do unikania stanów negatywnych (Veissier i Boissy, 2007; Boissy
i in., 2007; Hemsworth, Mellor, Cronin, i Tilbrook, 2015). Dobrostan związany
jest również z przewidywalnym i możliwym do kontrolowania środowiskiem
oraz z oczekiwaniami zwierzęcia dotyczącymi przyszłości, które trudno jest
zbadać (Veissier i Boissy, 2007). Istnieje więcej czynników wpływających na
dobrostan i zdrowie zwierząt, na przykład rodzaj szkolenia, któremu poddano
psa czy środowisko, w którym pracuje (Mcbride i Montgomery, 2018, Nimer
i Lundal, 2007). Do metod wykorzystywanych w mierzeniu dobrostanu
zwierząt należą, między innymi, ocena języka ciała i objawów stresu, pomiar
kortyzolu w ślinie (Ng i in., 2014) i tętna/zmienności tętna (Zupan, Buskas,
Altimiras i Keeling, 2016; Boissy i in., 2007).
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Pomyśl

o tym

Choć brak jest jednego narzędzia pozwalającego na pomiar psiego dobrostanu,
konieczne jest, by przewodniczka psa lub osoba prowadząca zajęcia z psem –
czy to edukacyjne, czy terapeutyczne – miała wiedzę zarówno o klientach, jak
i o psie. Oznacza to zarówno ogólną wiedzę o zachowaniu psów i objawach
stresu (więcej na ten temat w rozdziale 7 i 8 książki „Animal Assisted Activities
with Dogs – Guideline for basic requirements & knowledge” (Wohlfart
i Sandstedt, 2016), jak i, nawet ważniejszą, wiedzę o własnym psie.
W pierwszej książce „Animal Assisted Activities
Jak ten pies okazuje stres?
with Dogs – Guideline for basic requirements &
Jak się zachowuje, gdy
knowledge” (Wohlfart i Sandstedt, 2016) opisano
zaczyna być zmęczony?
fizyczne i niefizyczne aspekty dobrostanu, które
Jak się zachowuje, gdy jest
należy brać pod uwagę podczas aktywności
szczęśliwy? Przewodniczka
z udziałem psów (AAA). Oczywiście, można je
i
prowadząca
muszą
odnieść również do terapii z udziałem psa (AAT)
widzieć, kiedy objawy
czy zajęć edukacyjnych (AAE). Ważne jest,
stresu,
język
ciała
żeby zdać sobie sprawę, że fizyczne i umysłowe
i zachowanie konkretnego
samopoczucie psów są wzajemnie powiązane. Stres
psa wskazują, że potrzebna
ma duży, negatywny wpływ na fizyczną odporność
mu jest przerwa. Może się
psów na pasożyty, wirusy, bakterie i choroby. Prócz
zdarzyć, że przewodnik/
tego, pies chory lub odczuwający ból nie będzie
prowadzący zajęcia będzie
zmuszony pominąć lub
zachowywał się tak, jak zazwyczaj. Ignorowanie
przełożyć całą sesję, by
objawów tworzy ryzyko dla dobrostanu zarówno
zadbać o psi dobrostan.
psa, jak i ludzi uczestniczących w AAI. Przewodnicy
i prowadzący zajęcia powinni dostrzegać zmiany
w zachowaniu i w ciele psa (zapachu, sposobie poruszania się, patrzenia
itp.) i każdorazowo konsultować się z lekarzem weterynarii. Nawet zdrowe
psy powinny być regularnie, co najmniej raz w roku, badane przez lekarza.
Lekarz weterynarii sprawdzi ogólny stan zdrowia i zadbanie psa, zauważy
objawy choroby, które mógł przegapić właściciel, a także wykona szczepienia
i odrobaczanie.
Dbanie o zdrowie psa jest ważne nie tylko dlatego, że zmniejsza ryzyko
przeniesienia chorób odzwierzęcych na pacjentów, ale także ponieważ
zdrowie ma wpływ na dobrostan. W ramach pracy magisterskiej na Norwegian
University of Life Sciences w 2014, autorka przeprowadziła ważne badanie,
zatytułowane „Evaluation of animal welfare in dogs working with animal
assisted interventions for elderly people with dementia” („Ocena dobrostanu
psów pracujących podczas zajęć z udziałem zwierząt dla osób starszych
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z demencją”) (Barstad, 2014), która rzuca światło na dobrostan psów w AAI.
Wszystkie psy biorące udział w tym projekcie zostały sprawdzone i miały
osobowość odpowiednią do pracy w AAI. Zarówno psy, jak i przewodnicy
brali udział w kursach i testach opracowanych przez Norwegian Centre of
Anthrozoology.
Sformułowano następujące hipotezy:
● Psy będą okazywać typowe reakcje na stres behawioralny podczas zajęć.
● Te reakcje będą z czasem rzadsze, w miarę jak pies zapozna się z sytuacją.
● W teście zachowania, psy będą wykazywać się mniejszym skupieniem
i koncentracją po zajęciach w porównaniu do testu sprzed zajęć.
Celem badania była ocena dobrostanu psów pracujących w AAI dla osób
starszych z demencją dwa razy w tygodniu przez okres 12 tygodni.
W badaniu uczestniczyło trzynaście psów różnych ras, obu płci, w wieku
pomiędzy 2,5 roku a 13 lat, przy czym średnia wieku wynosiła 6,1 roku.
Przewodnicy przeprowadzali zajęcia wg ujednoliconego planu. Każda sesja
trwała średnio 30 minut.
● Podczas sesji AAI niektóre psy prezentowały zachowania powiązane ze
stresem i dyskomfortem, ale było ich niewiele.
● Pozytywny wpływ aktywności na ludzkie zdrowie wart był więcej niż
drobne objawy stresu ze strony psów.
● Dobrze wyszkolone psy z odpowiednim doświadczeniem i przeszkoleniem
radziły sobie z zajęciami i związanymi z nimi wyzwaniami.
● Psy w badaniu wydawały się być pewne siebie i swobodne. Kiedy poznały
nowe osoby i nowe otoczenie, uspokajały się i praca nie była dla nich
wyzwaniem.
● Zachowania psów były stałe w czasie, przewodnicy opowiadali
o pozytywnych obserwacjach swoich psów.
● Wyniki badania wskazują,
że
dobrostan
psów
pracujących na zajęciach
nie był naruszony. (Barstad,
2014).
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Wybór psa do AAI
Podczas rozmów o psach w AAI, najczęstszym pytaniem jest „jakiego psa
wybrać?” i „skąd mam wiedzieć, że ten pies/ta rasa będzie dobrze pracować
i jak mogę zadbać o jego dobrostan?”. Spójrzmy na rozwój behawioralny
psów – proces „stawania się psem”. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się
uwarunkowaniom genetycznym, krytycznym stadiom rozwoju i okresom
wrażliwym: dowiemy się, kiedy mają miejsce i jakie są konsekwencje różnych
doświadczeń w tych okresach.
W poprzedniej książce, „Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline
for basic requirements i knowledge”, podkreślono, że wybór właściwego psa
ma fundamentalne znaczenie (Wohlfarth i Sandstedt, 2016). Można tam było
również znaleźć wiedzę o osobowości, różnych rasach, pożądanych cechach itp.
IAHAIO White Paper zaznacza, że zwierzęta pracujące w AAI powinny mieć
odpowiednie usposobienie i wyszkolenie, by zostać wybrane do pracy. Oraz,
że „powinno się przeprowadzać regularne testy, aby mieć pewność, że zwierzę
wciąż wykazuje się odpowiednim usposobieniem”. (IAHAIO, 2018).
Jak więc możemy o to zadbać? Zalecamy wykonanie oceny osobowości,
najlepiej przez etologa z co najmniej trzyletnim, wyższym wykształceniem
z zakresu zachowań psów. Osobowość można zdefiniować jako „stałe,
indywidualne różnice w zachowaniu” (Fratkin i in., 2013), co oznacza,
że zachowanie przynajmniej w jakimś stopniu jest niezmienne w czasie
i w różnych sytuacjach. Co więc wpływa na zachowanie? Genetyka czy
wychowanie? Oczywiście, odpowiedź brzmi „jedno i drugie”. Ale wiemy,
że istnieją genetyczne predyspozycje do różnych zachowań, na przykład
naukowcy odkryli regiony genomowe odpowiedzialne za strachliwość
psów (Sarviaho et al., 2019). To zapewne dopiero początek odkryć na polu
predyspozycji genetycznych.
Oznacza to także, że nie każdy pies nadaje się do pracy w AAI. Jak podkreśla
Patricia McConnell w rozdziale „Understanding the Other End of the Leash:
What Therapists Need to Understand about Their Co-therapists” („Zrozumienie
drugiego końca smyczy: co terapeuci powinni wiedzieć o swoich partnerach”)
(McConnell i Fine, 2015), tylko jeden pies na milion będzie naprawdę
świetnym psem terapeutycznym. Ważne jest, by nie umieszczać psów/zwierząt
w sytuacjach, które nie są dla nich komfortowe, więc nie zmuszajcie swoich
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psów do pracy w AAI, jeśli się do tego nie nadają. Takiego psa trzeba kochać
za bycie psem domowym – to też bardzo ważne cecha. Niektóre psy, które nie
nadają się do zajęć z udziałem psa, sprawdzają się w dziedzinach takich jak
obedience, agility, tropienie i innych.
Psy pracujące na zajęciach muszą czuć się bezpiecznie, szukać i pragnąć
kontaktu z ludźmi, bez trudu przechodzić z odpoczynku w aktywność
i z powrotem oraz przejść szkolenie w różnych środowiskach. Co więcej,
powinny być niezawodne, przewidywalne, łatwe w kontroli, użyteczne i mieć
zdolność tworzenia atmosfery zaufania i pewności.

Zachowanie psa
Wiele badań, które miały tłumaczyć zachowanie psów domowych, zostało
opartych na zachowaniach wilków. Wnioski zostały uogólnione i zastosowane
wobec obu gatunków. Obecnie naukowcy są zgodni, że pies to osobny gatunek,
nie oswojony wilk (np. Coppinger i in., 2009; Serpell, 2017). Udomowienie
to proces zupełnie inny od oswajania, ponieważ ma wpływ na geny, wygląd
i zachowanie – i zmiany te są dziedziczne. Zachowanie psa zależy od genów,
doświadczeń i szkolenia (Haworth i in., 2008; Rosenström i in., 2018). Różnice
w zachowaniu pomiędzy psami różnych ras zostały potwierdzone naukowo
(Scott i Fuller 1965; Svartberg 2006) i doprowadziły do sformułowania
hipotezy, że geny mają znaczący wpływ na zachowanie i że selektywna
hodowla może zmienić zachowania. Hipotezę tę potwierdzają nie tylko
różnice pomiędzy rasami i ich predyspozycje, ale również badania na poziomie
komórkowym – trwają badania nad wyizolowaniem genów odpowiedzialnych
za określone zachowania. Niestety, na razie brakuje danych do sformułowania
jednoznacznych wniosków. Badacze są zgodni, że naturalne środowisko psów
jest „niszą ekologiczną” stworzoną przez ludzi (np. Herre i Röhrs, 1990; Serpell
1995; Miklosi, 2015). Pies jest nie tylko osobnym gatunkiem, który prezentuje
inny wachlarz zachowań, ale także jest zwierzęciem żyjącym na ograniczonej
przestrzeni, co nie odpowiada naturalnym warunkom życia wilka. Wiedza
o zachowaniu jednego gatunku nie może być więc ekstrapolowana na drugi.
By odpowiedzieć na pytanie „dlaczego pies zachowuje się tak, jak się
zachowuje”, Adam Miklosi używa czterech pytań, za które Nikolaas Tinbergen
otrzymał nagrodę Nobla w 1969 roku. Pierwsze to pytanie o funkcję, czyli
jak dane zachowanie wpływa na przetrwanie gatunku (jakie zachowanie
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gwarantuje przetrwanie). W przypadku psów, analiza zachowania może być
nieco zaburzona, ponieważ to ludzie decydują o wyborze osobników, które
dalej się rozmnażają. Tym niemniej, podjęto decyzję o rozmnażaniu pewnych
użytecznych psów, i ich cechy – wybrane subiektywnie przez hodowców –
zostały nagrodzone.
Drugie pytanie to pytanie o ewolucyjne uzasadnienie zachowania. By znaleźć
na nie odpowiedź, przeprowadzono wiele badań, które pokazują podobieństwa
i różnice między gatunkami w całej grupie psowatych (psy, wilki, kojoty,
szakale i dingo) oraz porównano zachowanie różnych ras w ramach gatunku.
Interesującym aspektem wydaje się również zwrócenie uwagi na możliwość
badań porównawczych psów i ludzi – mimo że nie mają wspólnych przodków,
mają wspólne środowisko i współpracują ze sobą często i na różnych
poziomach; skutkiem tego, prezentują wiele podobnych zachowań.
Trzecie pytanie to pytanie o mechanizmy kontrolujące zachowanie – z punktu
widzenia etologicznego, są to mechanizmy wewnętrzne, które sterują
zachowaniem zwierzęcia.
Czwarte pytanie to pytanie o rozwój danego zachowania w czasie, biorąc pod
uwagę kontekst historyczny i indywidualny.
Te cztery pytania i uważna obserwacja tworzą podstawę do określenia
zachowań typowych dla psów. Musimy jednak pamiętać, że każdy pies
wykazuje indywidualne cechy i modyfikacje nawykowych reakcji, które
wynikają z interakcji ze środowiskiem i zebranym doświadczeniem,
oraz z różnic genetycznych. By zanalizować zachowanie psa, musimy
odróżnić temperament od osobowości. Temperament można zrozumieć jako
odziedziczone tendencje, które objawiają się we wczesnym szczenięctwie
i towarzyszą psu przez całe życie. Stanowi on podstawę do wykształcenia
osobowości (Goldsmith, 1986).
Osobowość to złożone wzorce zachowań jednostki, które pozostają niezmienne
w różnych momentach i kontekstach. Aby dowiedzieć się więcej o osobowości
psa, możemy skorzystać ze standaryzowanych testów, ale niełatwo zmierzyć
niektóre aspekty osobowości. Osobność wykształca się w pełni u psów
dorosłych, dlatego tak trudno jest przewidzieć zachowania dorosłych psów
w oparciu o testy szczeniąt. Badacze wyróżniają sześć podstawowych cech
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osobowości psów: lękliwość, socjalność, podatność na szkolenie, agresję,
śmiałość i aktywność. Więcej na ten temat w rozdziale niniejszego Podręcznika
pod tytułem: „Ocena osobowości psów w AAI”, a dalsze informacje można
znaleźć w publikacji „Dog behaviour, evolution and cognition” Adama
Miklósiego. (2015).

Etapy rozwoju psa

Wczesny rozwój psa można podzielić na cztery etapy: noworodkowy,
przejściowy, okres socjalizacji i młodzieńczy. Z badan i obserwacji wiadomo,
że nie można wyznaczyć dokładnych momentów rozpoczęcia i zakończenia
tych etapów; są one względne i zależą od osobnika. Okresy rozwojowe
powinny służyć jako wskazówki, które pomagają zrozumieć całościowy proces
rozwoju psa. Rozwój behawioralny jest procesem, w którym genetycznym
potencjał psa rozwija się w określonym środowisku (Miklosi, 2017). Serpell
(2017) odkrył, że – w przeciwieństwie do wcześniejszych założeń – okresy
te i ich granice nie są sztywno wyznaczone, a niektóre zachowania można
zmienić lub nawet odwrócić na późniejszych etapach.
Niestety, nie ma wiele badań na psach, które wykazywałyby liczne korelacje,
ale możemy uogólnić wnioski z badań na gryzoniach i przyjąć, że stresujące
doświadczenia ciężarnych samic zwiększają podatność na stres potomstwa
(Champagne, 2007; Weinstock, 2008). Wystąpienie takich zmian zależy od
momentu, w którym matka zostanie wystawiona na stres, jego intensywności
i czasu trwania oraz płci potomstwa; jest też powiązane ze zmianami
w hipokampie, korze czołowej, ciele migdałowatym i jądrze półleżącym.
Wells i Hepper (2000) udowodnili, że szczeniaki w łonie matki mogą nauczyć
się rozpoznawać zapachy dodawane do jedzenia suki w ostatnich tygodniach
ciąży i wybierają je jako „bezpieczne pożywienie” w okresie dorastania.
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Okres noworodkowy
Okres ten zaczyna się w momencie narodzin i trwa około 12-14 dni. Szczenięta
są zależne od matki i bezradne – ich zdolności motoryczne są ograniczone,
a wzrok i słuch nie w pełni rozwinięte. Są jednak wrażliwe na nacisk i zapachy,
a ich zmysł dotyku odbiera wiele bodźców z otoczenia.
Szczenięta mogą uczyć się prostych skojarzeń, ale ograniczają je rozwijające
się zmysły i umiejętności psychiczne. Jak wiemy z badań Fox (1971) i Zimen
(1987), wilcze szczenięta wychowywane przez człowieka od urodzenia do
szóstego dnia życia są bardziej przyjazne wobec ludzi niż te odebrane matce
po piętnastym dniu życia. Możliwe, że ludzki zapach niejako „wdrukowuje
się” w ich mózgi i łączy z pozytywnymi emocjami (podczas jedzenia). W tym
okresie występuje ogromne zróżnicowanie zdolności motorycznych pomiędzy
różnymi rasami psów i wilkami. Na przykład szczenięta husky ruszają łapami
już drugiego dnia, a labradory dopiero piętnastego (Feddersen-Petersen,
2001). Ten fakt jest bardzo istotny dla osób prowadzących obserwacje i testy
szczeniąt, chcących wybrać psa do pracy w AAI; ; nie można pominąć różnic
i preferencji rasowych. Dowodzi to również trudności ustalenia sztywnych
granic okresów rozwojowych. Fox (1971) i Zimen (1987) dowodzą także, że
konieczne jest, by przyjaźnie nastawiony człowiek opiekował się w tym okresie
szczeniętami, by wdrukować im ludzki zapach i ułatwić proces socjalizacji.
Jednak, jak zobaczymy później, najważniejszy z punktu widzenia interakcji
z ludźmi jest tzw. okres socjalizacji.

Okres przejściowy
Okres ten zaczyna się w momencie otwarcia oczu (13 +/-3 dni) i kończy
w momencie otwarcia uszu (między 18 a 21 dniem). Istnieją tutaj różnice
rasowe – nie tylko w dniu rozpoczęcia i zakończenia tego okresu, ale także
w długości jego trwania. Przykładowo u cocker spanieli trwa on powyżej
tygodnia, u terierów zaledwie kilka dni, choć zaczyna się później niż u spanieli
(Scott and Fuller, 1965). W tym okresie poprawiają się zdolności motoryczne,
dając lepszą koordynację przy chodzeniu, bieganiu i skokach, choć szczenięta
wciąż są zabawne i niezdarne. Poprawia się też zdolność komunikacji, możemy
zaobserwować machanie ogonem, zabawy z podgryzaniem i interakcje
z rodzeństwem. Szczeniaki interesują się pokarmem innym niż mleko matki i,
o ile mają taką możliwość, załatwiają potrzeby fizjologiczne poza gniazdem.
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Okres socjalizacji
Okres ten zaczyna się w czwartym tygodniu życia szczenięcia i trwa do
dwunastego tygodnia (dni od 22 do 84). W okresie socjalizacji ważne jest, by
szczeniaki uczyły się komunikować i budowały więzi społeczne z rodzeństwem
i matką, przebywały z innymi psami i wśród ludzi, a także w środowiskach,
w których będą żyć jako dorosłe psy i przyzwyczajały się do nich.
Badania wykazały, że szczenięta, które wychowywały się wyłącznie
w towarzystwie kociąt (między 3 a 16 tygodniem życia), unikały kontaktu
z innymi szczeniakami podczas pierwszego spotkania. Odpowiedzialność za
socjalizację szczeniąt i pokazanie im świata spoczywa wpierw na hodowcy,
który powinien zapewnić im jak najwięcej zróżnicowanych doświadczeń
w środowisku przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla nich, jak i dla ich matki.
Innym ważnym skutkiem procesu socjalizacji jest zjawisko niespecyficznego
przywiązania społecznego .Okres socjalizacji to czas, kiedy psy uczą się
porozumiewać z innymi gatunkami i ufać im – dotyczy to także ludzi. Psy
wiążą się z ludźmi, nawet jeśli nie mają z nimi często kontaktu. Nawet
jedna, dwudziestominutowa sesja socjalizacji w tygodniu wystarczy, by psy
nauczyły się przebywać z ludźmi (Fuller, 1967). Najkrótszy, potwierdzony
badaniami czas potrzebny do „odpowiedniej socjalizacji” to zaledwie pięć
minut na szczenię w tygodniu (Wolfle, 1990). Niestety, nie ma badań, które
pokazałaby różnicę między taką „pięciominutową socjalizacją” a codzienną,
pełną opieką nad szczeniętami. Niemniej jednak warto zapoznać szczeniaki
nie tylko z ludźmi jako takimi, ale również z różnymi sposobami zabawy
i pracy z człowiekiem. Jeśli szczeniak jest obeznany z zabawą z ludźmi i ma
w zwyczaju zwracać na nich uwagę, będzie go znacznie łatwiej szkolić.
Szczeniak musi odkryć, że przyjemnie i wesoło jest bawić się z ludźmi i być
przy nich (bez rodzeństwa i matki), ponieważ (w AAI) dorosły pies ma być przy
ludziach skupiony i czuć się bezpiecznie. Byłby wspaniale, gdyby szczeniak
mógł zdobyć te doświadczenia w bezpiecznym, znanym otoczeniu. Warto
pamiętać, że istnieją znaczne różnice pomiędzy rasami, głównie związane
z reakcjami lękowymi i unikania (Feddersen-Petersen, 2001), które mogą
prowadzić do zwiększenia poziomu stresu i kortyzolu.
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W procesie socjalizacji szczenięta uczą się również, jak radzić sobie z różnym
otoczeniem i powierzchniami; mogą nawet przywiązać się do określonych
miejsc (Scott i Fuller, 1965). Aby uniknąć niepewności i unikania, warto
pokazać szczeniakom różne powierzchnie (trawę, panele podłogowe,
kamienie, dywany oraz powierzchnie niestabilne, na przykład małą huśtawkę).
Proces socjalizacji w tym okresie jest również bardzo dynamiczny, ponieważ
następuje szybki rozwój mózgu i zdolności poznawczych. Udowodniono, że
szczeniaki potrafią rozpoznawać przedmioty, które widziały na nagraniu video
(Pluijmakers i in., 2010). Szczeniaki rozpoznają te przedmioty i wykazują
wobec nich mniej reakcji lękowych/unikania w przyszłości (zbadane w wieku
7-8 tygodni). Jest to dla nas kolejna ważna informacja – właściwa socjalizacja
szczenięcia nie oznacza, że musi ono samo wszystkiego dotknąć czy wszystko
powąchać. Obserwacja to także świetny sposób na poznanie i zrozumienie
środowiska. Psy przygotowywane do AAI musza umieć obserwować świat
spokojnie i w sposób bezpieczny, więc przewodnik (hodowca) powinien
uważnie przygotowywać takie sesje i zadbać, by pies nie gonił obserwowanego
obiektu (jeśli nie jest to potrzebne) i że przedmiot nie wystraszy szczeniaka.
W wielu przypadkach obserwacja jest najlepszym sposobem na socjalizację,
ponieważ jest bezpieczniejsza i łatwiejsza do zniesienia. Zapobiega także
nadmiernej stymulacji, a jest to częsty efekt uboczny źle przeprowadzonej
socjalizacji.
W literaturze przedmiotu można znaleźć rozróżnienie na pierwotny i wtórny
okres socjalizacji. Podział ten wynika z różnicy mechanizmów działania
tych okresów (Scott i Fuller, 1965, Freedman 1961). Pierwotna socjalizacja
ma miejsce w fazie podobnej do wdrukowywania; nie jest tylko zależna
od bodźców z zewnątrz, ale główną motywacją do nauki jest pobudzenie
emocjonalne.
Nie ma pełnej zgody co do tego, kiedy ma miejsce ta faza; niektórzy badacze
umieszczają ją między 3 a 5 tygodniem (Lindsday, 2001) albo między 3 a 8/10
tygodniem (naturalnym odstawieniem od mleka matki) (Mech, 1970; Packard,
2003). Jest to okres szybkiej nauki, w którym pies uczy się „być psem” –
komunikować się, zachowywać i budować więzi społeczne z innymi psami.
W tym okresie szczenięta przechodzą ważne zmiany fizyczne i społeczne
i rozwijają umiejętność porozumiewania się.
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Okres wtórnej socjalizacji ma miejsce gdy szczeniaki zaczynają (w naturze)
aktywnie przyłączać się do stada lub gdy (w przypadku psów rodzinnych)
wchodzą w interakcje z człowiekiem. Wiąże się uczeniem na wiele sposobów.
Szczenię poznaje środowisko i inne gatunki (np. ludzi). Psy mają niezwykłą
umiejętność tworzenia „przestrzeni społecznych” lub „obrazu mentalnego”
w mózgu (Bradshaw, 2011), które pozwalają im na dobre kontakty z kilkoma
gatunkami. Obszary te tworzą się w okresie krytycznym (między 3 a 12
tygodniem) – jeśli w tym czasie szczeniak spotyka tylko inne psy, nie będzie
umiał dogadywać się z ludźmi. Jeśli jednak w tym czasie będzie miał dobre
relacje z ludźmi, dziećmi (prawdopodobnie dla psów dzieci są „osobną
kategorią” gatunku z powodu innego zapachu i niezwykłego zachowania),
kotami i innymi zwierzętami, dla każdego z tych gatunków stworzy osobną
przestrzeń społeczną w mózgu i będzie umiał się z nimi dobrze komunikować.
Co ważne, nie straci przy tym umiejętności bycia psami, nie będzie też
miał problemów z tożsamością. Ta zdolność tworzenia wielu przestrzeni
społecznych jest wyjątkowa w świecie zwierząt. Dla porównania, jeśli
wilki w tym wrażliwym okresie poznają ludzi, będą mieć do nich przyjazny
stosunek – ale dotyczy to tylko tych osób, które poznają podczas socjalizacji.
Psy za to tworzą kategorię „ludzie” i wszystkie istoty podobne do tych
poznanych w okresie wrażliwym, są traktowane jako należące do znanego
gatunku. Pomimo tych zdolności współpracy z innymi gatunkami, szczególnie
z ludźmi, psy pozbawione kontaktu z ludźmi w okresie krytycznym nigdy nie
będą w stanie stworzyć z nimi dobrych relacji.

Okres młodzieńczy
Trwa od dwunastego tygodnia do końca drugiego roku życia (lub pierwszego
w przypadku niektórych ras) (Miklósi 2015). W przeszłości niektórzy badacze
twierdzili, że trwa do szóstego miesiąca (Scott i Fuller, 1965) i w niektórych
publikacjach można znaleźć tę informację. Koniec tego okresu odpowiada
zakończeniu rozwoju płciowego u wilków (Serpell, 2017). U psów zakończenie
rozwoju płciowego jest niezależne od dojrzałości behawioralnej – wiele ras
nie wykazuje pełni dorosłych zachowań do drugiego roku życia (Miklósi,
2015). Istnieją też różnice między rasami – niektóre osiągają dojrzałość
płciową w wielu 6-7 miesięcy, a inne (rasy olbrzymie) dopiero w wieku 18-24
miesięcy.
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Doświadczenie zdobyte w okresie młodzieńczym może pomóc w przyszłej
pracy i może mieć długotrwały wpływ na zachowanie (Fox, 1971; Dehasse,
1994;). W tym okresie szczenięta zaczynają też przywiązywać się do
przewodnika, co okazują chęcią przebywania w pobliżu i przybieganiem do
człowieka w stresujących sytuacjach. Należy też umożliwić psu socjalizację
z innymi psami w różnym wieku i różnych ras. W okresie młodzieńczym
rozwijają się umiejętności komunikowania się i pies nabiera pewności siebie
w kontaktach z innymi. Niestety, wiele psów w tym okresie spędza dużo czasu
samotnie, podczas gdy ich ludzie pracują. Aby uniknąć regresu socjalizacji
i aby pies stawał się bardziej pewny siebie w sytuacjach społecznych, należy
zapewnić mu bodźce społeczne w kontrolowanym, przyjaznym środowisku.
Nie należy zawsze puszczać psa luzem, gdy spotyka inne psy – może to
powodować poczucie zagrożenia i niepożądane zachowania (nadaktywność,
problemy z wyciszaniem się, szczekanie, skakanie, ciągnięcie na smyczy
i utrata zaufania do przewodnika). Znacznie lepiej zapewnić psu kontakty
z kilkoma dobrze znanymi, zrównoważonymi psami, z którymi młodziak
może się zaprzyjaźnić.

Moment na wzięcie szczeniaka do domu
Prowadzono badania dotyczące najlepszego momentu na zmianę domu
szczeniaka. Okres socjalizacji, szczególnie między 6 a 8 tygodniem, jest
kluczowy przy tworzeniu relacji człowiek-pies (Scott i Fuller, 1965), ale
zarazem, ze względu na rozwój innych umiejętności, może to nie być najlepszy
moment na zmianę domu. Podczas badań nad owczarkami niemieckimi,
Slabbert i Rasa (1993) odkryli, że oddzielenie od matki i znalezienie się
w obcym środowisku powodowało zmniejszenie apetytu, spadek wagi
i zwiększony poziom stresu u szczeniąt, w porównaniu z psami, które do 12
tygodnia życia były przy matce. Pfaffenberg i in. (1976), podczas badań and
psami przewodnikami, odkryli, że psy radzą sobie lepiej podczas szkolenia,
jeśli trafią do nowego domu zaraz po odstawieniu od suki. Jest to najlepszy
czas pod względem dobrostanu i potrzeb rozwojowych, a z drugiej strony,
szczenięta są szczęśliwe i dość „dojrzałe” by sprostać nowym wyzwaniom.
Zalecamy nie brać szczeniaka młodszego niż 8 tygodni, ponieważ to ważne, by
został przy matce i z rodzeństwem i nauczył się poprawnie zachowywać jak
pies i kontrolować siłę gryzienia. Jeśli szczenią ma zostać w hodowli dłużej niż
8 tygodni, hodowca powinien spędzać czas ze szczeniakami i socjalizować je.
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Większość poczatkujących przewodniczek lub osób, które chcą, by ich pies
pracował w AAI (lub innej aktywności), chce jak najlepiej przygotować
swojego psa. Dlatego tworzą intensywne plany socjalizacji, pełne ćwiczeń,
wyzwań i atrakcji. Dla wielu szczeniaków okazuje się to zbyt dużym
obciążeniem i stają się przebodźcowane; zwiększa się ich poziom dystresu
i mogą zachowywać się z sposób niepożądany – szczekać, gryźć przedmioty
(w tym swoje łapy lub ludzkie ręce), być ciągle aktywne i mieć problemy
z odpoczywaniem.
Niestety, nie ma idealnego sposobu na socjalizowanie szczeniaka – zależy to
od rasy, płci, pewności siebie szczenięcia i wielu innych czynników, które
trzeba brać pod uwagę. Kluczem jest obserwowanie szczeniaka i rozumienie
wysyłanych przez niego sygnałów. Podczas socjalizacji szczenięcia
powinniśmy skupiać się nie na ilości, a na jakości psich doświadczeń.

Dorosłość – koniec rozwoju zachowania
Ten okres rozpoczyna się między pierwszym a trzecim rokiem życia, ale dla
większości psów nie oznacza szczególnych zmian w życiu. Inaczej sprawa
ma się z wilkami – opuszczają stado i starają się rozpocząć samodzielne życie
z własną rodziną. Dla psów jest to najbardziej stabilny okres w życiu, więc
zarazem idealny czas na pracę w AAI. Wyraźnie widać wtedy osobowość psa,
można go przetestować i sprawdzić zdolność pracy z ludźmi.

Socjalizacja psa na potrzeby AAI
Socjalizacja jest procesem poznawania nowego środowiska (społecznego
i fizycznego) i budowania pewności siebie psa. Jest potrzebna, by pies nauczył
się czuć pewnie w danym środowisku, związał się z ludźmi, psami i innymi
gatunkami. Podczas socjalizacji psy muszą poznać pojazdy, przedmioty,
miejsca i inne elementy środowiska, z którymi będą się stykać w dorosłym
życiu. Więcej na ten temat znaleźć można w publikacji „Animal Assisted
Activities with dogs – Guideline for basic requirements & knowledge”
(Wohlfart i Sandstedt, 2016).

Socjalizacja u hodowcy
Aby socjalizacja była naprawdę efektywna, musi zacząć się na długo zanim
szczenię trafi do nowego domu. Z tego powodu, wybór hodowcy jest kluczowy
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i jest to bardzo ważna decyzja, która może mieć wpływ na całe życie psa.
Hodowczyni jest pierwszą osobą odpowiedzialną na socjalizację psa.
Niektórzy hodowcy korzystają z gotowych programów socjalizacji szczeniąt.
Jeden z nich nazywa się „program wczesnej stymulacji neurologicznej”. Został
on opracowany przez armię USA, by poprawić funkcjonowanie psów w niej
pracujących. Więcej na ten temat pod adresem: https://breedingbetterdogs.
com/article/early-neurological-stimulation.
Ciekawe we wczesnej stymulacji neurologicznej jest to, że jej wyjątkowe działanie
jest widoczne tylko w porównaniu szczeniąt stymulowanych z szczeniętami
stosunkowo pozbawionymi bodźców (Miklosi, 2015). Można założyć, że to
nie konkretny program stymulacji, a raczej opieka i wysokiej jakości interakcje
z hodowcą naprawdę powodują różnicę (por. Gazzano i in., 2008).

Socjalizacja w nowym domu
Chcemy podkreślić, że zanim rozpoczniesz socjalizację i habituację szczeniaka
z ludźmi i środowiskiem, należy zadbać o to, by pies ci ufał i czuł się z tobą
bezpiecznie. W ciągu pierwszych dni warto poznać szczeniaka i pozwolić mu
poznać ciebie. Spróbuj odkryć, jaki ma charakter, żeby ułatwić mu socjalizację
i habituację.
Istnieją
standardowe
plany dotyczące tego, co
robić ze szczeniakiem po
wprowadzeniu go do domu.
Jednym z nich jest “Złota
Dwunastka”
Margaret
Hughes – więcej informacji
o niej znajduje się pod tym
adresem:
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Trzeb pamiętać, że każdy szczeniak jest wyjątkowy. Trzeba czytać wysyłane
przez niego sygnały, żeby uniknąć przeładowania podczas socjalizacji
i habituacji. Jeśli wywrze się na szczenięciu za dużą presję, może stać się
bardziej wrażliwe i niepewne,
a nasz cel jest dokładnie przeciwny. Szczeniaki potrzebują dużo czasu na sen
i zabawę, trzeba to również wziąć pod uwagę, pracując z nimi.

Pomyśl o

tym

W okresie socjalizacji jakość bodźców jest równie ważna, co ilość. Na
przykład, jeśli chcemy socjalizować szczenię z dziećmi i zabierzemy je
na plac zabaw, gdzie dzieci biegają i krzyczą, pies może zareagować na
różne sposoby:
1. Może się bać i próbować uciec przed dziećmi.
2. Może chcieć gonić dzieci i gryźć je po nogach.
3. Może bać się, czuć niepewnie i szczekać na dzieci.
4. Może zachowywać się spokojnie i pewnie.

Tylko czwarte zachowanie jest gwarancją poprawnej socjalizacji.
W pozostałych przypadkach pies zapamięta, że dzieci są dziwne, możliwe, że
groźne, i że należy się ich bać lub zachowywać się wobec nich agresywnie.
Aby uniknąć takich skojarzeń, należy zadbać, by bodźce, na które wystawiamy
psa nie były zbyt intensywne. Szczenię powinno móc poradzić sobie z nowym
zjawiskiem z pomocą przewodnika. Jeśli chcesz socjalizować psa z dziećmi na
placu zabaw, lepiej siąść spokojnie na trawie opodal niż wejść na plac zabaw
i pozwolić psu na interakcje ze wszystkimi. Dobrze też jest podzielić takie
doświadczenia na kilka mniejszych kroków: pierwszego dnia można zbliżyć
się do placu zabaw, następnego stanąć pod płotem na zewnątrz, a jeśli pies
zachowuje się spokojnie i pewnie, trzeciego dnia można wejść na plac zabaw
(jeśli przepisy na to pozwalają).
Aby mieć pewność, że szczenię czuje się pewnie i dobrze, można spróbować
uspokajającej pozycji i masażu. Siądź na ziemi z psem między nogami, trzymaj
go za obrożę i głaszcz powoli (bardzo powoli), kładąc stały nacisk na klatkę
piersiową. Możesz położyć kilka smakołyków przed psem i pozwolić mu się
na nich skupić. Kiedy poczujesz, że pies jest spokojny i zrelaksowany, możesz
podać mu smakołyk. Taki masaż jest przyjemny i wyciszający, choć psy
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potrzebują czasu, żeby się do niego przyzwyczaić. Więcej na ten temat znaleźć
można w publikacji „Animal Assisted Activities with dogs – Guidelines for
basic requirements & knowledge” (Wohlfart i Sandstedt, 2016).
W AAI ważne jest, by pies w wielu sytuacjach był spokojny i zrelaksowany.
W tym celu powinniśmy skupić się na psich emocjach podczas socjalizacji.
Pamiętaj, by nauczyć psa samokontroli (więcej w rozdziale „Ćwiczenia
przydatne w AAI”) i korzystać z niej przy różnych okazjach. Pomoże ona psu
radzić sobie z otoczeniem i będzie wskazówką, jak ma się zachowywać: „jeśli
nie wiesz, co robić, trzymaj się blisko swojego człowieka i spokojnie czekaj”.
Jeśli twój pies potrafi być spokojny i odprężony w nowych miejscach, możesz
nauczyć go pracować w rozproszeniach. Odwiedzaj nowe miejsca, zacznij od
spokojnego siedzenia w nowej sytuacji, a potem dodaj trening, np. podstawowe
posłuszeństwo albo zabawę.
Żeby mieć pewność, że pies jest otwarty na obcych i potrafi się skupić na
pracy z nimi, można zaprosić do domu osoby nowe dla psa i pozwolić psu na
interakcje. Najlepiej poczekać, aż pies będzie spokojny i zrelaksowany, zanim
pozwoli mu się na interakcję z ludźmi.

Socjalizacja z placówkami i miejscem pracy
Dobrze jest pokazać psu różne miejsca przyszłej pracy. Wizyty socjalizacyjne
powinny być krótkie i przyjemne dla psa. Wystarczy wejść do placówki, być
przez jakiś czas w bezpiecznej przestrzeni (bez ludzi chcących głaskać psa) i,
kiedy pies będzie spokojny i skupiony, wejść do kilku sal czy korytarzy. Pies
zapozna się z zapachami placówki (szczególnie w placówkach medycznych
czy opiekuńczych, gdzie nie brakuje intensywnych, nietypowych zapachów),
różnymi powierzchniami i nowymi przedmiotami (zwłaszcza „potworami”
jak piłki do rehabilitacji, wózki ze środkami czystości czy respiratorami).
Idealna socjalizacja ma miejsce wtedy, gdy pies dobrze radzi sobie w różnych
sytuacjach i dobrze czuje się po ich zakończeniu. Na przykład podczas pierwszej
wizyty wystarczy podejść do placówki i może wejść do niej na chwilę, za
drugim razem wejść na kilka minut, za trzecim wejść do sal i pobawić się
w nich lub poćwiczyć, i wreszcie, jeśli pies jest na to gotowy, przywitać się
z kilkoma przyjaznymi osobami. Niestety, rzadko mamy okazję w ten sposób
pracować w placówce. Bardzo często podczas pierwszej wizyty młodego psa
w placówce wszyscy (personel i pacjenci) chcą witać się z psem, głaskać go
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i przytulać. To może być zbyt wiele, szczególnie dla niezbyt pewnego siebie
psa, a taka wizyta może odnieść efekt przeciwny do zamierzonego.
Nie ma magicznego przepisu na socjalizację – jest to proces oparty na
interakcjach między psem, jego przewodnikiem i otoczeniem. Jeśli przewodnik
chce, by przebiegła ona z korzyścią dla psa, musi zrozumieć psa i spełniać
jego potrzeby.
Więcej informacji:
“The dog. A Natural History” Ádám Miklósi (2018)
“Attachment to pets” Henri Julius, Andrea Beetz, Kurt Kotrschal, Dennis Turner, Kerstin
Uvnäs Moberg 2012
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ROZDZIAŁ 5.

Różne razy psów w AAI
Autorstwa Christine Olsen
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Praca na zajęciach z udziałem zwierząt może być dla psa poważnym
wyzwaniem. Ciągła bliskość klientów/pacjentów lub uczniów w różnym
wieku i różnie wyglądających, zmienne sytuacje – to wszystko jest trudne
i nie wszystkie psy sobie z tym poradzą.
Na świecie istnieje obecnie ok. 400 ras psów (Parker i in., 2007) i przedstawiciele
żadnej z nich nie są z założenia „psami do terapii i szkół” – to, czy nadadzą się
do pracy, zależy od osobowości konkretnych osobników.
Można znaleźć psy nienadające się do AAI wśród dorosłych przedstawicieli
każdej rasy, a z drugiej strony, można zaleźć osobnika idealnego do AAI
w rasie, która nie jest typowa do tego rodzaju pracy. Szczenięta niektórych
ras sprawiają wrażenie, jakby idealnie nadawały się do AAI, po czym, gdy
dorosną, rozszerza się ich przestrzeń osobista i już nie mogą pracować na
zajęciach.
O osobowości można przeczytać w rozdziale „Wybór psa do AAI”.
Badania dowodzą, że istnieje dość duże zróżnicowanie ras psów. Szwedzki
Kennel Club opisał rasy pod kątem socjalności, lękowości i poziomu agresji
(Svartberg i Forkman, 2002, Svartberg i in. 2005). Parker i in. (2004) przyjrzeli
się 85 rasom. Odkryli, że rasy o stosunkowo zbliżonej strukturze genetycznej
przejawiały wiele podobnych zachowań. Grupa ras określanych jako wilkowate
zazwyczaj wymagała niewiele czułości, za to stosunkowo często notowano
w niej przypadki agresji wobec członków rodziny, agresji wobec innych psów,
kłapania zębami i obrony terytorium. Owczarki zachowywały się znacząco
inaczej. Istnieją również międzyrasowe różnice w poziomie agresji wobec
znanych i nieznanych psów i ludzi (Duffy et al, 2008).

Serpelli Hsu (2005) odkrył, że psy wyhodowane do użytkowości mają
lepsze wyniki w zakresie podatności na szkolenie niż psy rozmnażane pod
kątem wystaw. Psy hodowane do współpracy z człowiekiem (owczarki, psy
myśliwskie, które mają dużo kontaktu wzrokowego z człowiekiem) lepiej
odczytują znaki dawane przez człowieka niż bardziej „niezależne rasy”,
które pracują bez kontaktu wzrokowego z człowiekiem (jak np. gończe, psy
zaprzęgowe czy stróżujące) (McKinley and Sambrook 2000; Gacsi i in. 2009;
Wobber i in. 2009).
59

W temacie ras, każda osoba ma własne preferencje dotyczące ulubionej rasy.
Wszystkie rasy mają wady i zalety i nie ma rasy obiektywnie lepszej od innych.
Wszystko zależy od celu, w jakim chce się mieć psa. Jeśli chcesz pracować
na zajęciach z udziałem zwierząt, warto wybrać psa spośród ras hodowanych
do pracy z człowiekiem, które umieją bawić się z człowiekiem i łatwo uczyć,
które są odporne psychicznie, by mogły poradzić sobie z nieprzewidzianym
dźwiękiem, ruchem czy zamieszaniem (VanFleet i Faa-Thompson, 2017).
Psy, które zostały wyhodowane do pilnowania domów, odstraszania obcych
lub do walk z psami/innymi zwierzętami zazwyczaj nie nadają się do pracy
w AAI (Nawarecka-Piątek i in., 2016).

Należy także wziąć pod uwagę rodzaj zajęć, w których pies ma brać udział.
Czy chcemy, aby pies był aktywny podczas zajęć, czy żeby umiał odprężyć
się na kanapie albo na kolanach pacjenta? Czy chcemy psa, który aportuje,
który będzie współpracował z pacjentami lub uczniami, czy ważne jest
tylko, żeby pies był obecny na sali? Jeśli celem zajęć z udziałem psa jest
wzbogacenie środowiska, praca nad akceptacją, uspokojenie klientów czy
uczniów i danie im poczucia bezpieczeństwa w stresujących sytuacjach,
jeśli ludzie mają po prostu poczuć spokój i radość z przebywania obok
ciepłego, przyjaznego psa, można wybrać rasę mniej energiczną. Z drugiej
strony, jeśli chcesz pracować z poczuciem własnej wartości i odnoszeniem
sukcesów, zmotywować klientów czy uczniów do pracy w trudnych sytuacjach albo przynieść poczucie zabawy i radości, bardziej pomoże w tym
pies o wysokim poziomie energii. Zarazem jednak ważne jest, żeby pies
się nie stresował i umiał wraz z klientem/pacjentem/uczniem odprężyć się
i biernie czekać, gdy nic się nie dzieje. Jeśli szukasz takiego psa, szukasz
rasy, która współpracuje blisko z człowiekiem, a zarazem takiej, która potrafi na co dzień przebywać wśród ludzi spokojnie i bez problemów.
Placówki, w których odbywają się zajęcia są zazwyczaj dość
ciche, więc nagłe szczekanie psa może być bardzo nieprzyjemne
dla mieszkańców. Często klienci i dzieci, z którymi pracujemy,
są wrażliwi na dźwięk. Zależy nam, żeby terapia i szkoły były
ciche, dlatego łatwiej będzie wybrać psa, który nie robi hałasu.
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Kiedy już wiemy, jaką chcemy rasę, musimy określić, jaką osobowość ma mieć
nasz pies. W obrębie rasy występują różnice w osobowości. Svartberg, Tapper
i Temrin (2005) badali różnice osobowości w rasie. Rozmnażanie pod kątem
sukcesów wystawowych jest pozytywnie skorelowane z lękliwością społeczną
i niespołeczną, a negatywnie z chęcią zabawy, ciekawością i agresją, podczas
gdy hodowla pod kątem pracy jest pozytywnie skorelowana z chęcią zabawy
i agresją.
A co z mieszańcami? Trudno przewidzieć przyszłe zachowania psa mieszanej
rasy. Seter angielski różni się od owczarka niemieckiego nie tylko tym, że
wystawia ptactwo, ale także wieloma innymi cechami; prawdopodobnie nie
będzie pilnował domu tak, jak owczarek niemiecki i będzie bardziej aktywny
na co dzień. W przypadku szczeniąt rasowych, możemy do pewnego stopnia
przewidzieć, jakie będą w dorosłym życiu, nie jest możliwe w przypadku
kundelków. Turcsán i in. (2017) odkryli, ze mieszańce są bardziej zaniepokojone
i bardziej zestresowane niż psy rasowe. Mieszańcy były też mniej społecznie
nastawione do innych psów.
Badania wykazały także różnice między płciami. Samce częściej
wykazują się agresją wobec członków rodziny, są bardziej
agresywne i bardziej bronią terytorium przed innymi psami
(Hart i Hart, 2017). Samce częściej szczekają ostrzegawczo,
są bardziej aktywne i skłonne do kłapania zębami. Suki mają
większe szanse być podatne na szkolenie, łatwiej jest je nauczyć
załatwiania potrzeb poza domem, potrzebują więcej czułości
przewodnika. W wielu krajach Europy i nie tylko powszechna
jest sterylizacja psów obu płci. W AAI można bez problemu
pracować z psami niesterylizowanymi. Istnieją psie majtki,
które można założyć sukom w cieczce, a które przy okazji
często stają się tematem ciekawej lub zabawnej rozmowy. Wprawdzie cieczka
ma wpływ na psychikę niektórych suk, ale zazwyczaj zmiana trwa tylko kilka
dni. Niektóre suki pod koniec cieczki cierpią z powodu tzw. ciąży urojonej
i w takim przypadku należy zapewnić im kilka dni wolnego. Nie zalecamy
sterylizacji psów pracujących w AAI. W wielu krajach, np. w Norwegii, prawo
zabrania sterylizacji psa z przyczyn innych niż medyczne.
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Warto też zastanowić się nad rozmiarem psa, z którym planuje się
pracować. Bardzo małe psy mogą łatwo zostać zranione przez dzieci lub
nieprzewidywalnych klientów (Nawarecka-Piątek i in. 2016). Zdarzały
się przypadki, kiedy klient tak mocno przytulał małego psa, że musiały go
uwalniać więcej niż dwie osoby.
Zaletą małych psów jest to, że
są urocze i niewiele osób się ich
boi. Małe psy mogą też wzbudzać
empatię klientów, a ludzie chętnie
się nimi opiekują i troszczą
o nie. Łatwo je zabrać w miejsca
publiczne – można je nosić na
rękach. Jeśli na przykład idzie się
do placówki i pada deszcz, można
przenieść psa za pazuchą i wnieść
do środka – w ten sposób będzie
czysty, suchy i gotów do pracy.
Nie jest to możliwe w przypadku
większego psa. Mały pies jest
też wygodny w przypadku
pacjentów lezących – można go
łatwo wsadzić na łóżko. Jednak
niektórzy klienci nie uznają
małych psów za psy, często
chcą kontaktu z „prawdziwym”,
większym psem.

Psy ras olbrzymich są nierzadko
bardzo ciężkie, zajmują dużo
miejsca. W wielu placówkach
miejsce jest ograniczone, więc
może być trudno wejść tam
z dużym psem. Rasy olbrzymie
często nie miały pracować
z ludźmi, pierwotnie służyły do
obrony stad i ludzi. Nauczenie ich
pracy z klientami może okazać się
wyzwaniem. Swoimi gabarytami
potrafią przestraszyć niektóre
osoby, część z nich ma tez problem
z nadmiernym ślinieniem. Nawet
jeśli korzysta się z ręczników czy
koców, żeby zminimalizować
konsekwencje tego problemu,
niektórzy uznają ślinienie za
obrzydliwe, co może sprawić,
że nie będą chcieli uczestniczyć
w zajęciach (Nawarecka-Piątek
i in. 2016). Zaletą psów ras
olbrzymich jest fakt, że sprawiają,
że ludzie mogą przy nich poczuć
się wyjątkowo i nabrać pewności
siebie. Przebywanie blisko tak
wielkiego psa może też być
bardzo przyjemne.

Psy z długim, obfitym futrem mogą bardzo podobać się klientom i dzieciom.
Dotyk czy wręcz chowanie twarzy w psim futrze może odprężać i być bardzo
przyjemne. Jednak takie psy, jeśli mają uczestniczyć w zajęciach, musza być
często myte i czesane. Często też są nieodporne na wysokie temperatury
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i trudno im pracować, gdy jest gorąco. Temperatura w wielu placówkach może
być dla nich problemem i utrudniać im pracę.
Postrzeganie psa przez klientów i dzieci często oparte jest na wcześniejszych
doświadczeniach z daną rasą lub podobnymi psami. Normy kulturowe
i społeczne także nierzadko mają wpływ na to, jak osoby zareagują na
określonego psa. Często klienci i uczniowie reagują różnie na rottweilera
i na golden retirevera, na owczarka niemieckiego i na pudla. Czasem
przyprowadzenie na zajęcia, przykładowo, owczarka niemieckiego, będzie
korzystne, czasem jednak sprawi trudności. Jeśli pracujesz z młodymi
chłopcami w wieku ok. 16 lat, a celem terapii jest budowanie poczucia własnej
wartości i nauka radzenia sobie w życiu, owczarek niemiecki czy rottweiler
może być świetnym psem do tego celu. Jeśli jednak celem terapii jest poprawa
empatii i zdolności opiekuńczych, mniejszy pies, np. chihuahua, sprawdziłby
się lepiej.

Psy hipoalergiczne?
Nie istnieją rasy hipoalergiczne. Vredegor i in. (2012)
odkryli, że: „Nie ma dowodów pozwalających sklasyfikować
jakiekolwiek rasy jako „hipoalergiczne”. W tym badaniu
skupili się na poziomie Can f 1, głównego psiego
alergenu, i odkryli, że zróżnicowanie jego poziomu
pomiędzy przedstawicielami różnych ras jest mniejsze niż
zróżnicowanie pomiędzy rasami.
Reakcja alergiczna wywoływana jest przez białka zawarte
w łupieżu, ślinie, włosach lub moczu psa. Te białka to małe cząsteczki, które
mieszają się z kurzem, unoszą w powietrzu i wywołują reakcję alergiczną po
wdychaniu lub w zetknięciu ze skórą. Kiedy pies się liże, alergeny ze śliny
mogą przywierać do jego sierści, a dalej do mebli, ubrań i materiałów.
Alergie są bardzo złożone: niektóre osoby mają reakcję alergiczną na jednego
psa danej rasy, a nie mają jej na innego psa tej same rasy. Jedno wiadomo
na pewno: wykąpanie psa zmniejsza szansę wystąpienia reakcji alergicznej.
Hodson et al (1999) odkryli, ze kąpanie dnia dwa razy w tygodniu zmniejsza
jego poziom alergenów.
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Psy bezpańskie i ze schroniska
Zasadniczo nie polecamy korzystania z pracy psów ze schronisk i bezpańskich
podczas zajęć z udziałem zwierząt. W pierwszej książce „Animal Assisted
Activities with Dogs – Guideline for basic requirements & knowledge”
(Wohlfarth i Sandstedt, 2016) wyjasnialiśmy, jak zapewnić psu dobry start
w życie – jak wybrać hodowlę, socjalizować psa i jak przeprowadzić habituację.
Ważne jest, by psy biorące udział w AAI były stabilne emocjonalnie (więcej
w rozdziale „Wybór psa do AAI”). Wells and Hepper (2000) and Modelli i in.
(2004) twierdzą, że psy ze schronisk nierzadko mają problemy behawioralne,
niekiedy tak poważne, że wracają do schroniska po adopcji. Jednym z celów
AAI powinien być rozwój wszystkich istot w nich uczestniczących. Wiadomym
jest, że większość psów bezpańskich i schroniskowych doświadczyło
poważnych traum, dlatego naprawdę zasługują na bezpieczeństwo i miłość
w jednej rodzinie. Wiemy, że przebywanie wśród klientów/uczniów jest dla
większości psów trudne, psy po traumach mogą nie być w stanie poradzić
sobie w wyzwaniami, jakie postawi przed nimi AAI.
Po przeczytaniu tego rozdziału i rozważeniu zalet i wad różnych ras psów,
warto pamiętać, że należy wybrać psa pasującego do naszej osobowości
i preferencji. Pamiętaj, ze spędzisz z psem dużo czasu, zarówno w domu, jak
i w pracy. Rzeczą ogromnie ważną – i dobra praktyką w AAI – jest dobra
relacja między psem a przewodnikiem, a do tego pies i człowiek musza do
siebie pasować.
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ROZDZIAŁ 6.

Interpretacja i rozumienie psów
Autorstwa Magdaleny Nawareckiej-Piątek
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Komunikacja
Zajmując się tematem psiej komunikacji musimy pamiętać, że psy to zwierzęta
społeczne, mają więc szeroką i zróżnicowaną gamę zachowań społecznych.
Potrafią też odczytywać sygnały zarówno ludzi, jak i psów i odpowiadać na
nie (Lakatos i in., 2009).
Aby lepiej zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za komunikację i emocje
u psów, musimy wpierw pojąć wpływ udomowienia. Psy żyją i współpracują
z ludźmi od co najmniej 5400-16300
lat (Pang i in., 2009), a może nawet od
Więcej o społecznym
32000 lat (Miklosi, 2018). W procesie
uczeniu się można
udomawiania ludzie nagradzali
znaleźć w: „Do As
umiejętności,
które
ułatwiały
I Do: Using Social
komunikację i zrozumienie, tak by
Learning to Train
psy stawały się lepszymi partnerami
Dogs” autorstwa
w wielu różnych sytuacjach.
Claudii Fugazzy.
Warto też przyjrzeć
Skupienie się na innych jest
się stronie Family Dog Project
potrzebne nie tylko do komunikacji
w dziale „Publications” – należy
– jest to także konieczna umiejętność
poszukać frazy „social learning”.
w społecznym uczeniu się oraz
zachowaniach
opartych
na
współpracy lub współzawodnictwie. Potrzebujemy, by nasze psy zwracały na
nas uwagę bardziej niż na środowisko lub inne psy – i zapewne był to jeden
z celów selektywnej hodowli.
Fascynujące badania Range i in. (2009) wykazały, że psy bardziej skupiały
się na człowieku, niż na drugim psie! Psy potrafią bardzo dobrze czytać
ludzki język ciała i emocje. Na przykład, jeśli nasz pies obawia się osoby
na wózku, możemy okazać zainteresowanie tą osobą, rozmawiać z nią i stać
blisko, aby pokazać psu, że nie ma żadnego zagrożenia i że takie zachowanie
jest pożądane. Jeśli skierujemy nasze ciało „na nieznajomego” i skupimy na
nim swoją uwagę, pies zapewne też podejdzie do tej osoby i będzie się czuł
bezpieczniej w tej sytuacji. W swojej komunikacji psy korzystają nie tylko
ze społecznego uczenia się, ale także z mowy ciała, tonu głosu i bliskości.
Potrafią nawet śledzić nasze spojrzenia – jeśli zostały skierowane wprost na nie
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(Met i in., 2014; Wallis i in., 2015). Można używać spojrzenia nie tylko jako
komendy lub sygnału, ale także by pokazać kierunek albo osobę, z którą pies
ma wejść w interakcję. Warto korzystać z tej wiedzy podczas zajęć i szkolenia.
Niektórym psom łatwiej zrozumieć pozycję i kierunek ustawienia całego ciała
człowieka, jednak innym wystarczą spojrzenia i drobne gesty.

Psy lepiej reagują na komendy lub sygnały werbalne, jeśli pozycja ciała
właściciela/przewodnika wskazuje na to, że są one kierowane do nich (Gácsi
i in. 2004). W badaniu wykazano, że jeśli właścicielka wydaje komendy, ale
jest zwrócona do innej osoby (prowadzącej eksperyment), pies nie reaguje,
nawet jeśli zna polecenie (Virányi i in., 2004). Jest to istotne z dwóch
powodów: podczas zajęć psu jest znacznie łatwiej, jeśli przewodnik jest
do niego skierowany, szczególnie w trudniejszych sytuacjach. Po drugie,
należy koniecznie nauczyć psa reagować na komendy niezależnie od pozycji
przewodniczki. Warto ćwiczyć proste, dobrze znane psu komendy takie jak
„siad” czy „leżeć” i wydawać je w różnych pozycjach – siedząc na krześle,
leżąc na kanapie, stojąc plecami do psa. Dzięki temu komunikacja podczas
zajęć będzie skuteczniejsza. Możemy też wykorzystać tę wiedzę, by ułatwić
zajęcia – jeśli chcemy, by pies słuchał pacjentów i reagował na ich polecenia,
to powinni oni być zwróceni ciałem do psa, by komunikacja była jaśniejsza
i bardziej naturalna. Jeśli to niemożliwe, warto znaleźć inne rozwiązania,
które będą odpowiednie dla psa i zrozumiałe w danej sytuacji. Z początku brak
zrozumienia między pacjentem a psem może być frustrujący (dla obu stron).
Chcemy sprawić, by nasz pies słuchał różnych osób i rozumiał je.
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Podczas odwiedzin u pacjentów lub sesji terapeutycznych, przewodnik
musi często skupiać się na klientach, dobrze więc, jeśli pies jest
gotów do działania, gdy uwaga człowieka jest podzielona między
niego i inne osoby. Ćwiczenie komend w różnych pozycjach względem
psa może przydać się także w przypadku klientów (osób starszych
lub z niepełnosprawnościami), którzy nie mogą stanąć przed psem,
a zamiast tego siedzą na kanapie lub wózku. Niektórzy klienci nie są
w stanie nawiązać kontaktu wzrokowego, warto więc przeszkolić psa
także na tę okoliczność.
Kiedy mowa o komunikacji, warto pamiętać, że jest to relacja wzajemna.
Powinniśmy skupiać się nie tylko na tym, by pies rozumiał nasze sygnały/
komendy, ale także byśmy rozumieli mowę ciała psa. Podczas AAT czy AAE
mogą pojawić się trudne lub stresujące sytuacje. Psy będą się komunikować
i będą oczekiwać wsparcia przewodnika. Jeśli przewodnik zareaguje z empatią
i zadba o spełnienie potrzeb psa, porozumienie między nim i psem będzie
trwało. Jeśli jednak przewodnik będzie ignorował objawy stresu, strachu lub
innych negatywnych emocji, pies może próbować komunikować się w inny
sposób. Jedną z możliwości jest skorzystanie z sygnałów grożących.
Inną jest zmiana mechanizmu radzenia sobie z sytuacją i ucieczka w bierność.
Ogromnie ważne jest dostrzeganie z porę sygnałów świadczących o zmianie
stanu emocjonalnego psa. Niektóre przewodniczki cieszą się, że pies jest tak
przyzwyczajony do sytuacji, że leży „spokojnie”. Prawda bywa dokładnie inna
– pies chce wydostać się z sytuacji. Aby sprawdzić, czy pies czuje się (dość)
swobodnie w danej sytuacji, można zaproponować mu smakołyk lub zabawę.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w poprzednim podręczniku,
„Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline for basic requirements &
knowledge” (Wolfhart & Sandstedt, 2016), szczególnie w rozdziale 7.
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Emocje
Psy mają emocje – nowe badania odkrywają coraz więcej podobieństw miedzy
emocjami psów i ludzi. Dla nas, przewodników psów w AAI i prowadzących
zajęcia, emocje naszych psów podczas pracy są bardzo ważne. Z psychologii
człowieka wiemy, że jeśli odczuwamy pozytywne emocje, staramy się
podtrzymać dane zachowanie, sytuację lub interakcję. Negatywne emocje
sprawiają, ze przerywamy zachowanie lub nie chcemy dalej przebywać
w danym otoczeniu. Ważne jest, że emocje kojarzą się z daną sytuacją, nawet
jeśli wywołujący je bodziec się nie powtarza – ludzie, podobnie jak psy,
zapamiętują, jak czuli się w podobnej sytuacji.
Sesje szkoleniowe na potrzeby AAI powinny kojarzyć się z pozytywnymi
emocjami, by pies chciał je powtarzać, a nie ich unikać. Emocje psa, jego
mowa ciała i chęć wchodzenia w interakcje to ważne czynniki, o których
należy pamiętać, pracując w AAI.
Dzięki odpowiedniemu szkoleniu możemy sprawić, że doświadczenia psa
będzie pozytywne. Nie możemy jednak kontrolować wszystkiego – wydarzyć
się może coś nieoczekiwanego i pies może doświadczyć dyskomfortu. Im
więcej pies zbierze pozytywnych doświadczeń, tym łatwiej poradzi sobie
z negatywnym. Szkolenie na potrzeby AAI opiera się na nagrodach. W ten
sposób pies uczy się, ze ten rodzaj sytuacji – podchodzenie do obcych, zabawa
z nimi i bycie głaskanym – łączy się z przyjemnościami, takimi jak jedzenie,
zabawki i uwaga. Pies odczuwa więc pozytywne emocje i spodziewa się
dobrego.
Po właściwie przeprowadzonym szkoleniu możemy wykorzystać te dobre
emocje i zorganizować dobre zajęcia, przyjemne dla wszystkich. Z drugiej
strony, jeśli oprzemy szkolenie na awersji, pies zacznie odczuwać negatywne
emocje, a stres zwiększy się podczas zajęć. Nawet jeśli wykorzystamy
awersję tylko w niektórych momentach szkolenia, na przykład by oduczyć psa
skakania na ludzi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pies rozszerzy swoją
niepewność na inne, powiązane aktywności.
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Należy upewnić się, że pies czuje się bezpiecznie i jest zrelaksowany zanim
zaczniemy trening lub pracę.
Aby budować pozytywne emocje podczas sesji, należy:
● Używać pozytywnego wzmocnienia jako głównej metody szkolenia.
● Stawiać osiągalne cele – zbyt wysokie oczekiwania mogą sfrustrować
człowieka i psa.
● Zrezygnować z awersji i presji do powstrzymywania zachowań – lepiej
jest nauczyć psa pożądanego zachowania i je nagradzać.
● Obserwować psa i zakończyć sesję, zanim będzie zmęczony i zniechęcony
(szczególnie na początku szkolenia lub pracy).
● Nauczyć psa, by spodziewał się dobrego – jedzenia, zabawy i przyjemnego
kontaktu z ludźmi.
● Pamiętać o dobrostanie psa w codziennym życiu.
● Dbać o relację pies-przewodnik, wspierać psa w trudnych sytuacjach.
● Pamiętać o właściwej socjalizacji i przygotować psa do radzenia sobie ze
środowiskiem i ludźmi.
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Empatia
Dla wielu właścicieli psów jasne jest, że psy są empatyczne. 64% właścicieli
psów w Wielkie Brytanii wierzy, że psy odczuwają empatię (Morris i in.
2007). Badacze na wiele sposobów próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy
psy czują empatię. Jednym z pierwszych testów była próba z pomocą ludzkich
dzieci i dowiodła ona istnienia psiej empatii. Psy słuchały i obserwowały
różnych ludzi, którzy płakali (test), rozmawiali (grupa kontrolna nr 1) i nucili
(grupa kontrolna 2). Psy reagowały inaczej (okazywały zachowania związane
z uległością) na ludzki płacz, co może być dowodem na odczuwanie empatii.
Wielu badaczy używa różnych testów, by dowiedzieć się, ile empatycznych
zachowań uda się zaobserwować – i czy faktycznie wynikają z empatii, czy to
tylko nasza interpretacja?
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ROZDZIAŁ 7.

Ocena osobowości psów w AAI
Autorstwa dr Christine Olsen

74

Wiele organizacji ocenia psy po tym, jak wykonują proste zadania, takie
jak kładzenie głowy na kolanach, chodzenie na smyczy, sztuczki itp.,
zamiast spojrzeć na lękliwość, socjalność, podatność na szkolenie, agresję,
śmiałość i aktywność. To zrozumiałe. Znacznie łatwiej przeprowadzić
„zawody w posłuszeństwie” niż analizować zachowanie i osobowość psów.
Wymaga to wykształcenia i zrozumienia zachowania zwierząt, umiejętności
obserwowania, analizowania, standaryzowania, systematyzacji itd. Zajęcia
z udziałem zwierząt uznawane są za dziedzinę interdyscyplinarną i podobnie
jest z oceną zwierząt.
W innym projekcie Erasmus+ (Personality Assessment For Dogs In AAI),
grupa badawcza pracuje nad standaryzacją metod ewaluacji, które pomogą
określić osobowość i zdolność do przeszkolenia do pracy w AAI każdego psa.
Opracowany przez nią test przygląda się konkretnym cechom psa i mierzy je wg
skali Likerta. Fratkin i in. (2013) twierdzą, że oceny behawioralne są bardziej
godne zaufania niż kodowanie behawioralne. Badacze ci odkryli, że ocena
osobowość psa jest bardziej trafna, jeśli korzysta się z ocen behawioralnych,
a nie z kodowania.

Wiek przeprowadzenia testów
Psy, podobnie jak ludzie, mają różne osobowości, i tak samo jak w przypadku
ludzi, ich osobowość nie jest w pełni wykształcona przed osiągnięciem
dojrzałości.
W AAI nie tylko psy wchodzą w strefę osobistą ludzi, ale także ludzie wchodzą
w strefę osobista psów. Proksemika zajmuje się badaniem przestrzeni, którą
jednostki chcą zostawiać między sobą a innymi (Aiello & Aiello, 1974).
Niewiele jest badań nad proksemiką u psów, jest ich za to sporo w odniesieniu
do ludzi. Zakładamy, że psy mają takie same strefy bliskości co ludzie
(MacNamara & Butler, 2010). Wszystkie rasy, niezależnie od tego, czy były
stworzone do walki, chronienia, polowania czy pasienia, są społeczne i mają
niewielkie strefy osobiste jako szczenięta i w młodości, ponieważ zależą od
kogoś, kto dostarczy im jedzenie, wyczyści je itp. W miarę dorastania i osiągania
dojrzałości, rozszerza się strefa osobista, zależnie od rasy i osobowości psa.
Badania na ludziach wskazują, że ich proksemika rozwija się w pełni około
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dwunastego roku życia (Aiello & Aiello, 1974).
Dzieci mają małe strefy osobiste, które rozszerzają się, gdy dojrzewają. Istnieją
duże różnice w rozmiarach stref osobistych między dorosłymi. Niektórzy
ludzie przytulają innych, nawet nieznajomych, innych przytulanie wprawia
w zakłopotanie. Osobowość rozwija się z czasem, a strefa osobista nie określa
się, póki pies nie dorośnie – podobnie jak różne formy wyrażania agresji
i niepokoju. Dlatego zalecamy, by testy predyspozycji do AAI przeprowadzać
na w pełni dorosłych psach. Moment, w którym ich osobowość jest w pełni
rozwinięta, jest różny dla różnych ras. Małe rasy rozwijają się wcześnie,
niektóre już w 14 lub 16 miesiącu; inne rasy, szczególnie duże, dojrzewają
późno, w wieku 2,5, a nawet 3 lat.
Co jednak jest najważniejsze, nie ma dowodów na to, że można przewidzieć
zachowanie dorosłego psa w młodym wieku. W meta-analizie stałości
osobowości u psów, Fratkin i in. (2013) badali stałość agresji i zachowań
uległych u psów w okresie szczenięcym i w dorosłości. Podatność na
szkolenie i lękliwość były bardziej zmienne niż agresja i uległość, ale mniej
niż aktywność. Aktywność (r = 0,26) była zdecydowanie mniej stała niż
uległość i nieco mniej niż agresja (Fratkin i in., 2013). Zarazem praktycznie
nie było zmian w stałości cech osobowości psów dorosłych, co oznacza,
że wynik jednego testu przeprowadzonego na dorosłym psie najpewniej
powtórzy się w kolejnym (Fratkin i in., 2013). Należy jednak podkreślić, że
cechy osobowości nie są stałymi właściwościami konkretnych psów, lecz
wpływają na nie czynniki środowiskowe i społeczne, więc mogą się zmieniać
(Fratkin i in., 2013).

Cechy istotne w testach osobowości
Cechami osobowości, na które będziemy zwracać szczególną uwagę w AAI jest
lękliwość, socjalność, podatność na szkolenie, agresja, śmiałość i aktywność.

Lękliwość
Dla psów pracujących w AAI najważniejszą cechą jest lękliwość – a ściślej,
jej brak. Choć strach jest stanem emocjonalnym koniecznym do przetrwania
wszystkich zwierząt, zwiększona lękliwość psów może spowodować istotne
problemy z dobrostanem. Strach może prowadzić do gryzienia, które oczywiście
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nie ma prawa wydarzyć się w AAI pod żadnym pozorem. Lękliwość można
podzielić na społeczną i niespołeczną. W kategorii społecznej mieści się lęk
przed obcymi psami i ludźmi (Sarviaho i in., 2019). Psy mające pracować
w AAI nie powinny bać się ludzi i innych psów. Kategoria niespołeczna to
strach przed różnymi przedmiotami i nowymi sytuacjami, głośnymi dźwiękami,
wysokością, lśniącymi lub śliskimi podłożami itp. (Sarviaho i in., 2019).
Obawy przed nieznanymi ludźmi i nowymi sytuacjami są u psów mocno
skorelowane i oba są uznawane za objawy zgeneralizowanego lęku (Sarviaho
i in., 2019). Oczywiście, traumy, brak socjalizacji, niedostateczna opieka
matczyna i szkolenie metodami awersyjnymi są znanymi czynnikami
zwiększającymi ryzyko, ale wysoki współczynnik dziedziczenia (między 0,36
a 0,49) wskazuje, że cecha ta ma silne podłoże genetyczne (Sarviaho i in.,
2019).
Psy różnią się reakcjami na nowe sytuacje i nieznane osoby. Mogą zareagować
skrajnym lękiem lub ciekawością i chęcią zapoznania się (Sarviaho i in., 2019).
Psy pracujące w AAI powinny należeć do tej drugiej kategorii – powinny być
społeczne i ciekawskie.

Socjalność
Socjalność to chęć wchodzenia w interakcje z przyjaźnie nastawionymi
obcymi w różnych sytuacjach. Niektórzy właściciele psów błędnie interpretują
okazywanie uległości i uważają, że jeśli pies skacze na ludzi i/lub liże ich po
twarzach, to jest bardzo społeczny. Wiele psów zachowuje się tak, bo szukają
wsparcia w sytuacjach, w których czują się niekomfortowo, a to oznacza,
że są lękliwe, a nie społeczne. Chęć wchodzenia w interakcje z obcymi jest
oczywiście konieczna w AAI, i choć jest to cecha dziedziczna, pies może
nauczyć się pozytywnych skojarzeń z interakcjami z ludźmi.

Podatność na szkolenie
Większość zajęć z udziałem psa wymaga od niego pewnych wyuczonych
zachowań. Podatność na szkolenie to stopień, w którym pies ma gotowość
pracować z ludźmi, jego chęć zabawy i szybkość uczenia się. Można go opisać
oceniając chęć zabawy, ogólną reakcję na otoczenie, zaangażowanie itp.
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Agresja
Agresja nie jest cechą, która może występować u psów w AAI. Pies może
wykazywać zachowania agresywne w różnych sytuacjach, więc można
w różnych sytuacjach oceniać agresję, na przykład przechodząc obok
nieznanego psa, określając chęć obrony zasobów czy kontrolę siły ugryzienia.

• Agresja wobec innych psów
Agresja wobec innych psów jest niepożądana ponieważ negatywnie wpływa
na dobrostan samego psa. Ale agresja wobec innych psów ma tez negatywny
wpływ na inne psy i ludzi wokół. Widok skaczących do siebie psów może
wywołać lęk u wielu osób. Nawet obserwowanie agresywnych zachowań psów
z dużej odległości czy np. przez okno samochodu może dla niektórych być
traumatyczne.

• Obrona zasobów
Pies może bronić zasobów (jedzenia, zabawki, właściciela itd.) spojrzeniem,
grożącą mową ciała, warcząc, szczekając, pokazując zęby, kłapiąc i gryząc.
Psy broniące zasobów nie mogą pracować w AAI.

• Kontrola siły gryzienia
Niechęć psa do gryzienia ludzi jest powodem, dla którego ugryzienia psów
zazwyczaj nie powodują poważnych obrażeń. Kontrola siły gryzienia jest
ważna w konfliktach między psami. Niektóre psy „szczypią”, gdy ktoś sprawia
im ból lub dyskomfort. Takie ostrzeżenia nie są niebezpieczne, ale absolutnie
niemożliwe do zaakceptowania w AAI.

Śmiałość
Śmiałość można określić jako ogólną tendencję psa do podchodzenia do nowych
przedmiotów i skłonność do podejmowania ryzyka. Wymiar nieśmiałośćśmiałość odnosi się do stosunku do obcych, chęci zabawy, chęci pogoni,
eksploracji i nieustraszenia. Istnieją rasowe i płciowe różnice w śmiałości, np.
samce mają średnio wyższy wynik niż samice (Svartberg, 2002).
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Aktywność
Aktywność to poziom aktywności ruchowej lub ogólnej.
Psy z wysokim poziomem aktywności mogą łatwo ulegać rozproszeniom
środowiskowym. Może im być trudno wybrać ważne bodźce i zamiast tego
będą reagować na wszystko. Psy pracujące w AAI nie mogą rozpraszać się
bodźcami z otoczenia, takimi jak inne osoby, zapachy itp. Kiedy pracujemy
z psami podczas zajęć, ważne jest, by ich zachowanie było przewidywalne.
Reakcje psa muszą być spodziewane i adekwatne do bodźca. Umiejętność
przechodzenia między spokojem a aktywnością jest ważną cechą pracujących
w AAI.

Wnioski
Na potrzeby AAI musimy brać uwagę zarówno naturę, jak i wychowanie.
Przygotowanie psa do pracy w AAI to nie tylko trening w młodości, ale także
zwracanie uwagi na geny w okresie młodzieńczym.
Aby zwiększyć szanse na wybranie idealnego psa nas partnera do AAI, warto
brać pod uwagę poniższe:
● Wybierz rasę, która jest otwarta i przyjazna wobec ludzi i którą
wyhodowano, by skupiała się na człowieku.
● Wybierz psa po rodzicach, którzy nie mają problemów behawioralnych.
● Zadbaj o częste, pozytywne spotkania szczeniaka z ludźmi podczas pobytu
w hodowli.
● Upewnij się, że pies ma dobry kontakt z matką i rodzeństwem.
● Zabierz psa do domu w odpowiednim wieku (nie przed ósmym tygodniem
życia).
● Kiedy weźmiesz szczenię do domu, zapewnij mu najlepsze możliwe
warunki.
Więcej informacji:
“The dog. A Natural History” Ádám Miklósi (2018)
“The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People” edited by James
Serpell Date of publication and publisher details needed
“Dog sense: how the new science of dog behaviour can make you a better friend to your pet”
John Bradshaw Date of publication and publisher details neede
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Szkolenie do AAI
Aby zajęcia z udziałem zwierzęcia przebiegły gładko, musimy mieć dobrze
wychowane psy, które reagują na polecenia terapeuty i klienta. Pies, który wie,
czego się od niego oczekuje, będzie bardziej skupiony, a to z kolei zapobiegnie
rozpraszaniu się (VanFleet & Faa- Thompson, 2017). Skupienie pomoże też
psu poczuć się bezpieczniej, a to wpływa pozytywnie na dobrostan.
Badania dowodzą, że doświadczenie w kontaktach z ludźmi oraz szkolenia
wpływają na psią umiejętność komunikowania się ludźmi (Range & Virànyi,
2017). Dla psa pracującego w AAI oznacza to, że ważne jest, by przewodnik
był obok i wspierał go w razie potrzeby. W jednym z badań Norwegian Centre
of Anthrozoology odkryto, że psy patrzyły na właścicieli, gdy nie rozumiały,
czego wymagał od nich klient (Olsen & Myren, 2011).
Badania dowodzą również, że psy, które przeszły tylko podstawowe szkolenie
w zakresie posłuszeństwa są mniej proaktywne i mają mniejsza zdolność
rozwiązywania problemów niż psy, które trenują jakiś sport (jak agility,
obedience, tropienie itd.). Badania te pokazują też, że psy, które są częściej
szkolone, inaczej komunikują się z ludźmi (Marshall-Pescini i in. 2009;
Osthaus i in. 2003, 2005; Range i in. 2009). Szersze badania wskazują, że
zdolność uczenia się psa może być różna w zależności od rasy, wychowania,
doświadczenia itd. Wiemy też, że psy szybko się dostosowują i potrafią
nauczyć się reagować na sygnały, które kojarzą z pożądaną nagrodą.
Psy mają dobrze wykształcony system emocjonalny, który sprawia, że lepiej
reagują na uczucia niż „rozumem” (Hallgren, 2015). Ważne więc jest zwracanie
uwagi na emocje psa podczas szkolenia. Pies uczy się nie tylko zachowań,
ale również emocji związanych z sytuacją. Oznacza to, że jeśli pies czuje się
bezpiecznie i jest zadowolony w jednej sytuacji, zapewne tak samo poczuje się
w podobnej sytuacji w przyszłości. Można też zmienić psie emocje poprzez
szkolenie. Niewątpliwie chcemy, by wszystkie psy terapeutyczne i szkolne
były zadowolone i radosne w pracy z klientami.
Szkolenie oparte na nagrodach jest ważne dla psów pracujących w AAI.
Szkolenie oparte na nagrodach polega na nagradzaniu pożądanego zachowania
w celu zwiększenia szansy, że będzie ono powtarzane. Można przeczytać
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więcej na ten temat w publikacji „Animal Assisted Activities with Dogs
– Guideline for basic requirements & knowledge” (2016). Jest to książka
wprowadzająca, w której pisaliśmy również o socjalizacji szczeniąt i młodych
psów do tej pracy.
Psy pracujące w AAI powinny także umieć dobrze się zachowywać na co
dzień. Powinny umieć wykonać ćwiczenia takie jak:
●
●
●
●
●

Ładne chodzenie na smyczy
Siad i zostań
Leżeć i zostań
Przywołanie
Grzeczne witanie się z ludźmi

Posłuszeństwo na co dzień
Ucząc psa dobrych zachowań na co dzień, sprawiamy, że życie staje się
łatwiejsze dla psa i dla nas. Jest to szczególnie ważne w przypadku psów
impulsywnych, które poprzez szkolenie uczą się panować nad sobą – to
konieczna umiejętność w AAI. Podczas szkolenia warto ćwiczyć jak najwięcej
codziennych sytuacji. Prośmy psa, by siadał zanim przejdzie przez drzwi,
siadał zanim przywita się z człowiekiem, uczmy go, by ładnie chodził na
smyczy, niech siada i czeka zanim dostanie coś, na czym mu zależy. Jeśli
zacznie się takie ćwiczenia ze szczeniakiem, dorosły pies będzie wiedział, jak
się zachowywać.
Szczeniak uczy się tego bez trudu. Jeśli szczenię chce przejść przez drzwi,
a człowiek sięgnie do klamki i poczeka, aż pies usiądzie, zanim otworzy,
szczeniak nauczy się, że gdy siada, drzwi się otwierają i można wyjść.
Korzystamy z zasady Premacka – bardziej prawdopodobne zachowania
wzmacniają mniej prawdopodobne (Ostaszewski, 2000). W tym przypadku,
pies robi coś, na czym mu nie zależy (siada i czeka), by mieć dostęp do
zachowania, na którym mu zależy (wyjście).
Kiedy pies rozumie, że ma siedzieć do otwarcia drzwi, warto nauczyć go
sygnału „ok – możesz iść”, czyli sygnału zwalniającego, która poprzedza
przejście przez drzwi. Jeśli pies rzuca się przez drzwi, kiedy tylko zostaną
otwarte, należy je zamknąć. Jeśli zatrzyma się i znowu usiądzie, znowu
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otwieramy drzwi, jeśli siedzi – dostaje sygnał zwalniający. Z początku należy
dać ten sygnał bardzo wcześnie, kiedy tylko otworzy się drzwi, a po pewnym
czasie można oczekiwać, że szczeniak da radę siedzieć dłużej przed
zwolnieniem.
To ćwiczenie w sprytny sposób uczy psa sygnału „ok – możesz iść”
(sygnału zwolnienia). Jeśli szczeniak dalej siedzi lub stoi i nie rozumie,
że może iść, można rzucić smakołyk przez drzwi podczas dawania
sygnału zwalniającego.
Innym dobrym zwyczajem jest nie pozwalać psu zdobyć nagrody za
ciągnięcie na smyczy. Psy głównie robią to, co im się opłaca, więc brak nagród
za ciągnięcie na smyczy sprawi, że nie będą ciągnąć (por. poniżej: „Ładne
chodzenie na smyczy”).
Kiedy zaczynasz szkolić psa na terapeutę lub psa szkolnego, powinien znać
te podstawowe ćwiczenia. Wyjaśnimy je więc poniżej, ponieważ często są
trudne dla ludzi i psów. Ludzie często używają wzmocnienia negatywnego
i pozytywnej kary podczas uczenia chodzenia na luźnej smyczy. Stanowczo
nie polecamy tych metod.

Ładne chodzenie na smyczy
(smycz długości ok. 1,5 metra)
Szkolenie zaczyna się od nagradzania psa za ładne chodzenie przy człowieku.
Kiedy szczeniak jest mały i nie nauczył się ciągnięcia, można go łatwo
nauczyć chodzenia obok człowieka. Nagradzaj szczeniaka za bycie obok,
zmieniaj kierunek i zachęcaj psa, by za tobą podążał, „zaznaczaj” pożądane
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zachowanie i nagradzaj szczenię, gdy robi to, czego chcesz. Zacznij w miejscu
bez rozproszeń i, stopniowo, w miarę jak szczeniak zaczyna rozumieć
oczekiwania, dodawaj rozproszenia. Póki pies nie nauczy się chodzenia na
luźnej smyczy, każdy spacer niech będzie sesją szkoleniową. Sesje muszą
być częste, krótkie i przyjemne dla psa. Jeśli szczeniak zaczyna się
ekscytować przypinaniem smyczy i oczekiwać spaceru, warto
zaczekać z wyjściem, aż się uspokoi.
Jeśli nie masz czasu na trening, załóż psu szelki. Jeśli będziesz
działać konsekwentnie, pies po jakimś czasie skojarzy obrożę
z ładnym chodzeniem i szelki z większą wolnością.

Dla psów, które ciągną na smyczy
Kiedy szczeniak/pies ciągnie, należy albo się zatrzymać, albo pójść
w przeciwnym kierunku. Kiedy pies na nas spojrzy lub pójdzie za nami, można
znowu pójść do przodu. Za każdym razem, gdy pies ciągnie, powtarzamy.
Nagrodą jest możliwość pójścia naprzód. Metoda ta właściwie nie wymaga
użycia smakołyków czy innych nagród. Często wystarczy pozwolić psu iść,
gdzie chce i nagrodzić go pochwałą, by wiedział, że to pożądane zachowanie.
Niełatwo jest być konsekwentnym w tym ćwiczeniu. Często, gdy się
spieszymy, nie mamy czasu się tym zajmować, a pies zostaje nagle nagrodzony
za ciągnięcie (nagrodą dla psa jest możliwość dociągnięcia człowieka tam,
gdzie chce).
Jeśli pies odkryje, że zasada „nie wolno ciągnąć” nie zawsze działa,
a zachowanie jest losowo nagradzane (o nagradzaniu losowym można
przeczytać w książce „Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline for
basic requirements & knowledge), będzie się ono powtarzać częściej, więc
pies będzie więcej ciągnął.
Ładnego chodzenia na smyczy można uczyć w codziennych sytuacjach – kiedy
pies chce gdzieś pójść, z kimś się przywitać, coś powąchać itd. Spróbuj też
ćwiczyć pomiędzy miskami z jedzeniem. Połóż miski z jedzeniem w pewnej
odległości od siebie (albo skorzystaj z pomocnika, który włoży jedzenie do
misek). Pokaż psu, że w miskach jest jedzenie. Kiedy idziecie w stronę miski,
„zaznacz” właściwe zachowanie i puść smycz, by pies mógł zjeść. Jeśli masz
pomocnika, niech pokaże szczeniakowi, że wkłada jedzenie do miski. Potem
odwracacie się i idziecie do innej miski, jeśli pies zachowuje się poprawnie,
85

„zaznacz” zachowanie, puść smycz i pozwól mu zjeść z miski. Jeśli spóźnisz
się z reakcją i szczeniak zacznie ciągnąć, odwróć się, pójdź w stronę drugiej
miski, „zaznacz” i nagródź dobre zachowanie.

Warto zacząć każdy spacer od szkolenia z obrożą i smyczą, a potem założyć
szelki, zanim zmęczycie się ładnym chodzeniem. Tuż przed końcem spaceru
można zdjąć szelki i znowu poćwiczyć ładne chodzenie. Jeśli zrobisz tak
na każdym spacerze przez kilka pierwszych miesięcy, szczeniak nauczy się
zabawy w „ładne chodzenie na smyczy”.
By poznać inne podstawowe ćwiczenia, warto pójść do psiego przedszkola
albo szkoły, gdzie nauczycie się wiele o codziennym posłuszeństwie.

Skuteczne AAI
Aby zajęcia z udziałem psa były skuteczne, trzeba przygotować do nich psa.
Wyjątkowość AAI w porównaniu z innymi aktywnościami psów polega
na skupieniu psa. W AAI pies powinien skupiać się na klientach, nie na
przewodniku/właścicielu i to interakcje między nimi stanowią o wyjątkowości
tych zajęć.
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Przykład
Jeśli klient rzuca psu aport, możliwe są następujące scenariusze:
1. Pies oddaje aport właścicielowi.
2. Pies oddaje aport klientowi.
3. Pies podejmuje aport i idzie gdzieś go schować.

Zastanów się nad różnicami.
Oddanie aportu klientowi, a nie przewodnikowi, jest w tym wypadku
koniecznością. Jeśli pies odda aport przewodnikowi lub z nim odejdzie,
ucierpią na tym zajęcia. Więcej na ten temat w rozdziale „Relacje na zajęciach
z udziałem zwierząt”.
Pies musi także umieć wchodzić w interakcje z różnymi osobami. Pies musi
pracować wyłącznie z grupami, w których czuje się dobrze. Podczas szkolenia
należy przygotować psa do pracy z klientami w różnym wieku i o różnym
stopniu sprawności fizycznej i umysłowej.
Jeśli chodzi o różnice między AAI a innymi aktywnościami z psami, warto
mieć na uwadze poziom energii psa. W innych aktywnościach, takich jak
agility, obedience, tropienie czy freestyle, poziom energii psa jest dość
wysoki. W AAI potrzebny jest niższy jej poziom. Poziomem energii psa
można zarządzać, a zwierzę może się nauczyć, jakiego poziomu wymagają
dane zajęcia. Jeśli zachowanie psa jest zbyt intensywne, ludzie mogą czuć się
przy nim niepewnie. Zbyt energiczne psy bywają też nieprzewidywalne.
Warto też brać pod uwagę otoczenie, gdy myślimy o poziomie pobudzenia
i aktywności psa w pracy. W wielu placówkach jest śliska podłoga, więc jeśli
pies jest za szybki, istnieje duże ryzyko urazu.
Otoczenie psów pracujących w terapii lub szkołach jest zazwyczaj dość trudne,
dlatego pies powinien umieć pracować w silnych rozproszeniach. Co zrobi
twój pies, jeśli poprosisz go żeby usiadł pośród krzyczących dzieci?
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Czy pies posłucha cię, kiedy
będzie go wołał ktoś z jedzeniem
w ręku? Co robi twój pies, kiedy
ktoś podczas pracy trzyma go za
obrożę?
Nie
możemy
przygotować psa na wszystko,
co może się wydarzyć podczas
pracy, ale im więcej ma
doświadczeń z „dziwnymi”
wydarzeniami, tym lepiej jest
przygotowany
na
kolejne
niespodzianki podczas zajęć.

Jak szkolić
Podstawowa teoria szkolenia i uczenia się znajduje się w książce „Animal
Assisted Activities with Dogs – Guideline for basic requirements & knowledge
(2016)”. W niniejszym rozdziale znajdziesz informacje, jak nauczyć psa
ćwiczeń przydatnych w terapii i na zajęciach w szkole. Zaczniemy od krótkiego
powtórzenia wiedzy z poprzedniej książki.
Radzimy prowadzić dziennik szkoleniowy. Pomaga on utrzymać
systematyczność, a szkolenie będzie szybsze i bardziej skuteczne niż bez
dziennika.
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Zasady uczenia się:
1. Pierwsza zasada: Zachowanie nagradzane najprawdopodobniej się
powtórzy. O tym, co jest nagrodą dla psa, decyduje zwierzę, nie człowiek.
Na przykład: jeśli pies skacze na człowieka i dostaje uwagę (pozytywną
lub negatywną), będzie powtarzał to zachowanie zawsze, gdy człowiek do
domu. Dla psa sama uwaga jest nagrodą, nie ważne, czy jest pozytywna,
czy nie.
2. Druga zasada: Zachowanie, które nie jest wzmacniane,
najprawdopodobniej się zakończy (wygaśnie). Jeśli wracasz domu, nie
zwracaj uwagi na psa póki skacze, a kiedy się uspokoi, zwróć na niego
uwagę. Po jakimś czasie pies nie będzie skakał, gdy wrócisz do domu.
To samo dzieje się z zachowaniami, których uczymy psa, na przykład „siad
na komendę”. Jeśli przestaniemy nagradzać psa, gdy wykona komendę
„siad”, ulegnie ona wygaszeniu.
3. Kiedy zachowanie zostanie wyuczone, zmienny (nieprzewidywalny dla
psa) schemat nagradzania wzmocni zachowanie. Jeśli wrócisz do domu
w starych ubraniach, powiesz „cześć” i pies zacznie na ciebie skakać, ale
tobie to nie przeszkadza, bo masz stare ubrania, i przywitasz się z psem
pomimo skakania, pies będzie dalej skakał. Nagrodziłaś zachowanie
zmiennym schematem, zachowanie zostało wzmocnione.

Nagradzając psa w zmiennym schemacie, uodparniamy zachowanie na
wygaszenie.
Istnieją 4 czynniki zwiększające jakość szkolenia:
			

Kryteria

			

Timing

			

Jakość nagrody

			

Zmienność nagrody
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Kryteria
Czym są kryteria w szkoleniu psa? Kryteria to nasza
umowa z psem – jakie zachowanie musi wykonać,
by dostać wzmocnienie. Podczas szkolenia ważne są
odpowiednie kryteria, a poziom trudności zachowania
zwiększamy w miarę, jak pies dopasowuje się do
obecnych kryteriów.

Timing
Należy precyzyjnie „zaznaczać” właściwe zachowanie.
Jeśli chcę nauczyć psa siadu, to muszę nagrodzić psa,
kiedy siada. Jeśli mój timing szwankuje, mogę nagrodzić
psa za coś innego.

Jakość nagrody
Korzystanie z wysokiej wartości smakołyków podczas
szkolenia ma zalety – pies jest zmotywowany i chętny do
nauki. Co pies uważa za nagrodę jest sprawą osobniczą
i zależy od tego, co uaktywnia system motywacyjny psa
i co go przyciąga. Nagroda może być socjalna, może to
być smakołyk, zabawa lub coś z otoczenia. W „Animal
Assisted Activities with Dogs – Guideline for basic
requirements & knowledge” zadaliśmy pytanie: czy
„nagroda” zawsze jest wzmocnieniem?

Zmienność nagrody
Trzeba mieć świadomość, jak używa się nagród.
Na początku nagradzamy psa za każde pożądane
zachowanie (por. „Animal Assisted Activities
with Dogs – Guideline for basic requirements &
knowledge”). Kiedy pies wie, co robić, zaczynamy
nagradzać zmiennym schematem. Potem uczymy psa,
by pracował coraz dłużej bez nagrody. Psy pracujące
w AAI muszą być w stanie dość długo pracować bez
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nagrody. Po pewnym czasie sama praca nabiera takiej wartości, że pochwała
i pogłaskanie staje się wystarczającym wzmocnieniem. Ale dla innych psów
nagroda jest bardzo ważna i potrzebują czegoś więcej niż tylko pochwały.
To przewodnik musi odkryć, jaki schemat nagradzania najbardziej pasuje do
danego psa.
Poza tymi czynnikami, na proces uczenia się ma także wpływ środowisko
(na przykład: czy pies naprawdę skupia się na zadaniu?) i uczucia między
przewodnikiem a psem (na przykład: czy pies czuje się komfortowo? Czy
przewodnik jest wrażliwym nauczycielem?).
Warto dopasować nagrody do tego, jakiej intensywności i jakich emocji
potrzebujemy w związku z ćwiczeniem. Na przykład, gdy pracujemy nad
przywołaniem, chcemy, żeby pies był szczęśliwy i radosny i naprawdę uwielbiał
do nas przychodzić. Dlatego warto w tym ćwiczeniu używać zabawek. Bawiąc
się z psem wzmacniamy kontakt między nim a człowiekiem, dlatego lepiej
się pobawić, niż tylko rzucić i piłkę i pozwolić psu bawić się samemu. Jeśli
pies ma być spokojny, rozsądnie jest nagradzać go smakołykami. Dobrze jest
dopasować ilość podawanego jedzenia do psa. Psy są w tym aspekcie podobne
do ludzi – ich ciała reagują na jedzenie produkując hormony, które działają
uspokajająco i relaksująco. Pies terapeutyczny lub szkolny, który naprawdę
lubi dotyk i kontakt fizyczny, może być nagradzany bliskością klienta, na
przykład wspólnym byciem na kanapie. Jeśli w tej sytuacji bawilibyśmy się
z psem, może zbytnio się pobudzić, za to jedzenie może odwrócić jego uwagę
od klienta.

Wskaźnik sukcesu
Kiedy szkolisz psa, możesz obliczyć jego
wskaźnik sukcesu – pomoże ci w tym
świadomość częstotliwości nagradzania.
Wskaźnik sukcesu pozwoli ci dowiedzieć
się, ile raz pies zaoferował zachowanie,
które spełnia kryteria, w stosunku do tego, ile
razy zaoferował zachowanie niespełniające
kryteriów (Ulrich & Ingerslev, 2014).
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Obliczanie wskaźnika sukcesu:
Wskaźnik sukcesu w % = (liczba poprawnych zachowań/liczbę zachowań
w ogóle) x 100
Wskaźnik sukcesu 8/10 x 100 = 80%
Wskaźnik sukcesu 4/5 x 100 = 80%
Wskaźnik sukcesu 3/5 x 100 = 60%
Zasadniczo chcemy utrzymać wskaźnik sukcesu na poziomie ok. 80%. Jeśli
kryteria są zbyt wyśrubowane, a zachowanie psa nie spełnia oczekiwań, nie
należy obniżać kryteriów w tej sesji treningowej. Jeśli zorientujesz się, że
oczekujesz zbyt wiele, zrób przerwę i przemyśl swój plan. Jeśli zaczniesz
obniżać oczekiwania w tej samej sesji, pies dowie się, że jeśli cię nie rozumie,
nie musi się starać, bo i tak mu pomożesz. Zanim zaczniesz uczyć siadania,
kładzenia się, aportu itd., poniżej znajdują się podstawowe ćwiczenia, które
ułatwią szkolenie.

„Znacznik” poprawnego zachowania
Należy precyzyjnie zaznaczać właściwe zachowanie. Niektóre osoby
w tym celu korzystają z klikera, inny uczą psa słowa lub gestu (krótkiego
i konkretnego), którym „zaznaczają” pożądane zachowanie. Można sprawić,
by pies skojarzył dany dźwięk z nagrodą dokładnie tak samo, jak warunkuje
się kliker. W „Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline for basic
requirements & knowledge” pisaliśmy o psach Pawłowa. Psy te nauczyły
się, że dzwonek oznaczał jedzenie – i o taki rezultat nam chodzi. Słowo lub
dźwięk, którego będziesz używać, ma działać jak dzwonek Pawłowa – gdy
pies je usłyszy, powinien „automatycznie”, bez zastanowienia, wiedzieć, ze
dostanie nagrodę. Kiedy w mózgu psa wytworzy się skojarzenie, to znaczy
słowo/dźwięk zostanie uwarunkowane, można używać go do zaznaczenia
poprawnego zachowania.
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“Samokontrola”
Zacznij trening samokontroli trzymając smakołyki w dłoni. Znajomość
tej zabawy pomoże psu lepiej się skupiać i samodzielnie odkrywać, czego
oczekujesz.
1. Pies może siedzieć lub stać, choć
moim zdaniem psu jest łatwiej
zrozumieć tę zabawę, gdy siedzi.
Zacznij trzymając smakołyki na
otwartej dłoni (por. obrazek).
Przysuń rękę do psa. Jeśli pies
będzie siedział i nie sięgnie po
smakołyki, „zaznacz” zachowanie
i nagródź go. Jeśli pies sięgnie po
smakołyki, zamknij rękę. Jeśli pies
będzie węszył, lizał rękę lub
uderzał ją łapą, by dostać się do
smakołyków, nie mów nic, po
prostu go ignoruj. Kiedy tylko zrezygnuje z prób dostania się do ręki,
„zaznacz” to zachowanie, otwórz rękę i daj psu smakołyk (trzymaj rękę
dość blisko psa). Jeśli będziesz działać szybko, zapewne nagrodzisz psa,
gdy będzie nieruchomo stał lub siedział. W tej sytuacji weź kolejny
smakołyk, daj psu „sygnał zwalniający” i rzuć jedzenie, pozwalając mu za
nim pobiec.
2. Zacznij od nowa z otwartą ręką. Jeśli pies sięga do ręki, zamknij ją
i poczekaj, aż pies się cofnie, „zaznacz” to zachowanie i otwórz rękę.
Po kilku powtórzeniach można dać psu „sygnał zwalniający” i rzucić
smakołyk, pozwalając mu na ruch. Takie postępowanie sprawia też, że
pies uczy się czekać na „sygnał zwalniający” zanim zakończy zachowanie.
3. Kiedy pies jest w stanie się skupić i kontrolować przez chwilę przy
otwartej ręce, pora utrudnić mu zadanie. Poruszaj lekko ręką, przybliż
ją do psa, ruszać nią szybko itp. Kiedy tylko pies spróbuje dostać się do
smakołyków, zamknij rękę.
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Uwaga:
● Pamiętaj, że pies powinien być ciągle skupiony na smakołykach! Nie
nagradzaj kontaktu wzrokowego (łatwo można w tym ćwiczeniu uzyskać
kontakt wzrokowy, szczególnie od psów, które już go oferują).
● To ćwiczenie pozwala nauczyć psa samokontroli w obecności smakołyków.
Pies musi skupić się na zadaniu (np. siedzeniu, staniu czy leżeniu), by
dostać nagrodę.
● Zarazem pies uczy się, że otwarta ręka oznacza dobre zachowanie,
a zamknięta, że zachowanie nie jest tym pożądanym. Pies musi sam
odkryć poprawne zachowanie.
● Pamiętaj o „sygnale zwolnienia”, w ten sposób pies szybko nauczy się
utrzymywać siedzącą, leżącą lub stojąca pozycję aż do sygnału.
To ćwiczenie z samokontroli często przyda się na dalszych etapach szkolenia psa.
Więcej o samokontroli:
1. Spróbuj położyć smakołyki na
podłodze i zakrywać je ręką, jeśli
pies chce po nie sięgnąć. „Zaznacz”
poprawne zachowanie, jeśli pies
skupi się na smakołykach, ale ich
nie podejmie. Połóż smakołyk
obok przednich łap psa.
2. Podawaj psu smakołyk bardzo
powoli. Jeśli spróbuje go złapać,
schowaj smakołyk, jeśli jest
w stanie się skupić, „zaznacz” to
zachowanie i daj smakołyk psu. Można przeprowadzić to ćwiczenie na
wiele różnych sposobów. Podawaj smakołyk z góry, spod psiej głowy,
z dużej odległości, podstaw go bardzo blisko psiego pyska, zanim dasz
sygnał nagrody lub przeciwnie, „zaznacz” zachowanie, kiedy smakołyk
jest bardzo daleko (w takim przypadku musisz bardzo szybko podać
psu smakołyk lub natychmiast dać sygnał zwalniający). Pamiętaj
o zróżnicowaniu nagród. W tym ćwiczeniu można też używać zabawek,
które chowa się za plecami, jeśli pies próbuje je łapać bez komendy.
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3. W miarę postępów psa, posadź go
lub połóż i połóż kilka smakołyków
na ziemi. Następnie podawaj mu
smakołyki po jednym, na takich
samych
zasadach,
jak
w poprzednich wersjach ćwiczenia.
Czasem też możesz „zwolnić” psa
i pozwolić mu na zjedzenie
wszystkich smakołyków. Tak
samo
możecie
bawić
się
zabawkami, ale pamiętaj, że po
zaznaczeniu zachowania i daniu
psu zabawki, należy wydać komendę zwalniającą, by pies mógł się bawić.
Czasami rozkładam na podłodze kilka zabawek i po komendzie
zwalniającej pies może samodzielnie wybrać zabawkę – zazwyczaj bardzo
im się to podoba. Pamiętaj, że zabawki i smakołyki muszą być blisko psa,
żeby musiał się skupić. Podanie psu kilku smakołyków przed daniem
sygnału zwolnienia poprawia jego nastrój podczas ćwiczenia. Jedzenie
często łączy się z poczuciem spokoju i zadowolenia. Z drugiej strony,
zabawki często sprawiają, że pies staje się bardziej aktywny i radosny, a,
oczywiście, pies nie może być aktywny i radosny, kiedy ma siedzieć
nieruchomo – dlatego należy pamiętać o komendzie zwalniającej, kiedy
wolno mu wstać po zabawkę.
W pracy w AAI dobrze jest mieć psa, który umie pracować mimo braku
widocznej nagrody, tylko dlatego, ze wie, że będzie nagrodzony, jeśli zrobi
to, czego się od niego oczekuje. Warto więc na przykład umieścić miskę ze
smakołykami na półce, a klientowi pozwolić podejść do niej i nagrodzić psa
smakołykiem za wykonanie polecenia. To szczególnie dobra metoda dla psów,
które bardzo pobudzają się smakołykami, bo zmusza je do przeniesienia uwagi
z jedzenia na zadanie, które mają wykonać. W tej sposób także przewodnik
psa może łatwiej kontrolować smakołyki. Niektórzy klienci chcą podawać
psu smakołyki cały czas, i łatwiej im ignorować prośby przewodnika psa, gdy
mają smakołyki pod ręką.
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“Komenda zwalniająca”
Warto nauczyć psa komendy, która oznacza „możesz iść”, „skończyliśmy
ćwiczenie”. Można jej używać nie tylko ćwicząc samokontrolę, ale przy wielu
różnych zadaniach stawianych przed psem.

„Przekieruj uwagę”
Zajęcia będą łatwiejsze, jeśli nauczymy psa komendy na kontakt
z nami. Czasami klient nie zachowuje się odpowiednio, a wtedy
dobrze móc zwrócić uwagę psa na siebie i przekierować go komendą. Naukę
tego zachowania można zacząć w domu, nagradzając psa za spontaniczny
kontakt z nami. Po pewnym czasie pies zacznie oferować kontakt wzrokowy
coraz częściej, a wtedy można podłożyć pod niego komendę (poniżej znajduje
się opis, jak to zrobić). Kiedy nauczysz psa komendy na nawiązanie z tobą
kontaktu, będzie łatwiej go przekierować. Pamiętaj, że powinna być to miła
komenda, taka jak „spójrz”, „kontakt” czy podobna.

Metody szkoleniowe
Istnieją różne metody szkoleniowe. Poniżej znajduje się
przykład uczenia tego samego zachowania z użyciem
różnych technik.
Uczenie psa wchodzenia na kocyk:
1. Można naprowadzić psa, kładąc smakołyk na kocyku.
2. Można kształtować zachowanie, nagradzać psa za
zbliżanie się do kocyka.
3. Można położyć kocyk i czekać, aż pies sam niego wejdzie – wyłapać
zachowanie.
4. Można zaprowadzić psa na kocyk, trzymając lub ciągnąc go za obrożę.
Najbardziej efektywne jest szkolenie podzielone na krótkie sesje. Ich długość
zależy od psa, ale często pięć minut to aż za wiele. Potem pies potrzebuje przerwy,
żeby wiedza mogła przenieść się z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.
Szkolenie jest często bardziej skuteczne, jeśli zrobimy kilka krótkich sesji
dziennie, a nie jedną, długą.
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Uczenie nowego zachowania
Jeśli chcemy nauczyć psa nowego zachowania, musimy wziąć pod uwagę
poniższe pytania:
● Jak ma wyglądać gotowe zachowanie?
● Co pies ma robić?
● Gdzie i kiedy ma pracować (z klientami w ich domach, w szpitalach,
w szkołach itp.)?
● Z kim pies ma pracować (tylko ze mną, z jednym klientem, z grupą,
z dziećmi, ze osobami starszymi itp.)?
● Czy chcę komendy optycznej, czy tylko głosowej?
● Na jakim poziomie energii psa zależy mi przy tym konkretnym zachowaniu
(czy pies ma być energiczny, czy raczej spokojny)?
● Czy to zachowanie będzie łatwe dla mojego psa, czy raczej nie jest on
mocno do niego zmotywowany (na przykład jeśli chcemy uczyć psa
aportowania, warto wiedzieć, czy lubi się bawić i podejmować przedmioty,
czy też nie bawi się i nie bierze przedmiotów do paszczy)?
● Jaka nagroda będzie w tej sytuacji najlepsza?
Kiedy znasz odpowiedzi na wszystkie te pytania, możesz określić, jaka metoda
szkoleniowa będzie przy tym zadaniu najlepsza dla twojego psa. Kiedy już
wiesz, jakiej metody użyjesz, pomyśl o zachowaniach niepożądanych i jak ich
unikać.
Przykład: aport
Na przykład: Chcesz uczyć psa komendy „aport”.
Jakich zachowań nie chcesz?
● Nie chcesz, żeby pies stawał na aporcie przednimi łapami ani bawił się nim.
● Nie chcesz, by pies wydawał dźwięki w oczekiwaniu na rzut lub wysłanie
po aport.
Jak możesz uniknąć tych zachowań?
Żeby pies nie stawał/skakał na aport przed podjęciem go,
musisz zadbać o to, by rozumiał zadanie zanim rzucisz
przedmiot. Poziom pobudzenia psa musi być niski,
a frustracja minimalna. Trzeba też pamiętać, że pies musi
pozostawać skupiony na zadaniu.
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Biorąc to wszystko pod uwagę, zanalizuj zachowanie/zachowania, których
chcesz nauczyć. Czy to złożone, czy pojedyncze zachowanie? Jeśli jest
złożone, jak właśnie aportowanie, trzeba rozbić je na pojedyncze zachowania.
Potem uczy się psa każdego zachowania osobno, a kiedy pies je wszystkie zna,
można je łączyć w całość.
Aport:
● Czekanie (siedzenie przy przewodniku lub nie)
● Działanie na komendę
● Chwytanie przedmiotu
● Trzymanie przedmiotu
● Noszenie przedmiotu
● (Siedzenie obok człowieka)
● Przynoszenie przedmiotu do ręki
● (Czekanie)
● Umiejętność czekania, działania, chwytania, noszenia i przynoszenia oraz
czekania z różnymi przedmiotami.
Aport na potrzeby AAI: Jeśli chcesz korzystać z aportu w AAI, musisz także
nauczyć psa:
Przynosić przedmiot na kolana
Przynosić przedmiot do pudełka
Wykonywać ćwiczenie w grupie
Poza tym, warto wziąć pod uwagę rozproszenia, których doświadczy pies
podczas pracy. Podczas szkolenia warto przygotować psa na następujące
okoliczności:
Różne miejsca
Różne dźwięki
Różne zapachy
Obecność „dziwnych” osób
Obecność innych zwierząt?
Po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników, można zacząć uczenie
nowego zachowania/ćwiczenia.
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Ucząc psa zachowań rozbitych na składowe, trzeba mądrze określać kryteria
i w odpowiednim momencie nagradzać, żeby pies mógł łatwo zrozumieć,
czego oczekujemy.
Najpierw zaczynamy uczyć psa jednej ze składowych. To, od której składowej
zacząć, jest różne w przypadku różnych ćwiczeń. Kiedy pies zna już wszystkie
części ćwiczenia, można połączyć je w jedno. Stopniowe uczenie ćwiczenia
sprawia, że pies łatwiej zrozumie, co powinien robić. Dzięki temu łatwiej
można zwiększyć motywację psa to pracy nad każdym elementem i wybrać
fragmenty ćwiczenia, nad którymi chcemy popracować.

Podkładanie komendy
Więcej na ten temat znaleźć można w publikacji „Animal Assisted Activities
with dogs – Guidelines for basic requirements & knowledge” (Wohlfart &
Sandstedt, 2016).
Oto jak można podłożyć komendę przy różnych metodach uczenia:
1. Korzystam z naprowadzania by nauczyć psa wchodzenia na kocyk.
Wydaję komendę, zanim położę smakołyk na kocyku (kiedy wiem, że
pies wejdzie na kocyk, gdy położę tam smakołyk). Wydaję komendę
i kładę smakołyk na kocyku. Po pewnym czasie wycofuję naprowadzenie.
Bardzo ważne, żeby komenda padała przed naprowadzeniem, inaczej pies
nie skojarzy komendy, naprowadzenia i zachowania.
2. Kształtuję u psa wchodzenie na kocyk. Kiedy zachowanie jest już
uwarunkowane i pies biegnie do kocyka zawsze, kiedy położę go na
podłodze, mogę dodać komendę. Wypowiadam ją, kiedy pies biegnie
w stronę kocyka. Najlepiej byłoby, gdybym mogła wydać komendę kiedy
pies myśli o wejściu na kocyk, ale jest to dość trudne, więc wystarczy
komenda, kiedy pies idzie w stronę kocyka. Kiedy ćwiczę zachowanie
z komendą, nie nagradzam psa za wykonanie go bez komendy.
3. Wyłapuję zachowanie, kiedy pies
jest na kocyku. Kiedy zachowanie
zaczyna często się pojawiać,
najpierw podkładam komendę, kiedy
pies jest na kocyku. Potem staram się
zauważyć moment, kiedy pies
przemieszcza się w stronę kocyka
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i mówię komendę, kiedy myśli o nim lub do niego idzie. Kiedy ćwiczę
zachowanie z komendą, nie nagradzam psa za wykonanie go bez komendy.
4. Wprowadzam psa na kocyk. W tym przypadku mogę od razu korzystać
z komendy, bo jestem pewna, że pies wejdzie na kocyk.

Szkolenie do AAI (generalizacja)
W szkoleniu psów do pracy na zajęciach należy wiedzieć, że pies może i chce
wykonać zadanie, kiedy pracujemy. Dlatego tak ważna jest generalizacja
zachowań. Generalizacja uczy psa zachowania w różnych środowiskach,
z różnymi ludźmi, na różne komendy itd.
1. Kiedy mam już zachowanie na komendę, uczę psa generalizacji komendy
i reagowania na różne sposoby wymawiania jej. Ćwiczę też z różnymi
przedmiotami, aby nie stanowiły rozproszenia.
2. Później generalizuję zachowanie w rozproszeniach. Na przykład proszę
kogoś, żeby wchodził do pomieszczenia, w którym ćwiczę; ktoś mówi do
psa podczas treningu, po sali chodzą dzieci itp. Ktoś może też rozmawiać
i śmiać się, gdy pracuję z psem. Zaczynam w pewnej odległości od
„przeszkadzających” osób, potem przesuwam się bliżej. Można poprosić
kogoś, by wołał psa po imieniu, gdy z nami pracuje, a także wprowadzić
na salę innego psa, jeśli na zajęciach bywa więcej niż jeden pies na raz.
3. Później uczę psa wykonywania zadania z różnymi osobami, najpierw
znajomymi, potem obcymi. To szczególnie ważne, bo na zajęciach pies
ma pracować z nieznanymi mu osobami. Ćwiczymy też z osobami
w różnym wieku. Proszę czasem, by pomocnicy podczas ćwiczeń z psem
zachowywali się nieco dziwnie.
4. Kiedy pies potrafi zrobić ćwiczenie z różnymi osobami w rozproszeniach,
dodatkowo zwiększam poziom trudności i uczę go pracować z więcej niż
jedna osobą na raz.
5. Później robię to wszystko w różnych miejscach. Warto zacząć w miejscu,
które pies zna, na przykład w domu znajomego. Później można przenieść
się na przykład do pracy przewodnika – najpierw tylko w obecności
przewodnika, potem także jego współpracowników i innych rozproszeń.
Trzeba jednak pamiętać o obniżaniu kryteriów za każdym razem, gdy dodajemy
coś nowego do środowiska. Przez krótki czas można pozwolić, by wskaźnik
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sukcesu po dodaniu nowej rzeczy oscylował w granicach 60%. Spadek
poniżej 60% oznacza zbyt wygórowane kryteria, Dość szybko z powrotem
dochodzimy do 80%.

“Rutyny”
Wypracowanie rutyn znacznie
ułatwi psu pracę. Psy lubią
przewidywalność,
a
dzięki
rutynom zwierzę będzie czuło się
pewnie i bezpiecznie. Często
korzysta się z „mundurka”, jakim
może być specjalna obroża i/lub
szelki, które zakładamy psu do
pracy. Warto korzystać z takiego
sprzętu podczas treningów, by pies mógł się do niego przyzwyczaić. Ważne,
żeby pies kojarzył taki „mundurek” z dobrymi emocjami i bezpieczeństwem.
Dzięki temu rozpozna sytuację i będzie czuł się bezpieczniej i bardziej
zrelaksowany.

“Zwierzęta u sterów”
Wiemy, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta lubią poczucie kontroli w różnych
sytuacjach. Wyobraź sobie, że idziesz do dentysty, który zaczyna po prostu
robić ci coś w ustach, nie pytając o zgodę ani nie tłumacząc, co planuje. Nie
wiesz, ile potrwa zabieg i nie możesz go przerwać. Jak się czujesz?
Istnieje długa tradycja robienia psom nieprzyjemnych rzeczy bez pytania
ich o zgodę. Często psy nie mogą przerwać takich zabiegów, przez co tracą
poczucie kontroli nad sytuacją. Ostatnio zwiększa się zainteresowanie takim
szkoleniem zwierząt, by umiały wyrażać uczucia i potrzeby. W Norwegii
prowadzony jest projekt, w ramach którego uczy się konie wyrażać, czy chcą
mieć założoną derkę, czy nie. Podobnie można nauczyć psa komunikowania
swoich potrzeb w różnych sytuacjach. Wasze psy z pewnością mają
doświadczenie w proszeniu o kolację, spacer lub po prostu o uwagę. Większość
psów tym samym zachowaniem wyraża różne potrzeby. Patrzą na człowieka
i próbują wyciągnąć go z pokoju, gdy potrzebują się załatwić, chcą wyjść na
spacer, są spragnione albo potrzebują czegoś jeszcze innego. Możemy nauczyć
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psa, by pokazywał nam, czego potrzebuje w sposób bardziej konkretny. Niech
na przykład drapie w miskę, gdy nie ma w niej wody i dzwoni dzwonkiem,
kiedy chce wyjść. Jest też możliwe, by też nauczyć psa podejmowania
decyzji, jak w przypadku koni i derek. W AAI możemy czasem pozwolić
psu wybrać, jakie ćwiczenie chce wykonać. Warto też nauczyć psa sygnałów,
którymi będzie komunikował, że czegoś chce lub nie. Na przykład, pies może
komunikować, jak długo chce trzymać głowę na kolanach klienta. Wystarczy
pokazać mu, że gdy podniesie głowę, zakończymy głaskanie. Dzięki temu pies
ma „przycisk stop”, którym może „wyłączyć” trzymanie głowy na kolanie.
Jest to stosunkowo nowy obszar w szkoleniu psów i potrzebujemy znacznie
więcej badań i doświadczenia z tym sposobem myślenia i szkolenia. Szersza
wiedza i dawanie psu realnych wyborów sprawi, że zwierzę nabierze poczucia
kontroli. W dodatku relacja z psem będzie się rozwijać i pprawiać, bo stanie
się mniej hierarchiczna.
Wierzymy, że zajęcia również zyskają na jakości, jeśli pies będzie miał
(choćby częściowy) wybór co do ćwiczeń i kontrolę nad sytuacją. Być może
klienci także poczują się lepiej, wiedząc, ze pies jest w tej sytuacji z własnej
woli i że mogą dać mu możliwość wyboru ćwiczeń.

Pozycja psa
Kiedy pies terapeutyczny lub szkolny wita się z osobami, które siedzą, lepiej,
żeby podchodził do nich z boku niż frontalnie. Nawet jeśli klienci siedzą,
pies, który nie szarżuje wprost na nich jest mniej straszny. Poza tym pies
podchodzący na wprost może próbować powąchać klienta w okolicy krocza,
a to niekomfortowa sytuacja. Powstrzymywanie psa od tego zachowania może
być jednak wyzwaniem – ta okolica czasem pachnie moczem (co interesuje
psy), czasem jedzeniem lub można tam wręcz znaleźć okruszki jedzenia.
Klienci, którzy mają doświadczenie wykorzystania seksualnego często nie
życzą sobie jakiegokolwiek zwracania uwagi na te rejony, ale także osoby
bez takiego doświadczenia często odczuwają zażenowanie, gdy pies się nimi
interesuje.
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Również w interesie psa lepiej jest, by witał się, podchodząc z boku. Jeśli
podchodzi od przodu, klient może go głaskać tylko po głowie, za to podejście
z boku daje dostęp do niemal całego ciała psa.
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ROZDZIAŁ 9.

Ćwiczenia przydatne w AAI
Autorstwa Line Sandstedt
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W niniejszym rozdziale wyjaśnimy, jak nauczyć psa kilku zachowań,
które można zastosować podczas zajęć z udziałem zwierząt. Na platformie
e-learningowej znajdują się filmy instruktażowe do części z nich.

Podążanie za ręką/palcem
Praca w AAI jest łatwiejsza, kiedy pies umie podążać za palcem. W ten sposób,
jeśli chcemy, żeby gdzieś podszedł, możemy go łatwo poprowadzić bez użycia
słów. Można go też przestawić na swoją druga stronę.
Uczymy tego zachowania, używając kształtowania. Stań przed psem i wystaw
palec, Kiedy pies na niego spojrzy lub powącha, „zaznacz” właściwe
zachowanie i podaj smakołyk. Kiedy zrozumie, że chodzi o palec, zacznij
odsuwać go od psa. Kiedy zacznie podążać za palcem, „zaznacz” zachowanie.
Kiedy swobodnie porusza się za palcem, prowadź go do określonych miejsc.
Można też na tym etapie podłożyć komendę pod to zachowanie.
Naucz psa przechodzić z jednej twojej strony na drugą. Niech wchodzi na
krzesła i kanapy za palcem. Kiedy swobodnie chodzi za palcem (wchodzi na
meble i schodzi z nich, obchodzi przedmioty i ciebie), dodaj rozproszenia.
Można tu zacząć od znajomych osób, z początku przeprowadzając psa wokół
nich. Potem zwiększ liczbę osób. Niech wydają dźwięki, śmieją się czy
rozmawiają. Później prowadź psa wokół grupy osób, najpierw cichych, potem
rozmawiających czy śmiejących się. Następnie można spróbować ćwiczyć
w różnych miejscach i z nieznanymi osobami.
Pamiętaj o wskaźniku sukcesu przy dodawaniu rozproszeń i, jeśli
trzeba, zmień kryteria.

Wrażliwość na dotyk przewodnika
Poza podążaniem za palcem, warto nauczyć psa wrażliwości na nasz dotyk.
Dzięki temu można łatwo przesunąć psa, delikatnie go dotykając. Wiele psów
odruchowo reaguje oporem na próby przesunięcia. Jeśli pies stanie zbyt daleko
do klienta, praca będzie dużo łatwiejsza, jeśli wystarczy go dotknąć, żeby
się przesunął. Jeśli chcesz, żeby pies usiadł w określonym miejscu, jest to
łatwiejsze, jeśli wystarczy dotknąć psa palcem i siada bez zbędnych słów. Jeśli
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zaś pies ma się położyć, wygodnie, gdy samo złapanie za obrożę będzie dla
niego sygnałem, że ma usiąść.
Uczymy tego poprzez kształtowanie. Na początku nagradzamy psa za
wrażliwość na nasz dotyk, pierwsze nagrody pies dostaje za „myślenie”
o poruszeniu się. Potem oczekujesz coraz więcej ruchu zanim „zaznaczysz”
zachowanie.
Później dodaj rozproszenia, tak samo, jak kiedy pies uczył się podążania za
palcem.
Delikatne branie smakołyków
Delikatne branie smakołyków jest bardzo ważne u psów
biorących udział w AAI. Klienci, szczególnie nieprzyzwyczajeni
dla psów, mogą mocno wystraszyć się psa, który brutalnie bierze
jedzenie. Często też zdarza się, że jeśli pies niedelikatnie bierze smakołyki,
ludzie zaczynają je rzucać, a to dodatkowo pogarsza sytuację.
Istnieje wiele sposobów uczenia psa tej umiejętności:
1. Wcześniej pisałyśmy, jak nauczyć psa samokontroli przy jedzeniu. Jeśli
pies nie bierze smakołyków delikatnie, warto „zaznaczyć” właściwe
zachowanie i podać jedzenie z ręki blisko pyska. W ten sposób pies nie
będzie rzucał się na smakołyk i kłapał.
2. Naucz psa, żeby czekał na smakołyk, i komendy „delikatnie”. Zamknij
rękę ze smakołykiem, pokaż ją psu, otwórz i daj smakołyk. Jeśli weźmie
delikatnie, może zjeść, jeśli nie, zamknij rękę i spróbuj ponownie. Jeśli
pies jest delikatny, gdy otwierasz rękę, powiedz „delikatnie” zanim ją
otworzysz. Powtarzaj, aż pies zrozumie to zadanie.
Inna możliwość to trzymać smakołyk w dwóch palcach (między kciukiem
a wskazującym) i powiedzieć „delikatnie” – jeśli nie jest delikatny,
schowaj smakołyk w dłoni i spróbuj ponownie. Pies może zjeść smakołyk
tylko jeśli bierze go delikatnie.
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3. Spróbuj też trzymać smakołyk w dwóch palcach, ale psu „dać” całą rękę
– możesz wręcz przy tym lekko krzyknąć. Psy zazwyczaj nie chcą gryźć,
więc natychmiast przestaną. Jeśli to podziała i pies będzie delikatniejszy,
powtórz komendę „delikatnie” przy powtórce.
Pamiętaj, że nauczenie komendy „delikatnie” może zająć trochę czasu, jeśli
ma doświadczenie niedelikatnego brania smakołyków. Musisz przekonać psa,
że jedynym sposobem na otrzymanie smakołyka jest branie go delikatnie.
Kiedy zauważysz, że pies zaczyna rozumieć komendę „delikatnie”, trochę
utrudnij mu zadanie. Podawaj smakołyki na różne sposoby, ale zawsze
z komendą „delikatnie”. Jeśli pies spróbuje złapać smakołyk, schowaj go
w dłoni. Kiedy praca z tobą dobrze idzie, pies powinien pracować z innymi
osobami. Zacznij od osób, które pies zna i takich, które zrobią to, o co poprosisz.
Ważne, żeby nie bały się ugryzienia i żeby podawały smakołyki tak samo, jak
robisz to ty. Potem można spróbować z osobami, które trochę obawiają się
psa. Kiedy pies będzie sobie z tym radził, ćwicz to zachowanie w różnych
środowiskach i wreszcie wykorzystaj w pracy.
Jeśli pracujemy z psem, który niedelikatnie bierze smakołyki, nie możemy
pozwolić, by klienci karmili go z ręki. To nieprzyjemne i może zaboleć.
Zamiast tego skorzystaj z pasty w tubce albo poproś klientów, by wkładali
smakołyki psu do miski. Mogą tez rzucać smakołyki na target i potem wysyłać
do niego psa, albo podawać je na łyżce.

Target dłoni
Dotykanie dłoni nosem jest ważną
umiejętnością „bazową” dla psa
i przewodnika. Target dłoni przydaje się
przy uczeniu aportowania, bywa
przydatnym zakończeniem przywołania
i może być pomocny przy nauce ładnych
powitań z innymi ludźmi. Należy
trzymać dłoń płasko, palce razem, dłonią
w stronę psa.
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1. Na początku szkolenia zacznij od podawania smakołyków z obu dłoni,
by pies zaczął się nimi interesować. Pokaż psu dłoń – większość psów
jest ciekawska, więc będą chciały ją sprawdzić. Kiedy pies dotknie ręki
nosem, „zaznacz” to zachowanie i nagródź psa smakołykiem. Schowaj
rękę za plecami. Potem znowu wystaw rękę, „zaznacz” i nagródź psa za
dotknięcie ręki – i powtarzaj.
Jeśli pies nie jest zainteresowany ręką, najpierw podaj mu kilka
smakołyków z ręki i lekko go naprowadź, trzymając rękę tak, jakby miał
dostać smakołyk. Gdy pies zbliży się po jedzenie, pokaż mu dłoń. Jeśli
pies jej nie dotyka, nie trzymaj jej nieruchomo, lecz schowaj i wystaw
ponownie.
Jeśli mimo wszystkich prób pies nie chce dotknąć dłoni, możesz
posmarować ją czymś pysznym, np., serkiem albo pasztetem.
2. Gdy pies dotyka dłoni nosem za każdym razem, kiedy ją widzi, podłóż
komendę pod to zachowanie.
Później utrudnij mu zadanie: trzymaj rękę nad głową psa i powiedz
komendę, nagródź za wykonanie zadanie. Jeśli pies nie zareaguje,
schowaj rękę i spróbuj ponownie. Jeśli wciąż odmawia, zrób przerwę.
Przy następnej próbie ułatw nieco zadanie. Mówiąc komendę można też,
zamiast trzymać rękę nieruchomo, odsunąć ją od psa, żeby musiał się
postarać, by ją dotknąć.
Potem zgeneralizuj to zachowanie. Więcej o generalizacji znajduje się na
str. 89 rozdziału „Szkolenie do AAI”.
Można wykorzystać to zachowanie w czasie zajęć, kiedy pies
wykonuje przywołanie, aport, wita się z ludźmi, przechodzi
obok psów i ludzi itp.
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Przywołanie
Czasem można zakończyć przywołanie targetem dłoni. Dobrze nauczyć psa,
że po przyjściu do nas czeka go zadanie do wykonania. Psy czasem podchodzą,
dostają smakołyk i odbiegają do swoich spraw. Jeśli po przyjściu dostaną
zadanie, będą się bardziej skupiać, obniży się ich poziom energii i zostaną
przy człowieku, zamiast uciekać.

Witanie się z ludźmi
Można nauczyć psa witać się z ludźmi
z użyciem targetu dłoni. Jeśli chcemy
wykorzystywać tę umiejętność przy
powitaniach, trzeba nauczyć psa, by
utrzymywał pozycję „nos w dłoni” do
momentu zwolnienia. Jest to świetne
rozwiązanie dla osób, które obawiają się
psów. Mogą kontrolować odległość od
psa, trzymając rękę dalej od siebie

Mijanie innych psów i ludzi
Można poprosić psa o target dłoni, gdy mijamy inne psy i ludzi. Zadanie do
wykonania odwróci uwagę psa od rzeczy, które mogą go niepokoić.

Aport
Poznaliśmy już kroki, na które można rozbić to ćwiczenie. Umiejętność
czekania, działania, chwytania, noszenia i przynoszenia oraz czekania. Pies
musi umieć zrobić to wszystko z różnymi przedmiotami.
W przypadku zajęć z udziałem psów, uczymy je tez przynoszenia przedmiotów
na kolana, do pudełka, przynoszenia przedmiotu różnym osobom i w grupie.
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Różne sposoby uczenia aportu:
1. Jeśli pies lubi zabawę
w przeciąganie, często korzystam
z tej metody.
a. Zabawa: Uczenie psa zabawy
mimo rozproszeń takich
jak jedzenie. Trzymam na
otwartej dłoni smakołyk,
a drugą ręką przeciągam się
z psem zabawką. Jeśli pies
puści zabawkę, zamykam rękę
i zaczynam od nowa. Jeśli
pies puszcza zabawkę, gdy
pokazuję mu smakołyk, zamykam rękę i robię przerwę. Potem nieco
ułatwiam psu zadanie. Mogę na przykład trzymać rękę nieco dalej
od psa albo używać mniej atrakcyjnego jedzenia. Pies opanował to
zadanie, jeśli umie bawić się nawet gdy trzymam rękę ze smakołykami
blisko niego.
b. Target dłoni: Równolegle ćwicz
target dłoni, najpierw na siedząco/
stojąco, potem gdy odchodzisz od
psa. Ważne, żeby pies umyślnie
naciskał na twoją dłoń.
c.
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Target dłoni z aportem: Następny
krok to cofanie się, skłonienie psa do podążania za nami i podanie
mu aportu, kiedy jest blisko. Kiedy tylko pies weźmie aport, daj psu
komendę na target dłoni. Jeśli pies wciśnie ci aport w dłoń, „zaznacz”
to zachowanie i nagródź je. Jeśli pies wypluwa aport zanim dotknie
dłoni, spróbuj ponownie, a jeśli znowu się pomyli, zrób przerwę.
Potem spróbuj ponownie, ale obniż kryteria. Jeśli pies wciąż sobie
nie radzi, cofnij się w szkoleniu i wzmocnij poprzednie kroki.

d. Podnoszenie i target z aportem: Pora nauczyć psa podejmować
aport z ziemi i podawać go do ręki. Usiądź na ziemi obok aportu, jeśli
pies go nie podejmie, możesz trochę nim poruszać. Kiedy pies złapie
aport, daj mu komendę na target
dłoni, zarazem ją wystawiając.
Kiedy pies dotknie aportem twojej
ręki, „zaznacz” to zachowanie
i nagródź go. Pies musi
zdecydowanie naciskać na twoją
dłoń, jeśli tego nie robi, spróbuj
ponownie.
e.

Podłożenie komendy pod aport: Kiedy wiesz na pewno, że pies
podniesie aport z ziemi, pora podłożyć pod to zachowanie komendę.
Połóż aport na ziemi, przytrzymaj psa za obrożę, wydaj komendę na
aport i puść obrożę (niech pies podejmie i przyniesie ci aport). Po
pewnej liczbie powtórzeń, możesz puścić obroże i wydać komendę
w momencie, w którym położysz aport na ziemi. Jeśli pies spróbuje
złapać aport przed komendą,
zabierz go i spróbuj
ponownie.
Powtarzaj,
dopóki nie poczujesz, że
pies przestaje myśleć
o aporcie – wtedy zwolnij
go i daj komendę do aportu.
Jeśli pies spróbuje złapać
aport przed komendą,
zabierz
aport.
Potem
powtórz ćwiczenie, a jeśli
błąd się powtórzy, zrób
przerwę i obniż kryteria.
Spróbuj znowu łapać za
obroże albo szybciej dawać
komendę.
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f. Stabilne trzymanie aportu (1): W tym ćwiczeniu pies ma stać.
Ćwiczymy trzymanie aportu pomimo rozproszeń. Podaj psu aport i otwórz
rękę ze smakołykiem – pies powinien już znać tę zabawę. Jeśli stoi
i trzyma aport, „zaznacz”
zachowanie i podaj nagrodę.
W tym wypadku psu wolno
wypluć
aport,
kiedy
„zaznaczysz”
właściwe
zachowanie. Ważne, by trzymał
aport aż do sygnału. Jeśli pies
wypluwa aport, zamknij dłoń
i spróbuj ponownie. Jeśli pies
zacznie podgryzać sport, zamknij dłoń i zabierz go. Ćwicz, póki pies
nie zrozumie, że ma stać nieruchomo i trzymać aport w pysku.
g. Stabilne trzymanie aportu (2): (jeśli chcesz, by pies umiał siedzieć
z aportem). Ćwicz jak powyżej, ale z psem siedzącym.
h. Siadanie z aportem: Kolejny krok to
nauczenie psa siadania z aportem w pysku,
bez podgryzania i wypluwania go. Postaw
psa przed sobą i podaj mu aport, a kiedy go
złapie,otwórz drugą rękę ze smakołykiem
i trzymaj obok psa. Niech pies przez chwilę
trzyma aport. Poproś psa, żeby usiadł, jeśli
mu się to uda i nie wypluje aportu, „zaznacz”
zachowanie i nagródź psa. Jeśli wypluje aport
zanim zdążysz „zaznaczyć”, zamknij rękę ze
smakołykiem i spróbuj jeszcze raz .Jeśli znowu się nie uda, zrób
przerwę i obniż kryteria podczas następnej sesji.
i. Siad – chodź – siad z aportem: Posadź psa, daj mu aport, zachęć
go, by podążał za tobą z aportem i poproś, żeby usiadł przed tobą. Za
pierwszym razem pomóż mu, trzymając otwartą rękę ze smakołykiem.
Kiedy usiądzie z aportem, „zaznacz” i podaj nagrodę. Potwórz to
kilka razy.
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Teraz pies powinien być w stanie podnieść aport, przynieść ci go
i usiąść przed tobą. Może też podawać ci aport do ręki, jeśli wydasz
komendę na target dłoni. Dobrym pomysłem
jest nauczyć psa puszczać aport na komendę.
Posadź psa z aportem w pysku, wydaj komendę
zwalniającą i podaj mu smakołyk. Powtórz to kilka
razy, ale nie nagradzaj psa, jeśli za szybko wypuści
aport. Wkrótce pies będzie rozróżniał komendę
zwalniającą i komendę na target dłoni.

2. W przypadku psów, które nie bawią się i nie lubią nosić przedmiotów,
często kształtuję to ćwiczenie. Podczas kształtowania nagradzam każdy
krok, wszystko, co zbliża nas do celu.
a. Zacznij od kształtowania „łapania”. Na początek potrzebujesz od
miękkiego, przyjemnego przedmiotu i wielkiej miski smakołyków.
Usiądź na krześle ze smakołykami na stole obok. Trzymaj aport
w ręku i zacznij od „zaznaczania” i nagradzania choćby spojrzenia na
aport.
b. Kontynuuj poprzedni punkt i „zaznaczaj” każde zachowanie psa
wobec aportu. Ćwicz, póki pies nie zacznie trącać aportu. Ważne,
aby w tego rodzaju ćwiczeniach cały czas występował postęp. Nie
wpychaj aportu psu do pyska, przeciwnie, pies zainteresuje się nim
bardziej, jeśli odsuniesz go od niego.
c.

Nagradzaj trącanie aportu. Kiedy pies zacznie robić to energicznie,
poczekaj chwilę z zaznaczeniem zachowania. Liczymy tutaj, że
pies zacznie trącać aport z większą siła i otworzy pysk z frustracji
– to zachowanie należy „zaznaczyć” i nagrodzić. Kontynuuj, aż pies
złapie aport w pysk.
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d. Nieustannie podnoś kryteria. Na początek nagradzaj psa za trzymanie
aportu przez sekundę, potem za kilka sekund.
e.

Teraz zacznij uczyć psa
tak, żeby był bardziej
świadomy sensu tego
ćwiczenia.
Trzymaj
aport w jednej ręce,
a smakołyki w drugiej.
Pokaż psu otwartą rękę
z jedzeniem i aport.
Jeśli pies spróbuje
wziąć
smakołyki,
zamknij rękę, za to
„zaznaczaj” i nagradzaj, jeśli pies choćby
spojrzy
na
aport.
Podnoś kryteria do
momentu, kiedy pies będzie łapał i trzymał aport nawet pomimo
smakołyków na drugiej dłoni. Później przedłużaj czas trzymania
aportu z ręką z jedzeniem obok psa. Jeśli pies się pomyli, zamknij
rękę i powtórz ćwiczenie.

f.

Jeśli pies potrafi trzymać aport przez kilka sekund pomimo bliskości
jedzenia, zacznij poruszać aportem, żeby wzmocnić chwyt. Jeśli pies
puści aport, zamknij rękę i spróbuj znowu. Niektórym psom trudno
jest trzymać aport, na który ktoś naciska. Podawaj im aport delikatnie,
za pierwszym razem naciskaj bardzo słabo i z czasem zwiększaj
nacisk.

g. Kiedy ćwiczysz trzymanie aportu, zacznij też uczyć psa, by łapał
go, gdy znajduje się coraz bliżej ziemi. Niektóre psy bez problemu
podnoszą aport z ziemi, inne potrzebują więcej czasu.
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h. Kiedy pies łapie aport i trzyma go, naucz go, by siadał, kiedy przyjdzie
z aportem. Niektóre psy zrobią to same z siebie, inne będą stały. Jeśli
pies stoi z aportem, pomóż mu usiąść. Czasem łatwiej użyć ręki niż
głosu. Na początku skorzystaj z otwartej ręki z smakołykami, którą
zamkniesz, kiedy pies wypuści aport lub zacznie go podgryzać.
i.

Kiedy pies będzie pewnie łapał aport, podłóż pod to zachowanie
komendę. Po kilku powtórzeniach, złap psa za obrożę, gdy kładziesz
aport na ziemi, a potem wydaj komendę i puść obrożę. Kiedy to
przećwiczycie, złap obrożę i połóż aport. Puść psa i wydaj komendę,
kiedy poczujesz, że przestał „myśleć do przodu”. Jeśli pies spróbuje
złapać aport przed komendą, zabierz aport i powtórz ćwiczenie.
Jeśli błąd się powtórzy, zrób przerwę i obniż kryteria. Możesz na
przykład ponownie łapać za obroże albo szybciej dawać komendę,
gdy kładziesz aport na ziemi.

Ważne jest, żeby pies pracujący w szkole lub w terapii umiał przynosić wiele
różnych przedmiotów. Niektórym psom nie będzie łatwo zmieniać przedmioty.
W takim przypadku pamiętaj o obniżaniu kryteriów. Czasem trzeba będzie
zacząć od początku, ale może okazać się, że przeskoczycie niektóre kroki albo
że nauka będzie szybsza.
Kiedy pies bez problemu ćwiczy z tobą, pora wprowadzić pracę z innymi
osobami. Ważne, by pies wiedział, że ma oddać aport osobie, które go rzuciła
lub która na niego wskazuje. Kiedy pies poradzi sobie z tą zmianą, dodaj
nowe rozproszenia, np. osoby wchodzące do i wychodzące z pokoju, pracę
z grupami, zmiany środowiska itd.
Psy szkolne i terapeutycznie nie muszą przychodzić
z aportem do nogi. Dobrze za to byłoby, gdyby przynosiły
aport do koszyka lub na kolana.
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Nauka przynoszenia aportu do
koszyka (może to być ważne,
jeśli klient nie chce lub nie może
dotknąć aportu, który miał w pysku
pies. Jeden ze sposobów opisuję
poniżej:
1. Najpierw naucz psa wkładać głowę do koszyka, wrzucając tam smakołyki.
Na początku pozwól psu widzieć, że wkładasz smakołyk do koszyka.
Jeśli pies boi się wkładać głowę do koszyka, użyj płytszego i niższego
kosza.
2. Powtórz to kilka razy. Potem sprawdź, czy pies nie zajrzy do koszyka,
pomimo że nie ma tam smakołyka. Jeśli tak zrobi, „zaznacz” zachowanie
i nagródź psa. Najlepiej podawać nagrodę tak, by pies nie wyjął głowy
z koszyka. Kiedy zobaczysz, że jest duża szansa, że pies włoży głowę do
koszyka, podłóż komendę pod to zachowanie.
3. Jeśli pies nie interesuje się koszykiem, gdy widzi, że nie wkładasz tam
smakołyków, wrzucaj je dalej tak, by je widział. Kiedy pies zacznie za
każdym razem wkładać głowę do koszyka, podłóż komendę. Tak jak
w przypadku poprzednich ćwiczeń, powoli wycofuj naprowadzanie
(w tym przypadku wkładanie smakołyka do kosza). Pamiętaj, żeby zawsze
wydać komendę zanim pomożesz psu.
Innym sposobem nauczenia psa tego zachowania jest kształtowanie. Jeśli
wybierzesz tę metodę, nagradzaj psa za samo zainteresowanie koszykiem.
Potem powoli wykształtuj wkładanie głowy do kosza.
Kiedy pies rozumie komendę na wkładanie głowy do koszyka, włóż do
koszyka smakołyk, daj psu aport i wydaj komendę na chowanie głowy do
koszyka. Kiedy pies włoży głowę do koszyka, wydaj komendę zwalniającą
i pozwól mu zjeść smakołyk. Zacznij podawać aport blisko koszyka. Na
początku pies powinien tylko wkładać głowę do koszyka, trzymając aport,
Po pewnym czasie możesz odsuwać aport od koszyka, tak, by pies musiał
podnieść go z podłogi, przejść kawałek i włożyć go do kosza.
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Potem dodaj rozproszenia – niech pies ćwiczy z innymi osobami, otoczony
przez ludzi, w różnych miejscach itp.
Nauka kładzenia aportu na kolanach (dla klientów, którzy nie mogą złapać
aportu rękoma).
W przypadku tego ćwiczenia łączymy zachowania, które pies już zna: aport,
kładzenie głowy na kolanach (opis tego ćwiczenia znajduje się w dalszej
części niniejszego rozdziału) i komendę zwalniającą.
Jeśli pies umie aportować, kłaść głowę na kolanach i zna zwolnienie, łączymy
te trzy elementy. Daj psu aport, wydaj polecenie, by położył głowę na kolanach,
a kiedy to zrobi (trzymając aport), otwórz rękę ze smakołykiem zwolnij go.
Jeśli pies puści aport bez komendy, zamknij rękę i spróbuj znowu. Kiedy pies
zrozumie to zadanie, zacznij kłaść aport na ziemi, następnie daj komendę na
podjęcie go, komendę na głowę na kolanach i stopniowo wycofuj pomoc ze
swojej strony (jeśli uważasz, że jest jej a dużo).

Kładzenie głowy na kolanach
Można podzielić to zachowanie na dwa elementy:
● Kładzenie głowy na kolanach
● Trzymanie głowy na kolanach
Podczas ćwiczeń warto skorzystać z ręcznika
– stanie się on targetem, na który pies ma
położyć głowę. W ten sposób psu będzie
łatwiej wykonać to ćwiczenie z nowymi
osobami poza salą szkoleniową. Ręcznik
chroni też ubrania klientów przed psią śliną.
Poniżej opisuję możliwe metody nauki.
1.

Jeśli twój pies kładzie ci głowę na kolanach, kiedy czegoś chce, wystarczy
wyłapać to zachowanie. Gdy kładzie głowę, „zaznacz” zachowanie
i nagródź psa. (Ta metoda jest dobra, kiedy zachowanie powtarza się dość
często).
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Kiedy zachowanie stanie się przewidywalne, podłóż pod nie komendę.
Kiedy wyłapujesz zachowanie, na początku może być trudno używać
ręcznika. Ale kiedy zachowanie zacznie się często powtarzać, połóż ręcznik
na kolanach.
2. Można też nauczyć tego zachowania poprzez naprowadzanie. Najpierw
połóż ręcznik na kolanach. Potem naprowadź psa smakołykiem na swoje
kolana. „Zaznacz” zachowanie i nagródź psa. Potwórz to kilka razy.
Potem dodaj komendę – pamiętaj, żeby wypowiadać ją przed
naprowadzaniem. Powtarzaj wiele razy. Stopniowo zmniejszaj
naprowadzanie, aż do całkowitego wycofania. W końcu pies będzie
reagował tylko na komendę słowną i ręcznik.
3. Można też połączyć powyższe metody. Zacznij od naprowadzania i,
kiedy pies będzie zmotywowany, poczekaj i zobacz, jak się zachowa.
Wiele psów zaczyna spontanicznie kłaść głowę na ręczniku – w takim
przypadku należy „zaznaczyć” zachowanie i je nagrodzić. Po pewnym
czasie dodaj komendę.
4. Jeśli kształtujesz to zachowanie, zacznij od kładzenia głowy na ręczniku.
Ręcznik może leżeć na krześle albo kanapie. Z początku „zaznaczaj”
i nagradzaj psa za zbliżanie się do niego. Najlepiej zacząć blisko ręcznika.
Kiedy piez zacznie kłaść głowę na ręczniku, podłóż komendę.
W przypadku psów terapeutycznych i szkolnych, nie ma potrzeby całkowitego
wycofania naprowadzania. Czasami naprowadzenie zostaje, bo chcemy pomóc
psu. Zdecyduj, czy chcesz, żeby pies prezentował to zachowanie na samą
komendę, czy też można u pomóc gestem ręki (i/lub obecnością ręcznika).
Gdy pies reaguje na komendę, nauczmy go przedłużenia zachowania.
Warto tu skorzystać z ćwiczenia samokontroli. Kiedy pies prezentuje właściwe
zachowanie, „zaznacz” je i pokaż psu dłoń, na której trzymasz smakołyk
(oczywiście, jeśli pies został wcześniej nauczony, że znaczy to „to jest właściwe
zachowanie”). Jeśli pies podniesie głowę, zamknij rękę, żeby zrozumiał, że nie
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to ma robić. Po chwili pies zrozumie, że otwarta ręka oznacza, że ma trzymać
głowę na kolanach. Pamiętaj, żeby zwolnić psa za każdym razem, kiedy może
zabrać głowę z kolan.
Często korzystam z otwartej ręki jako informacji dla psa, że chcę, żeby
kontynuował dobre zachowanie. W ten sposób mogę się z nim komunikować
bez słów. Nierzadko zdarza się, że mówienie do psa przeszkadza mi w interakcji
z klientami albo w interakcji klienta z psem. Wolę więc po prostu otworzyć
rękę, by pokazać psu, że robi to, co powinien i chcę, żeby kontynuował. Kiedy
pies dobrze rozumie to ćwiczenie, nie muszę mieć w ręku smakołyków.
Gdy pies będzie wykonywać to ćwiczenie z tobą, naucz go pracy z innymi
osobami. Tak jak w przypadku targetu dłoni, zacznij od osób, które pies zna,
a później pracuj z nieznanymi. Ćwiczcie w różnych okolicznościach, zanim
wykorzystacie to zachowanie w pracy.
Kiedy zaczniesz wykonywać to ćwiczenie z innymi osobami,
upewnij się, że pies naprawdę mocno kładzie głowę na kolana.
Ważne jest, żeby klienci czuli nacisk psiej głowy.

Kładzenie się na kocyku
Zaczynam naukę tego ćwiczenia ze szczeniakami – łatwo się go uczą. Kiedy
siadam, zawsze mam pod ręką kocyk dla psa. Trzymam go przy stopach albo
na kanapie obok mnie. Kiedy szczeniak podchodzi i kładzie się na kocyku,
nagradzam go uwagą i pieszczotami. Kiedy idę do kogoś w odwiedziny, zabieram
kocyk i robię z niego „bezpieczną przestrzeń” dla szczeniaka. Zabieram go też na
zajęcia psiego przedszkola. Często zdarzają się tam okresy oczekiwania, wtedy
daję szczeniakowi kocyk, na którym może leżeć. Dzięki temu szczeniak po
jakimś czasie zaczyna szukać kocyka, gdy jest zmęczony i chce spać. Podkładam
wtedy komendę, by szczeniak szedł na kocyk także wtedy, gdy o to poproszę.
Uwaga! Warto zastanowić się, w jakich sytuacjach będziemy korzystać
z tego ćwiczenia. Dla psów terapeutycznych i szkolnych kocyk jest zazwyczaj
miejscem, gdzie mogą się odprężyć i poczuć bezpiecznie. Dlatego, kiedy uczymy
tego zachowania, warto zwrócić uwagę na poziom energii prezentującego je psa.
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Można podzielić to zachowanie na trzy elementy.
● Wchodzenie na kocyk
● Kładzenie się na kocyku
● Zostawanie na kocyku
Wyjaśniliśmy już różne sposoby uczenia psa wchodzenia na kocyk.
Kiedy pies wchodzi na niego sam, pora nauczyć go kładzenia się.
1. Jednym ze sposobów jest usiąść blisko kocyka, poprosić psa, żeby na
niego wszedł, „zaznaczyć” i dać nagrodę. Następnie połóż nagrody na
podłodze blisko kocyka. Jeśli pies próbuje zejść z niego i zabrać nagrody,
zasłoń je ręką. Jeśli zostanie na kocyku, pochwal go, ale nie zabieraj ręki
ze smakołyka. Liczymy, że pies będzie chciał zdobyć smakołyk oferując
inne zachowania, a ponieważ smakołyk leży na podłodze, w naturalny
sposób pies się położy. Kiedy pies się położy, wydaj komendę zwalniającą
i pozwól mu wziąć smakołyk. Połóż nowy smakołyk na podłodze i powtórz
ćwiczenie. Kiedy widzisz, że pies rozumie tę grę, zacznij wydłużać czas
oczekiwania na komendę zwalniającą. Możesz też kłaść smakołyk coraz
dalej od kocyka. Zwracaj uwagę na poziom energii psa podczas tego
ćwiczenia – pilnuj, żeby pies nadmiernie się nie pobudzał. Kiedy pies
biegnie do kocyka, kładzie się na nim i leży aż do komendy zwalniającej,
podłóż komendę pod to zachowanie.
2. Jeśli pies zna komendę „leżeć”. Poczekaj, aż pies wejdzie na kocyk i kiedy
to zrobi, poproś, by się położył i nagródź go za to. Nagradzaj dalsze
leżenie na kocyku (zwracaj uwagę, gdzie nagradzasz psa – nie powinien
się ruszać, żeby dostać smakołyk). Po kilku nagrodach za leżenie, zwolnij
psa i rzuć smakołyk z dala od kocyka, żeby pies musiał wstać. Powtórz
ćwiczenie. Po jakimś czasie, spróbuj nie prosić psa o leżenie, ale sprawdź,
czy sam zaoferuje to zachowanie. Jeśli tak, „zaznacz” to zachowanie
i podaj nagrodę. Jeśli zauważysz, że pies przestaje wchodzić na kocyk na
komendę albo robi to bardzo wolno, cofnij się do nagradzania za samo
bycie na kocyku, Kiedy pies zrozumie to zadanie i będzie biegł na kocyk
i się kładł, musi poczekać na zwolnienie – i wtedy możesz podłożyć
komendę pod to zachowanie.
3. Wprowadź zmienny schemat nagradzania.
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Akceptowanie dotyku
Psy pracujące w AAI powinny być przyzwyczajone do różnych rodzajów
dotyku. Psy bardzo wrażliwe na dotyk nie powinny raczej brać udziału
w AAI. Prowadząc zajęcia z udziałem psa, powinniśmy dokładać wszelkich
starań, żeby nie dopuścić do złego traktowania psa. Jednak czasem może się
to wydarzyć i dla psa będzie bezpieczniej, jeśli będzie znał ten scenariusz
i oczekiwał pozytywnego zakończenia. Niewiele psów zniesie dotyk wielu
osób bez wcześniejszego przygotowania.
Podczas szkolenia należy zwracać uwagę na psa i koniecznie czytać jego
emocje w różnych sytuacjach. Praca nad akceptowaniem dotyku polega na
habituacji. Habituacja to proces, poprzez który pies czuje się coraz bardziej
komfortowo w różnych sytuacjach. Jeśli pies jest niepewny, gdy dotykasz
jego łap, przez habituację zacznie coraz bardziej odprężać się w tej sytuacji.
Czasami jednak, gdy staramy się przyzwyczaić psa do różnych rzeczy, zamiast
tego uwrażliwiamy go na nie. Oznacza to, że pies będzie czuł się coraz
bardziej niepewnie w danej sytuacji. Aby sprawdzić, czy proces habituacji
przebiega po naszej myśli, musimy czytać psie emocje. Jeśli pies jest coraz
bardziej wystraszony lub wytrącony z równowagi, należy przerwać ćwiczenia
i pomyśleć. Powodem takiego psiego zachowania często jest nadmierny
pośpiech. Zacznij ćwiczenie od łatwiejszej rzeczy i zobacz, co się wydarzy.
Z psami wrażliwymi można pracować następującą metodą:
1. Zacznij ćwiczenie tylko do dotykania psich uszu. Jeśli wiesz, że pies
tego nie lubi, dotknij bardzo delikatnie, „zaznacz” i nagródź. Powtarzaj
to, aż zauważysz, że oczekiwania psa się zmieniają. Zaobserwujesz, że
pies wchodzi w pozytywne emocje (czeka na smakołyk), a nie negatywne
(chce, żeby dotyk ustał).
2. Dotknij nieco mocniej, „zaznacz” i podaj smakołyk. Powtórz kilka razy.
Kiedy tak ćwiczycie, skup uwagę na psie i spróbuj domyślić się, co
dzieje się w jego głowie. Ciężko powiedzieć, ile razy należy powtarzać
to ćwiczenie, ale kiedy zobaczysz, że psie emocje się zmieniły, pora na
kolejny krok.
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3. Stopniowo wywieraj na psie coraz większa presję. Kiedy będzie czuł się
komfortowo z każdym twoi dotykiem, zaproś do współpracy inne osoby.
Pamiętaj, że kiedy dodajesz rozproszenie (w tym przypadku nową osobę),
musisz obniżyć kryteria. Zacznij od osób, które pies zna, potem przejdź
do nieznajomych. Ćwicz w różnych sytuacjach i środowiskach.
4. Przećwicz dotykanie każdej części ciała – uszu, zębów, łap, ogona itp.
Tą metodą można też nauczyć psa akceptować klepanie po głowie –
większość psów raczej tego nie lubi. Robi tak jednak wiele osób, więc
warto psa do tego przyzwyczaić. Możesz kontrolować psa, ale nie masz
kontroli nad ludźmi. To samo dotyczy przytulania – większość psów tego
nie lubi, ale wiele osób, szczególnie dzieci, to robi. Oczywiście chcemy
uczyć dzieci, że nie przytula się psów, ale może się to wydarzyć – lepiej
więc, by pies był na to gotowy.
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Podsumowanie
CZEGO
CHCESZ
NAUCZYĆ
PSA?

ZAPLANUJ
KRYTERIA

UZYSKAJ
ZACHOWANIE

NAGRADZAJ LOSOWO

PODŁÓŻ
KOMENDĘ

POSKŁADAJ
ELEMENTY

DODAJ ROZPROSZENIA

W oparciu o: „Podsumowanie ścieżki uczenia się” (Blomster & Gunnarsson, 2012).

Podsumowanie
Kiedy chcesz nauczyć psa nowego ćwiczenia, najpierw zdecyduj, jak ma ono
wyglądać. Potem rozbij je na małe części składowe i zdecyduj, jakim sposobem
chcesz ich uczyć. Zaplanuj kryteria i spróbuj uzyskać pożądane zachowanie.
Kiedy uzyskasz pożądane zachowanie, podłóż komendę i poskładaj elementy.
Możesz tez najpierw połączyć elementy, potem podłożyć komendę. Potem
zacznij nagradzać losowo i rozpocznij generalizację.
Powodzenia!
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Lista kontrolna
Poniżej znajduje się lista kontrolna ćwiczeń z psem. Dzięki niej możesz łatwo
sprawdzić, czy pies potrafi wykonać zdanie w różnych okolicznościach.
Zaznacz odpowiednie punkty, a potem przeanalizuj je i zdecyduj, na czym
skupisz się w szkoleniu.
List kontrolna ćwiczeń: 				

Tak 		

Nie

Nazwa zachowania: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W domu
Sam/a					
 Tak 		
 Nie
W obecności innych osób		
 Tak 		
 Nie
Na zewnątrz
W obecności innych osób		
 Tak 		
 Nie
Inne rozproszenia			
 Tak 		
 Nie
W znanym budynku (nie w domu)
Sam/a					
 Tak 		
 Nie
W obecności innych osób		
 Tak 		
 Nie
Inne rozproszenia			
 Tak 		
 Nie
W placówce
Sam/a					
 Tak 		
 Nie
W obecności innych osób		
 Tak 		
 Nie
Inne rozproszenia			
 Tak 		
 Nie
Część dodatkowa, dotyczy ćwiczeń, które pies ma wykonywać z innymi
osobami:
W domu
Z inną osobą				
Z inną osobą – w obecności innych
W grupie				
W grupie - rozproszenia		
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Tak 		
Tak 		
Tak 		
Tak 		






Nie
Nie
Nie
Nie

Na zewnątrz
Z inną osobą				
Z inną osobą – w obecności innych
W grupie				
W grupie - rozproszenia		






Tak 		
Tak 		
Tak 		
Tak 		






Nie
Nie
Nie
Nie

W znanym budynku (nie w domu)
Z inną osobą				
Z inną osobą – w obecności innych
W grupie 				
W grupie - rozproszenia		






Tak 		
Tak 		
Tak 		
Tak 		






Nie
Nie
Nie
Nie

Inside in institutions
Z inną osobą				
Z inną osobą – w obecności innych
W grupie 				
W grupie - rozproszenia		






Tak 		
Tak 		
Tak 		
Tak 		






Nie
Nie
Nie
Nie

Im lepiej pies zna ćwiczenie, tym bezpieczniej będzie się czuł.
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ROZDZIAŁ 10.

Relacje na zajęciach z udziałem zwierząt
Autorstwa Line Sandstedt
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W pierwszej publikacji, „Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline
for basic requirements & knowledge” (Wohlfarth & Sandstedt, 2016),
pisaliśmy ogólnie o relacjach psa z przewodnikiem (Asp & Sandstedt, 2016).
W niniejszym rozdziale skupimy się na innych relacjach w kontekście AAI.
Podczas pracy w AAI trzeba mieć w pamięci, że terapeutka czy nauczycielka
gra ogromną rolę w terapii czy uczeniu – umożliwiaj interakcje między psem
i klientem, pacjentem czy uczniem.
AAI zwiększa potencjalny postęp, który można uzyskać dzięki terapii
czy nauczaniu. AAE i AAT nie zastąpi zwykłej edukacji czy terapii, a pies
terapeutyczny czy szkolny nie zastąpi nauczyciela czy terapeuty (Chandler,
2017). VanFleet & Faa-Thompson (2017) twierdzą, że nawet jeśli zwierzę
daje motywację, refleksję, poczucie połączenia czy komfort, które pomagają
klientom osiągać cele, bez terapeuty nie zaistnieje terapia. To samo dotyczy
pedagogów. To nauczyciel wybiera metody uczenia i pomaga dzieciom osiągać
cele, na różne sposoby korzystając z pomocy psa.
W pracy w AAI warto skupić się na relacji człowiek-pies, nie na tym, że pies
ma nas słuchać, a człowiek go kontrolować (VanFleet & Faa-Thompson, 2017).
Powinniśmy nauczyć psa wchodzić w kontakt z klientami/pacjentami/uczniami
w sposób przyjemny i pełen szacunku, a zarazem prowadzić klientów tak, by
traktowali zwierzę z szacunkiem i tolerancją. Nauczycielka czy terapeutka
powinna starać się, by wszelkie interakcje, zarówno między ludźmi, jak
i między ludźmi a psem dążyły do zbudowania przyjaznych, empatycznych
i zdrowych relacji (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Mając to w pamięci,
zastanówmy się, jak traktujemy psa podczas pracy. Psa należy traktować jak
bliskiego współpracownika. Szanujmy jego potrzebę przestrzeni, używajmy
przyjaznego tonu i miłego dotyku, uczmy tego osoby, które uczestniczą
w AAI. Jeśli pies nie chce zrobić tego, czego wymagamy, wynika to zapewne
z tego, że nas nie rozumie, albo że nie został odpowiednio przygotowany –
możliwe, że trzeba go lepiej wyszkolić. W obu przypadkach odpowiedzialność
spoczywa na tobie, więc jeśli czujesz złość lub rozczarowanie, kieruj je do
siebie, nie do psa. Zawsze bądź miła wobec psa, gdy pracujesz z klientami,
jeśli coś idzie nie tak, pomóż psu zrozumieć twoje oczekiwania, Relacja
między psem a prowadząca zajęcia, relacja między klientem a prowadzącym
i relacja między klientem a psem jest kontekstem, w ramach którego wszystko
się wydarza (VanFleet & Faa-Thompson, 2017).
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Mormann i in. (2011) odkryli, ze zdjęcia zwierząt (w odróżnieniu od zdjęć
osób i miejsc) poruszają nas głęboko na bardzo podstawowym poziomie.
Badanie to wskazuje, że zwierzęta mają naturalny dostęp do naszych emocji.
Wprowadzenie zwierząt na terapię działa stymulująco na myśli, emocje,
interakcje i zachowanie klienta (Oren & Parish-Plash, 2013). Paris-Plash
(2008) dowodzi, że kiedy dzieci obserwują terapeutę, który traktuje psa
dobrze i zapewnia mu bezpieczeństwo, same zaczynają czuć się bezpiecznie,
a to pozwala im mówić o rzeczach, które je dręczą i o których mówić
trudno. Z doświadczenia wiemy, że to samo dzieje się w szkole. Wiele osób
potwierdza, że łatwiej jest im pracować z uczniami nad trudnymi tematami,
kiedy na sali jest pies. Zwierzę sprawia, że sytuacja jest bardziej „normalna”,
ułatwia naturalne, spontaniczne zachowanie i komunikację (Oren, & ParishPlash, 2013). Badania pokazują, że w edukacji relacje mają ogromny wpływ na
wyniki nauczania (Nordbo i in. 2010). Osoby mające doświadczenie w pracy
w szkole podkreślają, ze relacje z uczniami układają się zupełnie inaczej
w obecności psa i uważają to za jeden z najważniejszych czynników AAE.
Lambert & Dean(2001) przyjrzeli się badaniom nad relacjami i wynikiem
psychoterapii. Odkryli, że relacja między klientem a terapeutą miała większy
wpływ na postępy klienta niż techniki używane przez terapeutę.
Aby stworzyć dobrą relację między psem a pacjentem/klientem/uczniem,
należy zadbać o to, by obie strony czuły się na zajęciach bezpiecznie i pewnie.
Koniecznie należy poświęcić czas na to, by dobrze się poznali. Warto nauczyć
klienta podstaw psiego języka, by był bezpieczny przy psach. Jeśli dodatkowo
powiemy, gdzie i jak konkretny pies lubi być dotykany i jak można się
z nim komunikować, pomożemy klientowi lepiej go poznać. Mówiliśmy już,
jak ważne jest dobre traktowanie psa przez nauczyciela/terapeutę – dzięki
temu relacja przewodnik-pies będzie przykładem dla osób biorących udział
w zajęciach. Dobra relacja między psem i człowiekiem wiąże się z tym,
z jakim psem pracujemy. Pies musi być społeczny i wiele wybaczać, jeśli
nie „wybacza” błędów, nie powinien pracować w AAI. Może się na przykład
wydarzyć, że dziecko potknie się o psa i go wystraszy. Jeśli pies nie wybaczy
dziecku tego wypadku, może być to dla niego ogromnie przykre. To, jak
łatwo jest stworzyć dobrą relacje między klientem a psem jest do pewnego
stopnia zależne od rasy. Jeśli pies jest przyzwyczajony do pracy wyłącznie
z przewodnikiem i tylko z nim ma relację, będzie mu ciężko współpracować
z innymi osobami. Psy terapeutyczne i szkolne muszą być przyuczone do
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wchodzenia w interakcje w wieloma osobami, nie tylko z właścicielem.
Muszą wiedzieć, że bycie i praca z wieloma osobami są bezpieczne. Psy
terapeutyczne i szkolne powinny dobrze się bawić i spodziewać się najlepszego
po ludziach. Pies, który wchodzi w interakcje z klientem czy uczniem tylko
dlatego, że trzyma on smakołyk albo zabawkę, nie powinien pracować w AAI.
Smakołyki i zabawki czasem stoją na przeszkodzie prawdziwej więzi między
psem a klientem. Niektóre psy są tak zainteresowane jedzeniem i zabawkami,
że należy bardzo ostrożnie używać tych pomocy podczas zajęć. Jako osoby
prowadzące zajęcia, musimy decydować jak często i kiedy będziemy z nich
korzystać. Decydujmy mądrze i korzystajmy z nich rozważnie.
Zarówno pies podczas treningu, jak i klienci, uczniowie czy pacjenci podczas
zajęć zasługują na twoją pełną uwagę. Jeśli oczekujesz od psa pełnego
skupienia na wspólnym treningu czy pracy, musisz dać mu to samo. Aby tak
było, twoje zmysły, uwaga i emocje muszą być skupione na danym momencie
(Howie, 2015). Co więcej, powinno się dawać 100% siebie zarówno psu, jak
i klientom. Oznacza to, że musisz skupiać się na obecności tu i teraz podczas
pracy. Szykując się do pracy, odłóż telefon i spróbuj zresetować mózg i odłożyć
na bok codzienne problemy.
Praca w AAI jest wymagająca, bo spoczywa na nas odpowiedzialność zarówno
za psa i za klienta. Jak powiedział Budda: „Nie rozpamiętuj przeszłości, nie
marz o przyszłości, skup się na chwili obecnej”. Poza pełną obecnością,
terapeuta czy nauczyciel powinien mieć podzielną uwagę. Trzeba umieć
zwracać uwagę zarówno na klienta, jak i na psa, a im więcej osób na sali, tym
robi się to trudniejsze. Umiejętność zobaczenia sytuacji z punktu widzenia
klienta czy ucznia, a także branie pod uwagę perspektywy psa, są bardzo cenne
(VanFleet, 2013). Należy przerywać każde niepożądane zachowanie, zarówno
ludzi, jak i psa. Nie można oczekiwać, że klienci będą tolerować nieprzyjemne
zachowanie psa i vice versa (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Nierzadko
umiejętność dzielenia uwagi między klientów a psa jest wyzwaniem dla osób
początkujących w AAI. W miarę zdobywania doświadczenia w czytaniu
psiego języka i uważności na otaczające wydarzenia, ich zajęcia stają się
skuteczniejsze, mniej ryzykowne i bardziej humanitarne.
Zwierzęta mogą również uczestniczyć w terapii grupowej i lekcjach. Pies może
mieć pozytywny wpływ na grupę, zwiększając poziom zaufania, redukując
stres i stanowiąc pretekst do ważnych dyskusji (Oren, & Parish-Plash, 2013).
W szkole, pies może zmienić atmosferę, budować zaufanie między osobami
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w grupie, i w ten sposób pomagać uczniom ćwiczyć umiejętności społeczne
w interakcjach z psem i innymi dziećmi (Harel, 2013).
Praca w grupie może być szczególnym wyzwaniem, zwłaszcza dla
niedoświadczonych terapeutów i nauczycieli. Warto mieć wsparcie podczas
kilku pierwszych zajęć z psem w grupie. W przeciwnym razie, sytuacja czasem
może nas przerosnąć, a tego należy unikać. Praca w grupie jest też wyzwaniem
dla psa. Może być mu trudno wchodzić z interakcje z wieloma osobami
naraz. Pies, który bierze udział w terapii grupowej lub lekcji powinien umieć
przenosić uwagę między klientami. Niektórym psom może być trudno w pełni
zaangażować się w pracę z jedną osobą, a potem przejść do kolejnej. Inny pies
może zachowywać się odwrotnie, może lubić interakcje z wieloma osobami
naraz. Jeśli zauważysz, że twój pies ma z tym problem, lepiej wybieraj mu
zajęcia jeden na jeden.
Pies terapeutyczny czy szkolny może też wspierać osobę prowadzącą zajęcia
w trudnych sytuacjach. Jeśli terapeuta się zdenerwuje, pies może go wesprzeć.
Prowadzący często nie zdaje sobie sprawy, że pies go wspiera, a jednak dzięki
psu staje się bardziej dostępny dla klienta/pacjenta/ucznia (Parish-Plash,
2013).
Wpływ, który pies wywiera na klientów/uczniów odnosi się również do
przewodnika psa. Terapeuci pracujący z molestowanymi dziećmi mówią, że
zwierzęta są dla nich olbrzymim wsparciem (Harper i in., 2008). W skupieniu
się na klientach w trudnych sytuacjach zapewne pomaga terapeutom poczucie,
że nie są sami oraz zmiany fizjologiczne spowodowane obecnością psa (ParishPlash, 2013).
Kiedy terapeuci czy nauczyciele wprowadzają psa do placówki, pomagają
osobom uczestniczącym w zajęciach w interakcji z psami, by osiągnąć cele
terapeutyczne czy pedagogiczne. Zarazem, przewodnik psa musi kierować
sytuacją tak, żeby wspierać spontaniczne interakcje (VanFleet & FaaThompson, 2017). Ważne jest, by pies naprawdę wiedział, co ma robić i czego
się spodziewać. Czasami chcemy tylko, żeby pies był obecny, by siedział
lub leżał obok klienta/ucznia i był odprężony. Jeśli pies w takiej sytuacji
nieustannie zerka na przewodniczkę i spodziewa się działania, może to
być stresujące. W innych przypadkach zależy nam, żeby pies był aktywny
i wchodził w interakcje. Jeśli będzie leżał i odmawiał kontaktu, klienci mogą
się znudzić i zdemotywować. Psu będzie łatwiej, jeśli będzie znał rutyny
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i rozróżniał komendy i dzięki temu wiedział, czego od niego oczekujemy
w różnych sytuacjach. Takimi pomocami mogą być specjalne szelki lub obroża,
które zakładamy psu do pracy, kocyk, na którym pies może odpoczywać, mata
na kanapie, na której pies może się położyć i odpocząć blisko klienta/ucznia,
target-ręcznik, na którym pies może kłaść głowę na kolanach ludzi, nauczenie
psa, by zawsze przynosił aport osobie, która go rzuciła (by ułatwić mu pracę
z grupą ludzi).
Podczas pracy w terapii i edukacji, powinniśmy puszczać psa luzem tak często,
jak to możliwe. Badania wskazują, że pies na smyczy stresuje się bardziej, niż
bez niej (Glenk i in. 2014). Jeśli pies na być na smyczy, musimy używać jej
świadomie i szczególnie dbać o psi dobrostan. To, jak używamy smyczy, wiele
mówi o naszej relacji z psem, z którym pracujemy. Smycz powinna wspierać
psa, nie ograniczać. Powinna dawać mu poczucie bezpieczeństwa, nie
unieruchamiać. Powinna go chronić, nie chronić kogoś przed psem. Powinna
wreszcie dawać mu wolność, a nie więzić (Howie, 2015).
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ROZDZIAŁ 11.

Jak pracować z psami i klientami
Autorstwa Magdaleny Nawareckiej-Piątek
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W AAI nie ma zasad, które można odnieść do każdej grupy klientów i każdego
psa. Każde spotkanie jest inne i zależą od specyfiki grupy i rodzaju zajęć (Czy
to edukacja? Terapia? Może aktywność? Jeśli terapia, to jaka?) Musimy też
elastycznie podchodzić do umiejętności psa, ponieważ każdy pies ma mocne
i słabe strony, które można wykorzystać, ale i które mogą sprawiać problem
na zajęciach. Dlatego ważne jest, by przewodnik psa zainwestował we własną
edukację – nie ma prostych rozwiązań, a każde spotkanie należy przygotować
indywidualnie.

Perspektywa psa
Aby przeprowadzić skuteczne zajęcia, należy zadbać o psa, niezależnie od
tego, czy jesteś terapeutką/nauczycielką z własnym psem, czy przewodniczką
wspierającą osobę prowadzącą zajęcia. Weź pod uwagę poniższe aspekty.
Yataba – – jesteś najlepszym rzecznikiem swojego psa (Pet Partners Handler
Guide: Pet Partners Therapy Animal Programme © 2017 by Pet Partners, str.
29). To termin zapożyczony od organizacji Pet Partners z USA. Oznacza on, że
przewodniczka, osoba, która najlepiej zna psa, powinna dbać o jego dobrostan.
Niektórzy pracownicy placówek mają nierealistyczne oczekiwania dotyczące
czasu pracy psa, liczby wizyt czy liczebności grup. Na początku pracy w AAI,
trudno jest stawiać granice. A jednak – trzeba to robić od samego początku.
Pies dopiero się uczy, zbiera doświadczenie i zależy nam, by miał z zajęć
miłe wspomnienia, a nie czuł się przemęczony. To może mieć negatywny
wpływ na późniejszą pracę i szkolenie. Czasami może się przydarzyć trudna
sytuacja z pacjentami. Niektórzy mogą chcieć klepać psa po głowie lub ciągać
za uszy – do ciebie, jako do przewodnika należy spokojne, pewne i asertywne
pokazanie im, jak głaskać twojego psa. Ty też musisz chronić psa przed
takimi zachowaniami. Psy potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale
jeśli będą się one często zdarzać, mogą zacząć obawiać się zajęć. Radzenie
sobie z sytuacjami, w których pacjenci mają własne pomysły dotyczące
sposobu głaskania psa może być trudne. Większość pacjentów nie ma złych
intencji, przeciwnie, chce okazać psu uczucie. Warto więc komunikować się
jasno, przyjaźnie i otwarcie, nie raniąc niczyich uczuć. Pamiętaj, by pokazać
właściwy sposób głaskania – nie poprzestawaj na przerwaniu czy krytyce
zachowania pacjenta. Możesz tez zaproponować alternatywy, takie jak zabawa
z psem albo zrobienie sztuczki.
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Wsparcie psa
Nie da się uniknąć wszystkich trudnych dla psa sytuacji. Aby dbać o jego
dobrostan, należy być blisko i wspierać psa swoją obecnością. Powtórzę – jako
przewodnik, znasz swojego psa najlepiej. Istnieje wiele sposobów wspierania
psa, a psie potrzeby są różne. Najważniejsze jest obserwować psa podczas
szkolenia i wspólnej pracy i wspierać najlepiej, jak się da.
● Obecność – bycie z psem podczas zajęć. Kiedy pies wita się z pacjentami
czy pracuje (aportuje, robi sztuczki itp.) z obcymi, bliskość przewodnika
może go bardzo wspierać. Dzięki temu masz też szansę zareagować
w trudnej sytuacji lub udzielić innego wsparcia, jeśli będzie potrzebne.
● Mowa – użyj głosu, by zapewnić psa, że wszystko jest dobrze. Wystarczy
krótkie „ok” albo „dobry pies” – w tym przypadku liczy się ton. Nie
musisz używać komendy ani sygnału zapowiadającego nagrodę, lepiej
zostawić je na sesje szkoleniowe.
● Dotyk – bycie blisko psa i dotykanie go może być formą wsparcia. Nie
odwracaj uwagi psa od pracy, to może wywołać pobudzenie. Jeśli chcesz
wesprzeć psa, dotknij go mocno, by stymulować propriocepcję i zapewnić
go, że wszystko jest dobrze. W wielu przypadkach dotyk wspiera raczej
przewodnika niż psa, dlatego używaj go rozsądnie.
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●
●
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Postawa ciała – język ciała to dla psa najbardziej naturalny sposób
komunikowania się. Miej świadomość swojego języka ciała. Jednym ze
sposobów wspierania psa jest stanie blisko pacjentów i skupianie się na
nich. Jeśli twoje ciało jest skierowane
na pacjenta, psu łatwiej zrozumieć
Propriocepcja to wyczucie
zadanie i uniknąć niepewności
wzajemnego
położenia
w kontakcie. Innym sposobem
części własnego ciała i siły
wykorzystania ciała jest odgrodzenie
lub wysiłku wkładanych
psa od stresora, by dać mu czas na
w ruch (Mosby’s Medical,
habituację sytuacji. Daje ci to też
Nursing & Allied Health
Dictionary, Fourth Edition,
możliwość zmiany niepożądanego
Mosby-Year Book 1994,
zachowania pacjentów (np. możesz
p. 1285). Bywa nazywana
zatrzymać grupę dzieci, biegnących
„szóstym zmysłem.
do psa). Kiedy pies stoi za tobą, masz
czas na wyjaśnienie, co powinni
zrobić pacjenci.
Kontakt wzrokowy – czasem pies potrzebuje tylko przelotnego spojrzenia
na ciebie lub kontaktu wzrokowego.
Komenda – zagubienie psa i potrzeba wsparcia może powstawać
w sytuacji, gdy zwierzę nie rozumie zadania (Myren & Olsen, 2011
– niewymienione w bibliografii) – na przykład gdy nie wie, czy ma
usiąść, czy przynieść rzucony przedmiot. To idealna chwila na dyskretną
komendę, dzięki pies uniknie frustracji.
Szkolenie/rutyna – jeśli podczas zajęć zauważysz, że pies ma kłopot
w konkretnym pacjentem, zadaniem lub przedmiotem, może być
konieczne pominięcie tego elementu w danej chwili i przećwiczenie go,
zanim powtórzy się na zajęciach.
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Klient
Kontakt osobisty
Klient koniecznie musi mieć dobry kontakt z przewodnikiem psa. Pamiętaj:
● Przywitaj się i przedstaw siebie i psa. Wyjaśnij główny cel wizyty. Nawet
jeśli pacjenci są gotowi na wizytę, mogli o czymś zapomnieć, lub mogą
potrzebować więcej informacji ze względu na niepełnosprawność czy
problemy ze zdrowiem.
● Poproś o zgodę na przedstawienie/wpuszczenie psa, szczególnie jeśli
wchodzisz do pokoju w domu opieki lub na salę szpitalną.
● Bądź blisko – wielu pacjentów potrzebuje akceptacji, łagodności
i kontaktu fizycznego (np. przytulania czy dotyku ręki). Nie tylko pies
pracuje – przewodnik także!

●

●
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Staraj się pamiętać imiona – używaj ich w rozmowie z pacjentami.
Łatwiej im będzie zareagować na zdanie wypowiedziane wprost do nich,
niż ogólnie. Jest to też sposób, by pokazać im, że nam zależy.
Poświęć czas na wysłuchanie pacjentów – niektórzy nie mają innej okazji
do rozmowy. Z drugiej strony bądź asertywna, nie masz czasu wysłuchać
wszystkich historii i przemyśleń. Podczas zajęć, szczególnie sesji
terapeutycznej czy edukacyjnej, trzeba zrównoważyć czas na ćwiczenia
ze scenariusza i na bycie z ludźmi i słuchanie ich.

Uczestnictwo
Każdy klient ważny i pragnie indywidualnego podejścia. Jeśli pracujesz
w grupie, zazwyczaj znajdzie się ktoś nieśmiały, wycofany lub mniej aktywny
z powodu niepełnosprawności czy choroby. Ważne, by zaangażować te osoby
w zajęcia i mieć dla nich zadanie. Kiedy poznasz grupę (po kilku spotkaniach),
dobrze jest opracować kilka ćwiczeń czy dodatków do scenariusza specjalnie
pod kątem tych osób. Czasami do zaangażowania tych pacjentów konieczna
może być pomoc personelu – nie wahaj się prosić o pomoc i wsparcie.

Skupienie psa na kliencie
Aby pies skupiał się na kliencie, musisz wyćwiczyć z nim tę umiejętność
długo przed pierwszymi zajęciami i trenować ją nawet z doświadczonym
psem. Pies naturalnie skupia się na przewodniku bardziej niż na obcej osobie,
ponieważ wiele z tych osób nie umie się z nim skomunikować. Jeśli jednak
w okresie socjalizacji i podczas szkolenia pies nauczy się mieć pozytywne
oczekiwania wobec ludzi, będzie umiał radzić sobie w takich sytuacjach.
W rozdziale „Teoria uczenia się a praktyka AAI” niniejszej publikacji znajdują
się wskazówki, jak ćwiczyć tę umiejętność.
Dlaczego skupienie psa jest tak ważne? Interakcje z psem i jego gotowość do
pracy z pacjentami sprawia, że czują się oni wyjątkowo i cieszą się z zajęć.
Dzięki temu mogą zbudować relację z psem i czerpać z niej korzyści. Zajęcia
z psem są szczególne między innymi wtedy, gdy klient czuje, że jest ważny
dla psa. Może to być jeden z ważnych czynników motywujących klienta do
podejmowania wyzwań. Pies musi interesować się ruchem i osiągnięciami
klienta, by podkreślić ich wagę. Jeśli pies nie słucha osób innych niż
przewodnik, pacjent może czuć, że jego zachowanie nie ma znaczenia –
i spadnie jego motywacja.
Jeśli pies skupia się na przewodniczce, nie na pacjentach, skuteczność
terapii spada, a może wręcz stać się ona szkodliwa. Ignorowanie może
pogorszyć samopoczucie klienta. Jeśli pies potrafi tylko robić sztuczki przed
publicznością, można go łatwo zastąpić inną formą terapii.
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Skąd wiadomo, że pies skupia się na kliencie?
● Patrzy na klienta/pacjenta podczas przywitania na początku zajęć.
● Zostaje przy pacjencie i czeka na komendę, dotyk czy zabawę.
● Bez polecenia przewodnika przynosi przedmioty pacjentom (nie
przewodnikowi).
● Słucha komend pacjentów i stara się je wykonywać (o ile to możliwe).

Jakie mogą być skutki psiego skupienia dla pacjentów?
Pies skupiony na pacjencie

Pies skupiony na przewodniku

Możliwy wzrost poczucia własnej
wartości

Możliwy spadek poczucia własnej
wartości, wzmocnienie poczucia
„jestem nieważny”

Możliwa radość ze spotkania
z kimś, komu zależy na pacjencie

Możliwy spadek motywacji

Możliwe osłabienie objawów
depresji

Możliwe pogorszenie samopoczucia

Możliwa poprawa wiary we własne
siły

Możliwe poczucie zależności od
innych
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Możliwość aktywacji, motywacji
do działania

Możliwe bierne czekanie na
polecenie/zadanie

Możliwy bodziec do
spontanicznego zachowania

Możliwa apatia

Ogólne zasady
Elastyczność
Podczas zajęć zdarza się praca z kilkoma osobami. Każda z nich może być
w innym nastroju i mieć potrzeby zmieniające się z sesji na sesję.
Nawet dobrze wyszkolony pies nie jest maszyną i może się pomylić, albo
mieć kłopot z wykonaniem poleceń przewodnika ze względu na okoliczności.
Warto mieć scenariusz „na wszelki wypadek”, „plan B”, z prostymi
ćwiczeniami, które pies uwielbia, i wykorzystać go, kiedy zobaczymy, że pies
ma problem ze zrozumieniem i wykonywaniem komend. Jeśli sytuacja się
powtarza, może to oznaczać, że nasze wymagania są zbyt wysokie i konieczne
jest lepsze wyszkolenie psa. Zajęcia są często znacznie trudniejsze dla psa
niż sesje szkoleniowe. Dlatego należy dużo ćwiczyć i mieć pewność dobrze
wypracowanych komend i zachowań, a dopiero później wprowadzać je na
zajęciach.
Innym tematem jest klient/pacjent lub grupa, z która pracujemy. Podczas zajęć
pracujemy głównie z osobami o specjalnych potrzebach, które mają różne
niepełnosprawności, choroby czy inne trudności. Oznacza to, ze zachowanie
pacjentów może zmieniać się z sesji na sesję wraz z ich nastrojem, bólem
i stanem zdrowia. Mogą też mieć na nie wpływ czynniki środowiskowe,
których nie dostrzegamy i o których nie wiemy, a które miały miejsce przed
zajęciami. Warto nieco zmienić scenariusz, jeśli klient czy grupa nie radzą
sobie z ćwiczeniami. Zajęcia AAI mają zakończyć się sukcesem i w dobrych
nastrojach, nie zostawić pacjentów z kiepsko przeprowadzanym scenariuszem
i poczuciem porażki.
Świadomość ciała
Postawa twojego ciała ma duże znaczenie. Nie tylko wspiera lub rozprasza psa,
ale także jest ważna w kontakcie z klientami. Pamiętaj, by nie stawać plecami
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do klienta nawet jeśli skupiasz się na innej osobie lub psie. Stanie plecami
może być nie tylko uznane za niegrzeczne, ale stanowić wielkie rozproszenie
podczas zajęć. Niektórzy klienci mogą poczuć się mniej wartościowi od
innych, jeśli twój język ciała nie będzie dla nich przyjazny.

Zajęcia grupowe
Bang & Heap (2009) twierdzą, że grupa może przetwarzać myśli i informacje
w sposób, który pomoże każdemu z jej członków osiągnąć poziom
zrozumienia, jakiego nie osiągnęliby samodzielnie. Ogromnie ważne jest
zadbanie o to, by wszyscy w grupie czuli się bezpiecznie. Jeśli członkowie
grupy nie czują się bezpiecznie, zajęcia nie będą skuteczne. Kiedy ludzie czują
się niepewnie, komunikaty niewerbalne mają dla nich większe znaczenie niż
mowa (Watzlawick et al 1967). Jako terapeuta, nauczyciel czy przewodnik
psa, musisz zawsze mieć w pamięci role i status poszczególnych członków
grupy. Masz możliwość podnieść czyjś status w grupie lub obniżyć go podczas
zajęć. Prosta decyzja z kim pies najpierw się przywita ma wpływ na dynamikę
grupy. Jeśli pozwolisz psu zdecydować samodzielnie, zazwyczaj podejdzie
do najbardziej aktywnej osoby. Często lepiej byłoby, gdyby pies wybierał
osoby, które siedzą w ciszy i liczą, że to właśnie je wybierze. Dlatego warto
nauczyć psa reagowania na nasze wskazówki i wzmocnić w nim przekonanie,
że warto witać się najpierw z osobami przez nas wskazanymi. Znak, którym
wskazujesz psu z kim ma się przywitać powinien być bardzo dyskretny, tak,
by nie dostrzegli go klienci ani uczniowie.
Kiedy pracujesz w grupami, zawsze na początku zajęć przedstaw siebie i psa
każdemu z jej członków. Koniecznie należy spędzić tyle samo czasu z każdym
uczestnikiem zajęć. Nawet osoby, które nie chcą przywitać się z psem zasługują
na tyle samo twojego czasu, co pozostali. I, rzecz jasna, dotyczy to nie tylko
przywitania, ale również całych zajęć.
Badania pokazują, że rozmiar grupy również wpływa na rezultat zajęć.
Grupa nie powinna być ani za mała, ani za duża. Idealna grupa ma od
czterech do dziewięciu osób (Cohen-Mansfield i in., 2010). Większa grupa
utrudnia kontrolę, dobrą komunikację i dostrzeżenie każdego członka. W zbyt
dużej grupie oczekiwanie na interakcję z psem może też być
bardzo trudne. Niektórzy klienci i uczniowie mają trudności
z koncentracją lub są bardzo niecierpliwi.
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Obejrzyj filmik szkoleniowy "Jak nauczyć psa
pracy ze wskazaną osobą podczas zajęć grupowych"
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ROZDZIAŁ 12.

Planowanie, prowadzenie i dokumentacja AAI
Autorstwa dr Christine Olsen
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Cohen-Mansfield i in. (2009)opracowali narzędzie zwane modelem
zaangażowania. Powstało dla osób z demencją, ale może być wykorzystane
dla wszystkich grup pacjentów.
W modelu zaangażowania, Cohen-Mansfield i in. odkryli, że zamiana
zachowania wymaga zmiany afektu. Zmiana afektu wymaga z kolei
zaangażowania w aktywność, która ma miejsce na zajęciach. W celu
odkrycia, co zaangażuje klienta, prowadząca zajęcia/terapeutka musi
ocenić jego charakter. W przypadku AAI będzie to odpowiedź na pytania
o to, czy klient lubi psy, w jakim jest wieku, jaką ma chorobę/problem
itp. Później prowadzący określa środowisko, w jakim maja odbyć się
zajęcia. Czy będzie to placówka, czy obecne będą inne osoby, inne
zwierzęta, czy będzie to w pomieszczeniu czy na dworze itp. Wreszcie
określa się cechy psa, które są potrzebne, by zajęcia były skuteczne. Jakie
cechy powinien mieć pies, by spełnić cele i pasować do charakterystyki
klienta? Czy powinien być aktywny? Nie reaktywny?
Różne grupy pacjentów i rodzaje zajęć będą wymagały zaangażowania
zupełnie różnych psów. Pies odwiedzający dom spokojnej starości powinien
być spokojny i zrelaksowany, pies pracujący na dworze z młodzieżą może być
bardziej energiczny. Planując zajęcia zawsze warto wziąć pod uwagę cechy
danego psa.
Rysunek 1 Model zaangażowania wg Cohen-Mansfield i in. 2009
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Klient ma większe szanse zaangażować się w facylitowane zajęcia (CohenMansfield i in. 2010). Przewodnik psa powinien rozmawiać z klientem
i przedstawić psa. Zajęcia będą bardziej skuteczne, jeśli klient dowie się
o cechach psa, pozna jego imię, wiek, rasę, osobowość, sposób, w jaki lubi
być głaskany, co potrafi, po czym można poznać, że się stresuje lub jest
nieszczęśliwy, na jakie słowa i ton pies zareaguje i w jaki sposób.

Wykorzystanie
Kiedy planujesz zajęcia, musisz znać ich cele. Czy chcesz zmniejszyć problem
psychiatryczny, zmotywować klienta do angażowania się w inne aktywności,
w ogóle zaangażować klienta, pomóc mu w czytaniu itd.? Zdecyduj, czy inne
zajęcia będą do tego celu równie dobre jak zajęcia z udziałem psa. Jeśli AAI
jest najlepszym rozwiązaniem, wspaniale!
Zgoda
Klient lub osoba go reprezentująca musi zgodzić się na udział w AAI. Niektórzy
klienci nie mogą wyrazić świadomej zgody na uczestnictwo. Osoby, które są
w stanie, powinny zostać poinformowane o zajęciach i poproszone o pisemną
zgodę. W przypadku osób niezdolnych do decydowania, pisemną zgodę
powinien podpisać nauczyciel, personel medyczny, prawny opiekun itp.
Wracając do celu – jakie zachowania chcesz wywołać i jak możesz na nie
wpłynąć?
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studium przypadku
Poniżej znajduje się przykład pracy z modelem zaangażowania.
Jan jest młodym, 23 letnim mężczyzną. Nie skończył szkoły, stwierdzono
u niego zespół Aspergera. Ma trudność z sytuacjami społecznymi i cierpi na
lęki.
Cel zajęć
Celem zajęć jest zaangażować Jana tak, by poczuł się bezpiecznie i miał
pozytywne emocje (afekt), co z kolei wpłynie na zachowanie. Wcześniejsze
badania pokazały, że zwierzęta mogą ułatwić kontakty społeczne, dlatego
uznano, że Jan powinien pracować ze zwierzętami.
Cechy osoby: Jan miał trudności w szkole i nabawił się fobii społecznej.
Cechy bodźców: Podczas zajęć, Jan pracował z kilkoma psami, szczególnie
z dużym i bezpiecznym, ośmioletnim owczarkiem niemieckim imieniem
Anna. Owczarki niemieckie są lojalne i łatwe w szkoleniu i mogą uczestniczyć
w wielu ćwiczeniach.
Środowisko: Ponieważ Jan ma zespół Aspergera i fobie społeczne,
postanowiono, że będzie chodził na zajęcia w czasie, kiedy dwaj inni
chłopcy ze szkoły podstawowej pracują z pedagogiem i asystentem w ramach
alternatywnych zajęć szkolnych. Zajęcia zajmowąły dwa dni w tygodniu
i te dni miały z założenia być spokojne i przewidywalne. Jan spędzał czas
z asystentem i jego głównym obowiązkiem było zajmowanie się Anną. Czesał
ją, szkolił, wyprowadzał na spacery i karmił.
Interakcja między bodźcem i środowiskiem: Uznano, że Anna dobrze nada się
do rehabilitacji. Z początku jej obecność nie była włączona w plan dnia, ale
uczniowie dobrze ją znali, a ona dobrze czuła się z uczniami i innymi psami.
Interakcja między psem a Janem: Ponieważ Anna była stabilna i spokojna, Jan
czuł, że ktoś się nim opiekuje. Zarazem to on był odpowiedzialny za spełnianie
jej potrzeb. Dzięki temu miał wiele okazji do interakcji, komunikacji i był
wystawiony na rozmowy z innymi osobami.
Zaangażowanie:Po zaledwie czterech sesjach Jan chciał uczestniczyć
w szkolnej codzienności. Pokazywał innym chłopcom w czym był dobry
i zabierał głos podczas wspólnych posiłków. Po trzech tygodniach chciał
przychodzić trzy dni w tygodniu zamiast dwóch.
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Afekt: Choć z początku był wycofany i reagował lękiem na próby kontaktu,
Jan zaczął się częściej uśmiechać i śmiać. Był bardziej skupiony i w lepszym
nastroju.
Zachowanie: Zachowanie Jana zmieniło się. Zaczął pracę z małym przedszkolu.
Pracował jako asystent dwa razy w tygodniu, potem zdobył stała pracę na pół
etatu jako asystent w przedszkolu.

Dokumentacja
Po zajęciach należy opisać to, co zostało zrobione.
Musisz wiedzieć, co robiłaś, czy to działało i co myślał o tym klient.
Zrób formularz do wypełnienia po zajęciach lub skorzystaj z gotowego.
Ważne informacje mogą uwzględniać:
1) Czy obecny był przedstawiciel placówki?
2) Czy zajęcia były grupowe, czy indywidualne?
3) Jeśli grupowe, ile było osób?
4) Ile trwały zajęcia?
5) Co robiliście?
6) W jakim nastroju był klient?
7) Jaki był jego afekt?
8) Jaki był stopień zaangażowania klienta?
9) Jak często, jak długo i w jaki sposób klient wchodził w interakcje z psem?
10) Jak zachowywał się pies?
11) Jak pies wchodził w interakcje z klientem i tobą?
12) Czy pies okazywał stres lub prezentował zachowania zastępcze?
13) Czy pies okazywał szczęście podczas zajęć?
14) Jak zachowałaś się jako przewodniczka psa?
15) Czy zajęcia były dobrze przygotowane?
16) O czym należy pamiętać następnym razem?
Warto dokumentować jak najwięcej z tego, co się robi. Poza opisanymi już
aspektami, dokumentacja pomoże zdecydować, jak prowadzić terapię/edukację
klienta, kiedy skończy zajęcia z psem.
W pierwszej książce, „Animal Assisted Activities with Dogs – Guideline for
basic requirements and knowledge” (Wohlfart & Sandstedt, 2016), znajduje
się wiele informacji o zarzadzaniu ryzykiem. Placówki powinny włączyć AAI
w procedury i dokumentację. Jeśli instytucja tego nie zrobiła, zalecamy ułożyć
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plan zarzadzania ryzykiem i opisywać wszystkie incydenty.
Stwórz standardowy dokument, w który wpiszesz datę, placówkę, klienta,
co się stało i jak można temu zapobiec w przyszłości. Podpisz go i przekaż
jednostce czy organizacji, która zamówiła zajęcia.
Poniżej znajduje się przykładowy formularz.
Nr klienta: _____________________
Raport o nieprzewidzianym wydarzeniu lub wypadku
Niniejszy formularz zgłoszeniowy został przygotowany w celu przedstawienia
nieoczekiwanych / niefortunnych sytuacji, które mogą wystąpić podczas
zajęć z udziałem zwierząt i o których podmiot zamawiający powinien zostać
poinformowany.
Data: ………………………
Przewodnik psa: ……………………………… Imię psa: …..……………..
Opis zdarzenia:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Jakie kroki zostaną podjęte, by zapobiec podobnemu zdarzeniu w przyszłości?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Jednostka zamawiająca zapoznała się z raportem.
Data i miejsce: ………………….………………….
Podpis: ……………………….………………….
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Poznaj naszą ofertę i zdobądź więcej informacji na
www.facebook.com/HumanDogTeams

