Uddannelse af nye kredsinstruktører
2018-2020

Kredsinstruktøruddannelsen starter op igen
Uddannelsesudvalget gennemfører i perioden fra oktober 2018 til maj 2020 en ny omgang
af kredsinstruktøruddannelsen.
Tilmelding til uddannelsen
Udpegning og indstilling af kredsinstruktøraspiranter til Uddannelsesudvalget foretages af
kredsens uddannelsesudvalg.
Indstilling sker i samråd med kredsbestyrelsen.
Den endelige godkendelse af aspiranten træffes af Uddannelsesudvalget.
Ansøgning om optagelse på uddannelsen sendes til kredsens uddannelsesudvalg med kopi
til landsforeningens uddannelsesudvalg senest den 1. juli 2018.
Kredsinstruktørers opgaver
En kredsinstruktørs opgave er at varetage grunduddannelse og eventuelt efteruddannelse
af lokalforeningsinstruktører (trænere).
En kredsinstruktør kan slettes af listen over godkendte kredsinstruktører af Uddannelsesudvalget efter begrundet indstilling fra kredsen, eller hvis kredsinstruktøren ikke overholder kravene til at forblive kredsinstruktør.
For at forblive kredsinstruktør skal man:
 Dokumentere at have undervist 2 gange indenfor 2 år.
 Dokumentere at have deltaget i 2 efteruddannelseskurser indenfor 2 år.
 Indrapportere undervisning og kursusdeltagelse på egen profil på DcH-tilmeld.
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Krav for at kunne deltage på uddannelsen
En kredsinstruktøraspirant skal have gennemgået DcHs Trænergrunduddannelse med en
relevant overbygning eller dokumenterbart have tilegnet sig samme viden på anden vis.
I forbindelse med indstillingen til Uddannelsesudvalget skal der vedlægges en fyldestgørende dokumentation for uddannelse/efteruddannelse for de sidste 5 år.
Kredsinstruktøraspiranter, herunder dem, som efter endt uddannelse forventes at skulle
undervise på Trænergrunduddannelsens grundmoduler og på Familiehundeoverbygningen,
skal have mindst 5 års erfaring med praktisk hundetræning og mindst 3 års erfaring som
uddannet træner.
Kredsinstruktøraspiranter, som efter endt uddannelse forventes at skulle undervise i DcH
programmet og Rally Lydighed, skal have gennemgået den pågældende overbygning på
DcHs Trænergrunduddannelse, have relevant erfaring som træner på flere niveauer indenfor det pågældende program og have deltaget i konkurrencer.
Kredsinstruktøraspiranter, som efter endt uddannelse forventes at skulle undervise i Agility-programmet, skal have gennemgået Agility-overbygningen på DcHs Trænergrunduddannelse, have relevant erfaring som træner på flere niveauer og skal deltage jævnligt i
konkurrencer.
Kredsinstruktøraspiranter, som efter endt uddannelse forventes at skulle undervise i
Brugsprøve-programmet, skal have gennemgået en IPO-overbygning til DcHs Trænergrunduddannelse, have relevant erfaring som træner indenfor IPO-programmet og have deltaget
i prøver med egen hund.
Uddannelsen
Uddannelsen består af 5 moduler, som gennemføres i perioden fra oktober 2018 til maj
2020. Uddannelsen afsluttes med en eksamen. For at kunne gå til eksamen skal kredsinstruktøraspiranten have deltaget i alle uddannelsens moduler.
I løbet af uddannelsen deltager kredsinstruktøraspiranten som hjælpeinstruktør sammen
med en erfaren kredsinstruktør på et antal kurser på trænergrunduddannelsen og/eller på
efteruddannelseskurser i kredsen.

Foreløbig plan for uddannelsen:
Modul 1

Pædagogik, psykologi og kommunikation/Træningstilrettelæggelse/Indsigt i
DcHs opbygning, træningstilbud og tjenester
Dato: 6.-7. oktober 2018

Modul 2

Dyberegående indsigt i Hundens udvikling og adfærd/sprog og signaler/problemadfærd
Dato: 6.-7. april 2019

Modul 3

Instruktør: Betina Sabinsky

Dyberegående indsigt i hundes raceegenskaber og racekarakteristisk adfærd
Dato: 7.-8. september 2019

Modul 4

Instruktør: Marianne Lind og Susan Aino Kjær

Instruktør: Åsa Ahlbom og Cecilie Hamilton

Dyberegående indsigt i indlæringsprincipper og –metoder
Dato: 11.-12. januar 2020

Instruktør: Karen Strandbygaard Ulrich

Udarbejdelse
af eksamensopgave

I perioden mellem modul 4 og 5 udarbejder kursisterne eksamensopgave, som
skal bestå af lektionsplan med tilhørende undervisningsmateriale til et kursus på
trænergrunduddannelsen (grundmodul eller overbygningsmodul) indenfor kursistens eget speciale.
Opgaven forsvares mundtligt til eksamen, som afholdes under modul 5.

Modul 5

Eksamen
Dato: 16. maj 2020

Censorer: Repræsentant fra Uddannelsesudvalget sammen med en specialist
indenfor det fagområde, der er skrevet
opgave i

Hundens fysiologi og anatomi
Dato: 17. maj 2020

Instruktør: Christian Hembo

Koordinator:

Dorthe Larsen, tlf.: 6019 4028
Email: kursus@dch-danmark.dk

Kursussted:

Kurserne afholdes på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
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Tilmeldingsskema til ”Kredsinstruktøruddannelsen”
Navn:
Adresse:
Postnr./By:
Tlf./Mobil:
E-mail:
Lokalforening:
Medlemsnummer:

Interesseområde (sæt X): DcH ___ Agility____ Rally ____ IPO ____ Grundmoduler ____
Familiehund ___

Egen hundeerfaring (sæt X):

C___ B____ A____ E____ AG____ IPO____ Nordisk____
Rally____

Funktioner i DcH (sæt X): Aktiv hundefører ____ Træner____ Dommer____
Hundeadfærdskonsulent____ Bestyrelsesmedlem____
Andet ___ - hvilket:
Dato og underskrift:

Kredsinstruktøraspirant:
Husk at vedlægge oversigt over uddannelse/efteruddannelse de sidste 5 år.
Skema og bilag sendes til kredsens uddannelsesudvalg – husk kopi til uddannelse@dch-danmark.dk

