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Személyiség-felmérés kutyáknál állatsegített 
beavatkozás esetén

Bevezetés a kutya által segített beavatkozásba   

A kutya által segített beavatkozás nagyon hatékony módszer a terápia 
és az oktatás támogatására. Támogathatja fogyatékossággal élő 
embereket, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket, szociális 
fogyatékossággal élő embereket, idős betegeket és még sok mást. 
Tudjuk, hogy az állat a partnerünk, és a jó beavatkozás alapja a tisztelet, 
az együttműködés és a bizalom. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, 
ki kell választanunk egy megfelelő kutyát, aki szívesen részt vesz 
a beavatkozásban - biztonságban érzi magát különböző helyzetekben.

Célunk egy tudományos kutatáson alapuló hatékony állat-segített 
intervenciós (AAI) kutyavizsgálati rendszer bevezetése. A rendszer 
lehetővé teszi a kutyák kiválasztását pszichéje, fizikai állapota és a kutya 
biztonságos munkavégzése alapján.

Állattal segített beavatkozások: IAHAIO-
definíciók  
Az alábbiakban felsorolt meghatározások a Fehér 
Könyvből származnak - az Emberi-Állati Interakciós 
Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (IAHAIO) 
által 2014-ben közzétett és 2018-ban frissített 
dokumentumból. 
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Állatsegített beavatkozás (AAI) 
Az állatok által támogatott beavatkozás olyan célorientált és strukturált 
beavatkozás, amely szándékosan magában foglalja vagy beépíti az 
állatokat az egészségügyi, oktatási és emberi szolgáltatásokba (pl. 
Szociális munkába) az emberek terápiás nyeresége céljából. Olyan 
embereket von be, akik ismerik az érintett embereket és állatokat. 
Az állatok által támogatott beavatkozások bevonják az ember és az 
állat csoportokat az olyan formális emberi szolgáltatásokba, mint az 
állatsegített terápia (AAT), az állatsegített oktatás (AAE) vagy bizonyos 
feltételek mellett az állatok által támogatott tevékenység (AAA). Ide 
tartozik az Animal Assisted Coaching (AAC) is. Az ilyen beavatkozásokat 
interdiszciplináris megközelítés alkalmazásával kell kidolgozni és 
végrehajtani.

Állatsegített terápia (AAT): 
Az állatsegített terápia egy célorientált, megtervezett és strukturált 
terápiás beavatkozás, amelyet egészségügyi, oktatási vagy humán 
szolgáltató szakemberek irányítanak és / vagy végeznek, beleértve pl. 
Pszichológusokat és szociális munkásokat. A beavatkozás előrehaladását 
mérik és beépítik a szakmai dokumentációba. Az AAT-t egy formálisan 
képzett (aktív engedélyeztetéssel, diplomával vagy azzal egyenértékű) 
szakember nyújtja és / vagy irányítja, aki szakértő a szakemberek gyakorlata 
körében. Az AAT az adott emberi befogadó fizikai, kognitív, viselkedési 
és / vagy szocio-érzelmi működésének fokozására összpontosít, akár 
a csoportban, akár az egyéni környezetben. Az AAT-t szállító szakembernek 
(vagy annak az embernek, aki az állatot a humán szolgáltató felügyelete 
alatt kezeli) megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a stressz viselkedése, 
szükségletei, egészségi állapota, mutatói és szabályozása az érintett 
állatok.
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Állatsegített oktatás  
(vagy állatsegített pedagógia): Az állatsegített oktatás (AAE) egy 
célorientált, tervezett és strukturált beavatkozás, amelyet oktatási 
és kapcsolódó szolgáltatási szakemberek irányítanak és / vagy 
nyújtanak. Az AAE-t képzett (fokozattal rendelkező) általános és 
gyógypedagógusok vezetik, akár csoportban, akár egyéniben. 
A AAE-t egy rendszeres oktató oktató látogatás, amely elősegíti 
a felelősségteljes kisállattartást. Az AAE, amikor speciális (javító) oktató 
tanárok végzik, szintén terápiás és célorientált beavatkozásnak számít. 
A tevékenységek középpontjában a tudományos célok, a pro-szociális 
készségek és a kognitív működés áll. A hallgató előrehaladását mérik 
és dokumentálják. Az AAE-t leadó szakembernek, beleértve a rendes 
iskolai tanárokat (vagy az állatot az oktatási szakember felügyelete 
alatt kezelő személynek), megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie az 
érintett állatok viselkedéséről, szükségleteiről, egészségi állapotáról, 
valamint a stressz szabályozásáról.

Állattal támogatott tevékenység (AAA): 
Az AAA egy tervezett és célorientált informális interakció és látogatás, 
amelyet az ember-állat csapat motivációs, oktatási és szabadidős 
célokra folytat. Az ember-állat csoportoknak legalább bevezető 
képzésen, felkészülésen és értékelésen kell részt venniük az informális 
látogatásokon való részvételhez. Az AAA-t biztosító ember-állat 
csoportok hivatalosan és közvetlenül együttműködhetnek egy 
egészségügyi, oktatói és / vagy humán szolgáltatóval meghatározott 
dokumentálható célok érdekében. Ebben az esetben az AAT-ban 
vagy az AAE-ben vesznek részt, amelyet szakmája szakembere vezet. 
Az AAA példák közé tartozik az állatok által támogatott válságkezelés, 
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amely a kényelem biztosítására összpontosít, és a traumát, a válságot 
és a katasztrófát túlélők támogatására összpontosít, valamint 
a kísérőállatok meglátogatására az idősek otthonában lakókkal való 
találkozás és üdvözlés céljából.  Az AAA-t átadó személynek megfelelő 
ismeretekkel kell rendelkeznie az érintett állatok viselkedéséről, 
szükségleteiről, egészségi állapotáról és a stressz mutatóiról.

Állatsegített coaching / tanácsadás (AAC): 
Az állatsegített coaching / tanácsadás egy célorientált, tervezett 
és strukturált állatsegített beavatkozás, amelyet coachok vagy 
tanácsadóként engedélyezett szakemberek irányítanak és / 
vagy végeznek. A beavatkozás előrehaladását mérik és beépítik 
a szakmai dokumentációba. Az AAC-t egy formálisan képzett (aktív 
engedélyeztetéssel, diplomával vagy azzal egyenértékű) szakmai coach 
vagy tanácsadó látja el és / vagy irányítja, aki szakértővel rendelkezik 
a szakemberek gyakorlata körében. Az AAC a befogadó személyes 
növekedésének fokozására, a bepillantásra és a csoportfolyamatok 
fokozására, vagy a coachee (k) vagy kliens (ek) szociális készségeire 
és / vagy szocio-érzelmi működésére összpontosít. Az AAC-t leadó 
edzőnek / tanácsadónak (vagy annak, aki az állatot a coach / tanácsadó 
felügyelete alatt kezeli) megfelelő képzésben kell részesülnie az 
érintett állatok viselkedéséről, szükségleteiről, egészségi állapotáról 
és a stressz szabályozásáról.
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EGY EGÉSZSÉG ÉS EGY JÓLÉT 

A One Health nem új fogalom. Az 1800-as évekig nyúlik vissza, 
amikor a tudósok sok hasonlóságot állapítottak meg az emberek 
és állatok betegségfolyamataiban. Újabban az állatorvosok és más 
tudósok együttműködnek a közegészség védelme érdekében. A One 
Health elismeri, hogy „az emberek egészsége összefügg az állatok 
és a környezet egészségével”, és „a cél az optimális egészségügyi 
eredmények elérése, felismerve az emberek, állatok, növények 
és közös környezetük közötti kapcsolatot”. (Betegségellenőrzési 
Központ [CDC], USA) A Betegségellenőrzési Központ elfogadta az 
Egészségügyi Világszervezet egészségre vonatkozó meghatározását, 
nevezetesen „a teljes fizikai, szellemi és érzelmi jólét állapotát” 
(WHO 1946). A közelmúltban az interdiszciplináris megközelítést 
kiterjesztették a One Welfare-re is, amely elismeri az állatjólét, az emberi 
jólét és a környezet közötti összefüggést. (Pinillos, 2016) Mindkét 
megközelítés interdiszciplináris együttműködési jellege egyedülálló 
lehetőségeket kínál több tudományterület szakembereinek és 
érdekeltjeinek a helyi, országos és globális szintű együttműködésre 
az emberek, állatok és a környezet optimális egészségének elérése 
érdekében. Az Egészségügyi Világszervezet érzelmi és társadalmi 
állapotokra való hivatkozása megtalálható a One Welfare című 
könyvben is (Fraser, 2009), amely hangsúlyozza az állatjólét és az 
emberi egészség közötti szoros kapcsolatot. Egy egészség és egy 
jólét releváns az állatok által támogatott beavatkozások esetében, 
amelyek célja hasonló; az emberi egészség, wellness és működés 
javítása. Az állatorvosok felhasználhatják az emberek és állatok közötti 
interakciókról, valamint az állatok egészségéről és viselkedéséről 
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szóló tudásukat a közegészségügyi kérdések megoldására az Egy 
Egészség Egy Jólét keretein belül. A kísérő állatorvosok kezdenek 
ilyen gyakorlatot alkalmazni, hogy támogassák az ügyfelek jólétét 
és életminőségét, miközben magas színvonalú állatorvosi ellátást 
nyújtanak a kötvényközpontú állatorvosi gyakorlatnak nevezett 
megközelítésben (Ormerod, 2008). 7 © IAHAIO 2014-2018 Jordan és 
Lem (2014) ékesszólóan kifejtette, hogy „ahol vannak emberi jólétnek 
rossz állapotai, ott általában léteznek szegény állatjóléti állapotok 
... Hasonlóképpen, az állatok gyakran az emberi egészség és jólét 
mutatóiként működnek, amint az az állatokkal való visszaélések közötti 
összefüggésben is látható és a családon belüli erőszak ”(1203. o.). 
Etikátlan lenne olyan AAI-t kezdeményezni, amelynek célja a beteg 
jólétének javítása egy olyan program révén, amely veszélyezteti 
az állat vagy más egyedek jólétét. A hatékony AAI-k kialakításakor 
a létesítményeknek és a kezelőknek biztosítaniuk kell, hogy megfelelő 
rendelkezések és protokollok legyenek érvényben az érintett betegek, 
alkalmazottak, kezelők, látogatók és állatok egészségi állapotának és 
jólétének folyamatos ellenőrzésére és védelmére. A One Health One 
Welfare interdiszciplináris megközelítés lehetővé teszi ezt a célt.
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Tudományos háttér és koncepció

Az elmúlt években számos tanulmány kimutatta, hogy a terápiás 
állatok javíthatják az emberek fiziológiai egészségének bizonyos 
aspektusait, és hozzájárulnak az emberek pszichológiai jólétéhez is. 
Az ember és állat közötti pozitív interakció után az állapot szorongása 
csökken (Spielberger állapot-szorongás-nyilvántartásával - STAI 
mérve) (pl. Hoffmann et al., 2009). A kutya simogatását alacsonyabb 
vérnyomás és pulzus kíséri (pl. Vormbrock és Grossberg, 1988; 
Handlin és mtsai, 2011). Az ember és a kutya közötti pozitív interakció 
(pl. Kutya, aki az embert nézi, megérinti a kutyát) növeli mind a vér, 
mind a vizelet oxitocin koncentrációját, és csökkenti a kortizol szintjét 
is (Odendaal és Meintjes, 2003; Nagasawa et al., 2009; Handlin et 
al. ., 2011). Ezeket a tendenciákat nemcsak az embereknél, hanem 
a kutyáknál is megtalálták. Egy állat jelenléte vagy a vizuális érintkezés 
csökkentheti a potenciálisan stresszes események negatív hatásait 
(pl. Allen et al., 1991; Wells, 2005). Az állatok “egészségügyi ellátás” 
hatása társadalmi támogatás nyújtásával valósulhat meg: számos 
tanulmány kimutatta a szociális támogatás pozitív hatását a különféle 
betegségekre és a stresszre való reagálásra is (Cobb, 1976; Schwarzer 
és Leppin, 1991). A pszichológiai egészség egyik releváns területe 
a depresszió; korábbi eredmények azt mutatják, hogy az alacsonyabb 
társadalmi támogatás és a magasabb stressz megjósolja a depresszió 
megjelenését, fennmaradását és megismétlődését (Kim és Shin, 2004; 
Wang et al., 2014), míg az AAI-k csökkentik a depressziós tünetek 
számát és súlyosságát (metaanalízishez) lásd Souter és Miller, 2007). 
A kutyák által kínált feltétel nélküli szeretet és az állat együttműködési 
hajlandósága arra ösztönzi az embereket, akik magányban vagy 
depresszióban szenvednek, és aktívvá teszik őket. Az ember és 
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a kutya között funkcionálisan hasonló kötődés alakulhat ki az emberi 
anya-csecsemő kapcsolatában (pl. Topál et al., 1998; Serpell, 2002), 
és ez a kötődés javíthatja a pszichológiai egészséget, ami viszont 
támogathatja a fiziológiai jólétet. lény.

Számos tanulmány megerősítette az állatok különböző populációkban 
való jelenlétének jótékony hatásait, beleértve a gyermekeket, 
serdülőket, felnőtteket és időseket is (Baun és McCabe, 2000). 
A pervazív fejlődési rendellenességekben szenvedő gyermekek 
játékosabb hangulatot mutatnak, koncentráltabbak és jobban ismerik 
társadalmi környezetüket egy terápiás kutya jelenlétében (Martin és 
Farnum, 2002). A terápiás kutyák alkalmazása pozitív hatással van 
a gyermekek érzelmi fejlődésére, mozgáskoordinációjára és nyelvi 
expresszivitására. A kutya által segített terápia hatékonyan javítja 
a kognitív funkciót idős, mentális betegségben szenvedő betegeknél 
is (Moretti et al., 2010). Pozitív hatásokat számos különféle pszichiátriai 
diagnózis esetén is megfigyeltek, például poszttraumás stressz-
rendellenesség (Saunders et al., 2017), borderline személyiségzavar 
(Sato et al., 2003), figyelemhiányos rendellenesség hiperaktivitással 
(Somervill et al., 2009) és tanulási rendellenességek (Limond et al., 
1997). A kutyák segítségével (a kapcsolatot és az együttműködést 
elősegítő kutyák által) könnyebb személyes kapcsolatot kialakítani olyan 
emberekkel, akik bizonyos mentális rendellenességek vagy traumák 
miatt nehézségekkel küzdenek másokkal való kommunikációban. 
A kutya irányításának lehetősége (pl. Pórázon vezetés, parancsok 
adása) kiváltja az események irányításának és kompetenciájának 
érzését. Számos tanulmány arról számolt be, hogy az AAI javítja 
a működés több aspektusát, amelyekről ismert, hogy károsodnak 
az autizmus spektrum zavaraiban, nevezetesen növeli a társadalmi 
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interakciót és kommunikációt, valamint csökkenti a problémás 
viselkedést, az autista súlyosságot és a stresszt (pl. O’Haire, 2013). és 
tanulási rendellenességek (Limond et al., 1997). A kutyák segítségével 
(a kapcsolatot és az együttműködést elősegítő kutyák által) könnyebb 
személyes kapcsolatot kialakítani olyan emberekkel, akik bizonyos 
mentális rendellenességek vagy traumák miatt nehézségekkel küzdenek 
másokkal való kommunikációban. A kutya irányításának lehetősége 
(pl. Pórázon vezetés, parancsok megadása) kiváltja az események 
irányításának és kompetenciájának érzését. Számos tanulmány arról 
számolt be, hogy az AAI javítja a működés több aspektusát, amelyekről 
ismert, hogy károsodtak az autizmus spektrum zavaraiban, nevezetesen 
növeli a társadalmi interakciót és kommunikációt, valamint csökkenti 
a problémás viselkedést, az autista súlyosságot és a stresszt (pl. O’Haire, 
2013). és tanulási rendellenességek (Limond et al., 1997). A kutyák 
segítségével (a kapcsolatot és az együttműködést elősegítő kutyák 
által) könnyebb személyes kapcsolatot kialakítani olyan emberekkel, 
akik bizonyos mentális rendellenességek vagy traumák miatt 
nehézségekkel küzdenek másokkal való kommunikációban. A kutya 
irányításának lehetősége (pl. Pórázon vezetés, parancsok megadása) 
kiváltja az események irányításának és kompetenciájának érzését. 
Számos tanulmány arról számolt be, hogy az AAI javítja a működés 
több aspektusát, amelyekről ismert, hogy károsodnak az autizmus 
spektrum zavaraiban, nevezetesen növeli a társadalmi interakciót 
és kommunikációt, valamint csökkenti a problémás viselkedést, 
az autista súlyosságot és a stresszt (pl. O’Haire, 2013). A kutyák 
segítségével (a kapcsolatot és az együttműködést elősegítő kutyák 
által) könnyebb személyes kapcsolatot kialakítani olyan emberekkel, 
akik bizonyos mentális rendellenességek vagy traumák miatt 
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nehézségekkel küzdenek másokkal való kommunikációban. A kutya 
irányításának lehetősége (pl. Pórázon vezetés, parancsok megadása) 
kiváltja az események irányításának és kompetenciájának érzését. 
Számos tanulmány arról számolt be, hogy az AAI javítja a működés 
több aspektusát, amelyekről ismert, hogy károsodnak az autizmus 
spektrum zavaraiban, nevezetesen növeli a társadalmi interakciót 
és kommunikációt, valamint csökkenti a problémás viselkedést, 
az autista súlyosságot és a stresszt (pl. O’Haire, 2013). A kutyák 
segítségével (a kapcsolatot és az együttműködést elősegítő kutyák 
által) könnyebb személyes kapcsolatot kialakítani olyan emberekkel, 
akik bizonyos mentális rendellenességek vagy traumák miatt 
nehézségekkel küzdenek másokkal való kommunikációban. A kutya 
irányításának lehetősége (pl. Pórázon vezetés, parancsok megadása) 
kiváltja az események irányításának és kompetenciájának érzését. 
Számos tanulmány arról számolt be, hogy az AAI javítja a működés 
több aspektusát, amelyekről ismert, hogy károsodnak az autizmus 
spektrum zavaraiban, nevezetesen növeli a társadalmi interakciót és 
kommunikációt, valamint csökkenti a problémás viselkedést, az autista 
súlyosságot és a stresszt (pl. O’Haire, 2013).

Arra számítanánk, hogy az átlagos, képzetlen háziállatú kutyák stresszel 
és elkerüléssel járó magatartást tanúsítanak, ha ismeretlen környezetbe 
helyezzük őket idegenekkel, akik megpróbálják megérinteni és 
kölcsönhatásba lépni velük. A terápiás foglalkozásokon használt 
kutyákat előzetesen kiválasztják és előkészítik. Ennek megfelelően az 
előszelekciós folyamat megfelelő vizsgálata elengedhetetlen nemcsak 
az állatok jóléte szempontjából, hanem fontos lehet a terápiában részt 
vevő személy biztonsága és jóléte szempontjából is. A hosszan tartó 
stressz negatív hatással lehet az egészségre (szívelégtelenség, magas 
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vérnyomás, fekélyek, allergiák és bőrbetegségek) és a házi kutya 
élettartamára (Beerda et al. 1997; Dreschel, 2010; Serpell et al., 2010). 
Különböző kihívások során a társadalmilag és térben korlátozott 
kutyák fokozott agresszióval, izgalommal és bizonytalansággal 
küzdenek (Beerda et al., 1999). A kutyáknak lehetőséget kell biztosítani 
a környezet, a helyzet és a tevékenységek megszokására, ha egy 
stresszes helyzet eluralkodik az állaton, az állat jóléte drámai módon 
veszélybe kerül (Serpell et al., 2010). Eddig csak kevés vizsgálat 
foglalkozott a terápiás kutyák esetleges jóléti következményeivel.

Ha áttekintjük az irodalmat, találunk néhány olyan kutatást, amely nem 
talált növekedést a stressz, fáradtság vagy kimerültség fiziológiai vagy 
viselkedési mutatóiban az állatok által segített beavatkozások során 
(pl. Palestrini et al., 2017; McCullough et al., 2018). Mások azonban 
azt mutatták, hogy a kutyáknál megnőtt a kortizol koncentrációja 
a terápiás napokon a kontroll napokhoz képest. A terápiás munka 
fiziológiailag izgalmas lehet a kutyák számára (Haubenhofer és 
Kirchengast, 2006, 2007), és felhívta a figyelmet bizonyos tényezők 
fontosságára: a terápiás foglalkozások hossza és száma, a nap 
egy része, a beavatkozások gyakorisága, a kliensek száma, a nem 
megfelelő környezeti feltételek és a kliens életkora hozzájárulhat 
a kutya stresszszintjének növekedéséhez (Haubenhofer és 
Kirchengast, 2006; Marinelli et al., 2009). Jelenleg csekély egyetértés 
van az ilyen beavatkozásoknak az érintett állatokra gyakorolt hatásáról 
a programok heterogenitása, a befogadó és a foglalkozás jellemzői (az 
ülések közötti intervallumok, a foglalkozások időtartama közötti nagy 
változatosság), a kis kutyaminta nagysága és a módszertani korlátok 
miatt (áttekintésért lásd: Glenk, 2017). Az alkalmazott jóléti mutatók 
a kortizol (mint a nyálban, az ürülékben és a szőrben értékelt fiziológiai 
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izgalom referencia-biomarkere), a stresszhez kapcsolódó viselkedés, 
a klinikai paraméterek és az állatkezelők észlelése. A viselkedést 
a kutyák válaszainak közvetlen és videofelvételes megfigyelésével 
értékelik, vagy a kezelői jelentéseken alapul. A megfigyelőkön belüli 
és / vagy megfigyelők közötti megbízhatóságról csak néhány esetben 
számolnak be, és a mintavétel időzítése a vizsgálatok során eltérő. 
Ezenkívül óvatosság ajánlott a kortizol eredmények értelmezésében. 
A kortizol-válaszok mintázatai összetettek és egyedileg változóak 
a változás nagyságában, időtartamában és sebességében (Vincent et 
al., 1992). Differenciális funkcióval rendelkezik akut és krónikus stressz 
állapotokban (Cobb et al., 2016). A megnövekedett szint szintén 
pozitív izgalmat és izgalmat tükrözhet (Ng et al., 2014). Ezért további 
vizsgálatokra van szükség a terápiás kutyák fiziológiai mérésére.

A fentiek alapján egyértelmű a stressz értékelésének fontossága a kutyák 
alkalmasságának értékelésekor az előválogatási folyamat során. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy egy állat alkalmassága élettartama 
alatt változhat: az idősebb kutyák enyhébb temperamentumuk miatt 
alkalmasabbak lehetnek; az idős kutyák azonban nem képesek 
ennyire hatékonyan megbirkózni az enyhe stresszel. A kezelőknek fel 
kell ismerniük a kutyák kellemetlenségeit.

A kutyák munkahelyi kiválasztásának problémája többször felvetődik 
konferenciákon és az Emberi-Állati Interakciós Szervezetek Nemzetközi 
Szövetségének (IAHAIO) munkaértekezletein. Az IAHAIO irányelvei 
csak általános megállapításokat tartalmaznak az „alkalmas pszichéről”, 
„jó fizikai állapotról” és „az emberekkel való kapcsolattartáshoz való 
hozzáállásról”. Ha és hogyan kell ellenőrizni ezeket a tulajdonságokat, 
azt az adott szervezetek választják meg. Minden szervezet különböző 
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teszteket használ, mivel nincsenek speciális tudományos kutatások az 
AAI-val kapcsolatos viselkedés minden aspektusáról vagy szakértők 
által készített útmutatások. Az Állatok az emberekért egyesület 
(Lengyelország), a Nemzetközi Antrozoológiai Központ (Norvégia) és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország) partnerségben 
létrehoztak egy szabványt.

A mentális teszt során a kutya különböző helyzetekbe kerül, amelyek 
lehetővé teszik pszichéjük alkalmasságának, fizikai állapotának 
és a velük való munkavégzés biztonságának mérését. Az összes 
fázis e részletek különböző aspektusait méri a terápiás kontextus 
szempontjából releváns helyzetekben. Néhány korábbi kutya-
személyiségi tanulmány hasonlóságot mutat e fázisok célját illetően 
(pl. A félelem mérése). Figyelembe véve az ilyen vizsgálatok hiányát 
az AAI összefüggésében és az AAI helyzet sajátosságait, ezek 
útmutatóként, de csak útmutatásként szolgálhatnak a relevánsabb 
tesztelési helyzetek kialakításához (például az ilyen megfigyelések 
értékelése / pontozása esetén). Például protokollunk több elemben 
hasonló Svartberg és mtsai “kutya mentalitás-felmérési” (DMA) 
eljárásához. (2002). A vizsgálat célja a kutyák lehetséges szűk és tág 
személyiségjegyeinek azonosítása és vizsgálata volt. A DMA tesztet 
a Svéd Munkakutya Szövetség (SWDA; Falt, 1997) fejlesztette ki, 
elsősorban a munkakutyák kutyatenyésztésének eszközeként. A tesztet 
más kutyáknál is használják, és számos svédországi tenyészklubban 
általános viselkedési tesztként használják, hogy feltárják a kutyák 
reakcióit a különböző ingerekre. Mind a tesztünk, mind a DMA számos 
különböző helyzetnek teszi ki a kutyákat: idegenekkel való találkozások 
(társas érintkezés, üdvözlés, kezelés), játéktesztek, valamint számos 
lehetséges félelmet és agressziót kiváltó inger. Ugyanakkor eljárásunk 
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speciális a terápiás kutyák szempontjából releváns helyzetekre és 
körülményekre. Vizsgánk méri, hogy a kutyák alkalmasak-e, leginkább 
személyiségüket és engedelmességüket tekintve, terápiás kutyává 
válni; ez azonban csak egy előválogató vizsga, vagyis az itt átengedett 
kutyák nem feltétlenül alkalmasak az AAI foglalkozásokon való 
munkavégzésre (ezt egy edzés után a következő vizsgán vizsgáljuk 
meg).
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Nemzetközi tanúsítás

A Nemzetközi Antrozoológiai Központ nemzetközi tanúsítási 
programokat biztosít az ember-kutya csapatok számára. Ez egy általános 
módja annak, hogy az ember-kutya csapatokat egy tanúsítvánnyal 
és pontos követelményekkel igazolják az összes partnerországgal, 
amely az ICofA-hoz csatlakozott. A társult tagokat megtalálhatja 
weboldalunkon: www.icofa-aai.com
Az ICofA igazolt csapatának első lépése a PADA mentális teszt a kutya 
számára. Ha a kutya alkalmas az AAI munkájára, a csapat más lépéseket 
tehet az oktatás és az igazolás érdekében, hogy önkéntesként vagy 
profi csapatként működjön. 

A PADA mentális tesztek programja 

Az AAI kutyáinak személyiségértékelése egy nemzetközi 
kezdeményezés, amelyet tudósok és gyakorlók fedeztek fel az AAI 
területén. Ez az ember-kutya csapat első lépése az ICofA csapat 
tanúsításának módja.

Számos szervezet a kutyákat abból a szempontból értékeli, hogy 
milyen könnyű feladatokat látnak el, például fejet ölbe tenni, pórázon 
sétálni, trükköket csinálni stb., Ahelyett, hogy a félelemre, a társasági 
viszonyokra, az edzésre való reagálásra, az agresszióra, a merészségre és 
a merészségre figyelnének. tevékenység. Ez érthető. Sokkal könnyebb 
„engedelmesség-versenyt” tartani, majd megpróbálni elemezni 
a kutyák viselkedését és személyiségét. Ehhez speciális oktatásra 
és megértésre van szükség az állatok viselkedésével, megfigyelési 
technikájával, elemzésével, szabványosításával, szisztematizálásával 
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stb. Kapcsolatban. Az állatsegített beavatkozásokról azt mondják, 
hogy több interdiszciplináris területről van szó, és ez igaz az állatok 
értékelésére is.

Az Erasmus + projektben a kutyák személyiségének értékelése Az 
AAI-ban (PADA) a kutatócsoport kidolgozta az értékelési protokoll 
szabványosítását, amely az egyes kutya személyiségét és képességét 
vizsgálja az AAI-ban való munkavégzésre. A projekt során kidolgozott 
protokoll bizonyos tulajdonságokat vizsgál és Likert-skálával mér. Fratkin 
és mtsai. (2013) szerint a viselkedési értékelések megbízhatóbbak, mint 
a viselkedési kódolások. Megállapítják, hogy a kutya személyiségének 
konzisztencia-becslései magasabbak, ha viselkedési besorolásokat 
használnak, nem pedig viselkedési kódolásokat (Fratkin et al., 2013).

Az életkor tesztelése

A kutyák, csakúgy, mint az embereknél, különböző személyiségűek, 
és az emberekhez hasonlóan személyiségük sem fejlett ki teljesen az 
érettség előtt. 

Az AAI-ban nemcsak a kutyák lépnek be az emberek intim zónáiba, 
hanem az emberek a kutyák intim zónáiba is. A Proxemics azzal 
a térmennyiséggel foglalkozik, amelyet az ember szükségesnek 
érez a saját és mások között elrendezni (Aiello & Aiello, 1974). Kevés 
kutatást végeznek a kutyák proxémiáiról, de az emberi proxémiákkal 
kapcsolatban elég sok. Feltételezzük, hogy a kutyáknak is vannak ilyen 
zónáik (MacNamara & Butler, 2010). Minden fajta, függetlenül attól, 
hogy harcra, őrzésre, vadászatra vagy terelésre tenyésztik-e, társadalmi 
jellegű lesz, és kiskutyáiként és fiatal kutyáiként kis személyes 
zónákkal rendelkezik, mert függenek attól, hogy valaki ételt hoz nekik, 
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megtisztítja stb. az érettség elérése után a személyes tér bővülni fog, 
a fajtától és a kutya személyiségétől függően. Emberben

A gyerekeknek kicsi a személyes zónájuk, de az érettség elérésével 
ezek bővülnek. Még a felnőtteknél is nagy különbségek vannak abban, 
hogy mennyire kényelmes egymás közelében tartózkodni. Vannak, akik 
másokat ölelnek, még idegeneket is, mások pedig mindezt az ölelést 
nagyon kínosnak tartják. A személyiség idővel fejlődik, és különösen 
a személyes zóna csak a kutya érettségéig jön létre, az agresszió vagy 
a szorongás különböző formái sem. Ezért javasoljuk, hogy a kutyák 
teljes érésűek legyenek, amikor az AAI-ban tesztelik alkalmasságukat. 
Az a pont, ahol személyiségük teljesen kifejlődik, fajtánként változik. 
Egyes kis fajták korán, néha 14-16 hónaposan fejlődnek, más fajták, 
mint például a nagy fajták, nagyon későn érnek, vannak, akik 2,5-3 
éves korig.

De a legfontosabb az, hogy nincs szilárd bizonyíték arra, hogy 
a felnőttek viselkedése már korán megjósolható lenne. A kutyák 
személyiségkonzisztenciájáról szóló metaanalízisükben Fratkin 
és mtsai. (2013) kutyák korában és felnőtt korában tesztelték az 
agresszió és a szubmisszív viselkedés személyiségdimenzióinak 
következetességét. A tréningre való reagálás és a félelem lényegesen 
kevésbé volt következetes, mint az agresszió és az alárendeltség, 
de nem az aktivitás. Az aktivitás (r = 0,26) szignifikánsan kevésbé 
következetes volt, mint a szubmisszivitás, és kissé kevésbé szignifikáns, 
mint az agresszió (Fratkin et al., 2013). Ezzel szemben a felnőtt kutyáknál 
nem volt szignifikáns eltérés a személyiségdimenziókonzisztenciában, 
ami azt jelenti, hogy az, amit egy tesztben lát, valószínűleg ugyanaz 
lesz, amikor újra teszteli a kutyát, függetlenül attól, hogy mikor (Fratkin 
et al., 2013). Azonban.



26

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Keresendő tulajdonságok egy személyiségteszten

A tulajdonságokat gyakran a személyiség dimenziói szerint 
osztályozzák. Az AAI szempontjából releváns személyiségdimenziók 
a félelem, a szocialitás, a képzésre való reagálás, az agresszió, 
a merészség és az aktivitás.

Félelem
Az AAI-ban dolgozó kutyák számára a legfontosabb tulajdonság 
a félelem - vagy inkább mondjuk úgy, hogy a félelem hiánya. Bár 
a félelem érzelmi állapot, amely minden állat túlélése szempontjából 
döntő fontosságú, a kutyák fokozott félelme jelentős állatjóléti 
problémákat okozhat. A félelem motiválhatja a harapási sérüléseket, 
amire természetesen semmilyen körülmények között nem kerülhet 
sor az AAI-ban. A félelem társadalmi és nem társadalmi félelembe 
sorolható. A társadalmi kategóriába tartozik az ismeretlen emberektől 
és kutyáktól való félelem (Sarviaho et al., 2019). Az AAI-ban dolgozó 
kutyáknak nem szabad félniük különböző emberektől vagy más 
kutyáktól. A nem társadalmi kategóriába tartozik a különböző tárgyaktól 
való félelem, például új helyzetek, hangos zajok, magasságok, fényes 
vagy csúszós padlók stb. (Sarviaho et al., 2019).
Az ismeretlen emberektől való félelem és az új helyzettől való félelem 
erősen korrelál a kutyáknál, és mindkettőt az általános félelem 
jeleinek tekintik (Sarviaho et al., 2019). Természetesen a traumák vagy 
a szocializáció hiánya, a gyenge anyai gondoskodás és az averzív képzés 
ismert kockázati tényező a kutyák félelmében, de a magas öröklődési 
becslések (0,36 és 0,49 között mozognak) ennek a tulajdonságnak 
jelentős genetikai összetevőjét jelzik (Sarviaho et al., 2019).
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A kutyák eltérő módon reagálnak az új helyzetekre és az ismeretlen 
emberekre, a reakciók a rendkívüli félelemtől a magas társasági és 
kíváncsiságig terjednek (Sarviaho et al., 2019). Az AAI-val dolgozó 
kutyáknak az utolsó kategóriába kell tartozniuk - nagyon társasági és 
kíváncsi. 
 

Társadalom
A társaságosság a kutya hajlandósága arra, hogy különböző 
körülmények között kapcsolatba lépjen barátságos idegenekkel. 
Egyes kutyatulajdonosok félreértik a behódoló magatartást, és az 
emberekre mászó és / vagy az arcukat nyalogató kutyát nagyon 
szociálisnak értelmezik. Az így viselkedő kutyák leggyakrabban 
szociális támogatást keresnek olyan helyzetekben, amelyekben 
kényelmetlenül érzik magukat, ami azt jelenti, hogy félnek és nem 
feltétlenül szociálisak. A kutya hajlandósága az idegenekkel való 
kapcsolattartásra természetesen elengedhetetlen az AAI-ban, és bár 
ez öröklött tulajdonság, a kutya megtanulhatja pozitív elvárásait az 
emberekkel való társadalmi interakciókkal szemben. 

Résztvevő a képzésre
A legtöbb olyan beavatkozás, ahol a kutyák AAI-ban dolgoznak, szintén 
elsajátítanak valamilyen megtanult készséget. A képzésre való reagálás 
az a fok, amikor a kutya hajlandó együttműködni az emberekkel, 
annak játékossága és milyen gyorsan tanulnak. Feltérképezhető pl. 
A játékosság értékelése, a környezetre adott általános reakció, az 
elkötelezettség stb.
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Agresszió

Az agresszivitás nem olyan tulajdonság, amelyet látnunk kellene az AAI-
ban dolgozó kutyáknál. A kutyák agresszív viselkedést mutathatnak 
különböző helyzetekben, ezért az agressziót különböző helyzetekben 
értékelhetjük, például elengedhetjük a kutyát egy ismeretlen kutya 
mellett, és felmérhetjük az erőforrás-védelmet és a harapás gátlását.

• Agresszió más kutyák felé

A más kutyákkal szembeni agresszió elsősorban a kutyával 
kapcsolatos jóléti kérdések miatt nem kívánatos. De a más kutyákkal 
szembeni agresszió rossz hatással lesz a másik kutyára is, és ez 
a környező emberekre is hatással lesz. Az egymás felé dobáló kutyák 
megfigyelésére sok ember félelemmel reagál. Még a kutyák közötti 
agresszív viselkedés megfigyelése is nagy távolságra, vagy például 
egy ablakon keresztül, sok ember számára traumát okozhat.

• Erőforrás védelem

A kutya egy pillantással, fenyegető testbeszéddel, morgással, ugatással, 
vicsorgással, csattanással és harapással védheti meg erőforrásait (étel, 
játék, tulajdonos és még sok más). Az erőforrásaikat védő kutyák nem 
elfogadhatóak az AAI-ban.

• Harapásgátlás

A kutya vonakodása az emberek megharapásától az, amiért az 
emberre tett harapások általában nem okoznak súlyos sérüléseket. 
A harapásgátlás szinténnagyon fontos a biztonság szempontjából 
a kutyák közötti konfliktusokban is. Néhánya kutyák hajlamosak 
“megcsípni”, ha valaki fájdalmat vagy kényelmetlenséget okoz nekik. 
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Ezek a figyelmeztetések nem veszélyesek, de egy AAI-ban dolgozó 
kutya számára ez teljesen elfogadhatatlan.

Bátorság
A merészség meghatározható az egyén általános hajlama az új tárgyak 
megközelítésére és a kockázatvállalási hajlandóság. A félénkség – 
merészség dimenzió az idegenekkel való társasági kapcsolathoz, 
a játékossághoz, az üldözés iránti érdeklődéshez, a felfedezéshez és 
a félelmetlenséghez kapcsolódik. Vannak fajtakülönbségek, valamint 
nemi különbségek a merészség pontszámában, ahol pl. A férfiak 
magasabb pontszámot érnek el, mint a nők (Svartberg, 2001).

Tevékenység

Az aktivitás az, ahol felmérjük a kutya mozgásszervi aktivitását vagy 
általános aktivitási szintjét. 

A magas aktivitású kutyákat a környezet gyorsan elterelheti. Problémáik 
lehetnek a fontosak feldolgozásával, inkább mindenre reagálnak. Az 
AAI-ban dolgozó kutyákat nem szabad elvonni a környezeti ingerektől, 
például ápolóktól, szagoktól és egyéb dolgoktól. Amikor kutya 
által segített beavatkozásokkal dolgozunk, fontos, hogy az állatok 
viselkedése kiszámítható legyen; a kutya reakcióinak számítaniuk kell 
az ingerhez viszonyítva. A nyugalom és a passzivitás közötti váltás 
fontos tulajdonság az AAI-ban dolgozó kutya számára.
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Egészségügyi követelmények

A vizsgálat során és munka közben a kutyának meg kell felelnie 
a következő egészségügyi követelményeknek. 

1. A kutyának mindenkor be kell oltania magát. Minden oltást 
az Ön országában engedéllyel rendelkező állatorvosnak kell 
dokumentálnia.

a. Veszettség elleni védőoltásokra van szükség kutyák számára, 
mivel a veszettség elleni oltásról szóló alapdokumentációt 
a kezelőnek kell tartania.

b. Fertőző betegségek elleni védőoltások, az adott országban 
elfogadott előírásoknak és a jelenlegi járványos helyzetnek 
megfelelően.

2. A kutyának egészségesnek és vágyaktól mentesnek kell lennie. 
A kutya nem vehet részt a teszten (vagy beavatkozáson!), Ha 
a következő állapotok bármelyike fennáll:

a. szivárgó orrváladék

b. szivárgó váladék a szemből

c. Furcsa szagú fülek / üledék a fülekben

d. Hányás 

e. Sántaság

f. Fásultság

g. étvágytalanság

h. hirtelen viselkedésváltozások 

i. bőrproblémák (kiütések, bőrelváltozások, bőr mycosis)

j. nyílt sebek

k. részvétel balesetben (kutya harc, autóbaleset) - akkor is, ha 

a sérülések nem láthatók
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A PADA regisztráció követelményei

1. Hozzon létre egy ICofA tagfiókot 
2. Vegyen részt a bevezető kurzuson online 
3. Töltse ki a The Dog Helth szűrést 
4. Vegyen részt a PADA mentális teszten
5. Szerezd meg a PADA diplomádat 

1. Hozzon létre egy ICofA-fiókot  

A Nemzetközi Antrozoológiai Központ honlapja a program által 
biztosított összes tanfolyam és teszt alapja. Fiók létrehozásával 
hozzáférést kap az online regisztrációhoz, valamint az Erőforrás 
könyvtárhoz, ahol támogató anyagokat talál. A továbbtanuláshoz 
különféle tanfolyamokra és tesztekre is regisztrálhat. Mivel az ICofA 
professzionális programot biztosít az AAI-ban, ne feledje, hogy sok 
kurzusnak helyhez kötött képzésre van szüksége az Ön országában, 
nemcsak az e-learning részéhez. 

2. Vegyen részt a bevezető kurzuson online 

A PADA teszt elvégzése előtt egy rövid online tanfolyamot kell 
elvégeznie, hogy megtudja, hogyan kell felkészülnie, mit kell magával 
hoznia és mit várunk az értékelés során. A tanfolyam elvégzése teljesíti 
az ICofA csapattá válásának első követelményeit.
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3. Töltse ki a Kutya egészségügyi szűrést és a személyiség-
biztosítást 

Mivel a kutya egészségi állapota nagyon fontos kérdés, a regisztráció 
során ki kell töltenie a Kutyaegészségügyi Szűrő űrlapot, amely a csapat 
regisztrációjának része. Az űrlap a vizsga előtt 6 hónapig érvényes. 
Csatolnia kell kutyája egészségügyi könyvének beolvasását.

4. PADA mentális teszt

A kutyával való oktatási folyamat megkezdéséhez át kell adnia a PADA 
mentális teszteket. Az értékelést az engedéllyel rendelkező PADA 
értékelőnek kell tartania, és az eredményt fel kell venni a PADA adat-
bázisba. Az értékelők listáját az ICofA webhelyén (www.icofa-aai.com).  

5. Szerezd meg a PADA diplomádat  

Az értékelés után a tanúsítványt közvetlenül az e-mailre kapja. 
Győződjön meg arról, hogy nem volt spamként megjelölve, és ha 
az értékelés után 48 órán belül nem kapta meg, kérjük, forduljon az 
értékelőhöz, hogy ellenőrizze, mi történt.
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PADA oklevél

Az oklevél megerősíti, hogy a kutya megfelelt a mentális teszteken, 
és készen áll az oktatás megkezdésére látogatás, terápia vagy oktatási 
támogatás céljából. Az oklevél az első lépés, amely lehetővé teszi 
az oktatás folytatását csapatként: egy kutya, aki megfelel az AAI 
személyiségének, és te - mint kezelő. Ne feledje, hogy a megfelelő 
kutya csak egy része egy szép, profi csapat felépítésének - most itt az 
ideje, hogy megfelelő oktatásban részesüljön!

Az oklevél nem teszi lehetővé, hogy csapatként dolgozzon. Még 
mindig részt kell vennie szakmai tanfolyamokon, és meg kell szereznie 
az igazolást - mind Önnek, mind kutyájának.

Milyen előnyei vannak a diplomának?

• A kutyája adatai a Nemzetközi Adatbázisban találhatók

• Ön az AAI kutyavezetők nemzetközi listáján szerepel 

• Hozzáférés az ICofA tudástárhoz

• A nemzetközi tudományos program része 

• Továbbtanulás lehetősége az ICofA programok keretében 
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Értékelői kézikönyv 

Értékelői szabvány 
Szakmaiság

PADA-értékelőként a teljes értékelési folyamat során professzionalizmust 
kell bemutatnia. Nem csak a kutya kiértékelése során, hanem akkor is, 
ha kapcsolatba lépünk a kezelővel, az önkéntesekkel és a környező más 
emberekkel. Annak biztosítására, hogy mindent megtett a szakmaiság 
biztosítása érdekében:

• Legyen naprakész az IAHAIO és az ICofA ajánlásaival és irányelveivel 

• Kommunikáljon barátságosan, nyíltan 

• Ne feledje, hogy az értékelés során a kezelőnek sok érzelme, 
félelme és gondolata van saját kutyájával kapcsolatban. Tisztelje 
ezt, és tegye visszajelzését szakszerűvé, objektívvé és barátságosan 
nyújtottá.

• Legyen támogató a csapatok számára

• Adjon közvetlen, világos utasításokat a félreértések elkerülése 
érdekében. Néha meg kell ismételni az utasítást, mivel a kezelő 
stresszes.

Díjpolitika 

Mivel a PADA professzionális AAI csapatok számára készült, és 
professzionális oktatók irányítják, a program eléréséhez díjat kell 
fizetnie. Csak a weboldalunkon található díjak és információk.

PADA naptár 

Minden PADA értékelést hivatalosan meg kell erősíteni a PADA 
weboldalán, megadva a helyet, a dátumokat és az értékelők nevét.
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PADA szabályok

Ez egy nagyon részletes és specifikus protokoll, amely körvonalazza 
a kutyák tesztelését. Az egyetlen oktató, aki PADA tesztek elvégzésére 
jogosult, minősített PADA értékelők. 

Ellenőrzőlista

A teszt megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően 
felkészült:  

Hely

• Folyosó vagy bejárati szoba, ahol bemutatkozhat és megfigyelheti 
a kutya-kutya interakciót 

• Egy szoba, benne az asztallal, székekkel és ággyal. Az ajtót be kell 
tudni csukni.

• Lépcsők

• Folyosó, minimum 4 méter hosszú, ahol el lehet kapcsolni a lámpát.

Felszerelés 

• Kerekes szék 

• Mankó

• Kutya tál 

• Kutya jutalomfalatok 

• Kutyajátékok (labda, vontatójáték, kabala)
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Csapat 

• Pada értékelő

• Operatőr / technikus

• „Tömeg csapat” (3-5 fő)

A pontszámok benyújtása

A tesztet mobilalkalmazással pontozzák, és a csapat eredményét 
azonnal elküldik az adatbázisba. A kezelő oklevelként kap eredményt, 
közvetlenül e-mailben küldje el. 
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PADA JEGYZŐKÖNYV

Tekintse át a kérdőív űrlapját: 
Célja
Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit megismerje 
a csapatot, és ellenőrizze azokat a kérdéseket, amelyek befolyásolhatják 
az értékelést. A csapatnak lehetősége van megismerkedni 
a tesztterülettel és az értékelőkkel is.
Ehhez a gyakorlathoz nincsenek pontszámok, de a kérdőívre adott 
válaszok vagy a megfigyelt viselkedés eredményeként egy csapatot 
fel lehet ismerni Nem kész vagy nem ajánlott az AAI számára.

Erőforrások

• A csapat által kitöltött kérdőív (ez az űrlap elérhető a PADA 
honlapján)

• Tanúsítvány a PADA bevezető online tesztjéből (az online teszt 
után a kezelő kinyomtatja)

Eljárás

1. Tekintse át a kérdőív űrlapját, miközben a csapat körbejárja 
a tesztelési területet, hogy megismerje azt.

2. Nézze át a tanúsítványt, és ellenőrizze az eredményeket

3. Ellenőrizze az értékelés követelményeit, és erősítse meg, hogy 
a csapat készen áll az értékelésre. 

4. Tájékoztassa a kezelőt az értékelési eljárásról, és válaszoljon az 
arra vonatkozó kérdésekre. Ha szükséges, tegyen fel kérdéseket 
a kérdőívre vonatkozó információk pontosítása érdekében. 
Jegyezzen fel, ha olyan viselkedést észlel, amelyet kiált, gondosan 
ellenőrizze a következő tesztek során.
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1. gyakorlat: Belépés új környezetbe

Célja

Ez a gyakorlat információt nyújt a kutya hozzáállásáról az új 
környezetben. Figyelje meg a kutya testbeszédét, ha nyugodt vagy 
stresszjeleket küld. Figyelje meg a kezelőnek a helyzet kezelésének 
módját is. Ez azt is bizonyítja, hogy a kutya koncentrált maradhat, 
udvarias vagy nyugodt lehet az új környezetben. Az Is azt is mutatja, 
hogy a csapat megfelelő társadalmi készségekkel rendelkezik.

Ez a gyakorlat a kutya reakcióját is ellenőrzi, amikor egy másik kutyával 
szembesül, és együttműködik a kezelővel a helyzetben. Figyelje meg 
a kutyák testbeszédét, miközben találkozik és elhalad a másik kutya 
mellett. Ez megadná a kutyáknak a kutyákhoz való hozzáállását a többi 
kutyához és a kutyához való viszonyához.

Erőforrások

• Új környezet, ahol a PADA értékelés zajlik 

• Más ember-kutya csapat (a bemutató kutyával, vagy azzal 
a csapattal, amelyik csak tesztet végzett) 

Eljárás

1. 1. A csapat belép a szobába, a folyosóra, aulába. A kutya a lish-
en van. A csapatnak oda kell mennie, ahova a házigazda vagy 
a szervezők mutatnak.

2. A folyosón van egy másik kutya, akinek a kezelője van. A kutyáknak 
közvetlen interakció nélkül és biztonságos távolsággal kell 
elhaladniuk egymás mellett.
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2. gyakorlat: Interakció idegenekkel 

Célja

Ez a gyakorlat információt nyújt a kutya emberekhez való 
viszonyulásáról. Figyelnie kell, hogy a kutya barátságos, félõ vagy 
agresszív-e. Figyelje meg a kutyák izgalmi állapotát, hajlandóságát az 
idegenekkel való kapcsolattartásra és a kíméletes simogatással való 
megbirkózás képességét.

Erőforrások

• Értékelő (idegen)

Eljárás

1. A csapat találkozik az értékelővel, aki üdvözli a kezelőt.

2. Az értékelő feltesz néhány kérdést, elmagyarázza az eljárásokat és 
bevezeti a PADA értékelését. 

3. A vezető felvilágosítást kaphat arról, hogy képes támogatni a kutyát 
az értékelés során. 

4. Az értékelő egy rövid pillanatra szép és udvarias módon simogatja 
a kutyát. 
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3. gyakorlat: Durva kezelés

Célja

Ez a gyakorlat információt nyújt a kutya hozzáállásáról durva simogatás 
közben. Figyelnie kell, hogy a kutya elfogadja-e, ha barátságos, félő 
vagy agresszív. Figyelje meg a kutyák izgalmi állapotát, hajlandóságát az 
idegenekkel való kapcsolattartásra és arra, hogy képesek megbirkózni 
az állatsimogatással. Ez azt bizonyítja, hogy a csapat megfelelő szociális 
készségekkel és kontrollal rendelkezik a látogatásokhoz.

Erőforrások

• Idegen - egy másik értékelő (a 2. gyakorlatban különbözik)

Eljárás

1. A csapat találkozik az értékelővel, aki üdvözli a kutyát. 

2. Az értékelő kedvesen (rövid ideig) simogatja a kutyát, majd kissé 
durván megváltozik.

3. Az értékelő megérinti a kutya testrészeit (fej, hát, mancsok, farok).

4. Az értékelő elvégzi az alapvető állatorvosi eljárást - a fülek és 
a fogak ellenőrzését.

5. Az értékelő átöleli vagy összekulcsolja a kutyát az első mancsok 
mögött, és 5 másodpercre felemeli a kutyát.

6. Az értékelő várja a kutya visszatérését.

7. Ha a dokumentáció nem akar visszatérni, az értékelő felhívhatja őt.
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4. gyakorlat: A kutya felhívása

Célja

Ez a gyakorlat információt nyújt azokról a kutyákról, akik hajlandók 
kapcsolatban maradni az emberekkel. Durva kezelés után kerül sor, 
így a félelmetes vagy kevésbé szociális kutyák elkerülik az érintkezést. 
Figyelnie kell, hogy a kutya ilyen jellegű kapcsolat után visszatér-e az 
idegenhez, és mennyi időre van szüksége a döntés meghozatalához. 
Fókuszáljon a kapcsolat időtartamára is.

Erőforrások

• Kiértékelő 

Eljárás

1. Az értékelő hátralép (1,5-2 m) a kutyától. 

2. Az értékelő a távolból felhívja a kutyát, 2 másodperces szünetekkel, 
barátságos hangon, ismételten kimondva a „Gyere a kutya nevét” 
szót. 

3. A hívást addig kell ismételni, amíg a kutya megközelíti vagy 
legalább ötször.
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5. gyakorlat: Sétáljon be az új szobába

Célja

Ez a gyakorlat információt nyújt a kutya hozzáállásáról az új környezetben. 
Figyelje meg a kutya testbeszédét, ha nyugodt vagy stresszes. Ez azt 
is bizonyítja, hogy a kutya udvariasan és nyugodtan fedezheti fel az új 
környezetet. Ellenőrizze, hogy mennyi időre van szüksége a kutyának 
a környezet ellenőrzéséhez. Ez a gyakorlat megmutatja a csapat 
szociális készségeit és a látogatások ellenőrzését.

Erőforrások

• Új szoba

• Idegenek ülnek az új szobában (3-6)

Eljárás

1. Ez a gyakorlat az új szoba bejárata előtt kezdődik. 

2. A kutyát a bejárat előtt el kell engedni a pórázról. 

3. Az értékelő felkéri a kezelőt, hogy nyissa ki az ajtót és engedje be 
a kutyát. 

4. A kutya új szobát fedezhet fel és üdvözli az embereket.

5. A kezelő ülve figyelheti a kutya viselkedését.

6. A szobában ülők köszönthetik a kutyát (ha a kutya választja őket) 
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6. gyakorlat: Empátia teszt

Célja

Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy megismerje, a kutya reagál az 
emberi érzelmeire. Az empátiateszt megmutatja, hogy a kutya reagál-e 
síró személyre (értékelő).

Erőforrások

• Síró értékelõ

• Szoba (ugyanaz, mint a 4. példában) 

Eljárás

1. Az értékelőnek sírnia kell, amíg a kutya 2-3 méterre van.

2. A síró értékelõnek le kell ülnie egy székre. 

3. Előfordulhat, hogy az értékelő el van görnyedve - elrejti a fejét. 

4. A testmozgás megáll, amíg a kutya érdeklődést mutat,  
vagy 15 mp után. 
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7. gyakorlat: sikoltozó személy

Célja

Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a kutya nem fog aggódni, vagy nem 
lesz túl stresszes a sikoly hallatán. Ez a helyzet azt bizonyítja, hogy 
a kutya képes dolgozni és összpontosítani, még akkor is, ha valaki 
dühös érzelmeket mutat. Megfigyelheti azt is, hogy a kezelő tudja-e 
támogatni a kutyát egy ilyen helyzetben.

Erőforrások

• sikoltozó (más személy, mint a korábbi értékelők)

Eljárás

1. A testmozgás akkor kezdődik, amikor a kutya elveszíti a figyelmét 
a síró személyre, és visszatér, hogy felfedezze a szobát. 

2. A sikoltozó személynek egy zajos sikoltást kell kiadnia.

3. Akkor kell sikoltania, ha a kutya körülbelül 3 méterre van, és nincs 
kapcsolatban vele.

4. A sikoly után az illetőnek nem szabad mozognia és figyelnie 
a kutyát. 

5. Ha a kutya túlságosan stresszes, az illető oldalra fordulhat vagy 
lekuporodhat.
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8. gyakorlat: kopogtat az ajtón

Célja

Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy megismerje, hogyan reagálhat 
a kutya az ajtó kopogtatására és a bejövő személyre (őrző ösztön). 
Harmadik egy nyers gyakorlatban is, furcsa zajokkal és esetleg nehéz 
helyzetekkel (sírás, ordítás, kopogás), így azt az információt adja, hogy 
a kutya milyen gyorsan szoktatja a környezetet és zajokat.

Erőforrások

• Idegen kopogtat az ajtón

• Ugyanaz a szoba (mint az ex 5-7-ben)

Eljárás

1. A testmozgás akkor kezdődik, amikor a kutya elveszíti figyelmét 
a korcsolyázó személyre, és visszatér, hogy felfedezze a szobát

2. A megfigyelés akkor kezdődik, amikor az idegen kopogtat az ajtón.

3. Az idegen 2-3 másodpercig intenzíven kopog az ajtón

4. Egy idő után bejön az idegen és köszön

5. Az idegen ülhet.

6. A kutya által üdvözölt idegen válaszolhat, és csak kissé simogathatja.
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9. gyakorlat: A kutya érdeklődése az ember iránt, 
ha hívják

Célja

Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a kutya képes elhagyni a kellemes 
helyzetet és az értékelõhöz menni. Ez azt bizonyítja, hogy a kutya 
érdekelt az értékelővel való kapcsolattartásban, még akkor is, ha 
a kutya néhány tapasztalata kellemetlen volt az előző gyakorlatok 
során. Figyelje meg az értékelõhöz való hajlandóságot és a kapcsolat 
idõtartamát.

Erőforrások

• kiértékelő

• ugyanaz a szoba (mint a voltnál: 5-8)

Eljárás

1. A teszt előtt a kutyát nem szabad az értékelőre összpontosítani. Az 
értékelőnek legalább 3 méterre kell lennie a kutyától.

2. Az emberi ember távolról hívja a kutyát, 2 másodperces szünetekkel, 
barátságos hangon, ismételten kimondva a „Gyere a kutya nevét” 
szót. 

3. Az értékelőnek fel kell állnia, amíg hív. 

4. A hívást addig kell ismételni, amíg a kutya megközelíti vagy 
legalább ötször.

5. A kutyának el kell jönnie, és érdekelnie kell, mit kínál az illető 
(alapvető interakció, simogatás)
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10. gyakorlat: Kerekesszék

Célja
Ez a gyakorlat egy sötét folyosót szimulál, és megmutatja, hogy a kutya 
udvariasan és bátran át tud járni. Ez azt is bizonyítja, hogy a kutya 
kerekesszékkel és különös tárgyakkal szokott meg. Figyelje meg, hogy 
a kutya képes-e kölcsönhatásba lépni a kerekesszékben ülővel. 

Erőforrások

• Új hely - sötét folyosó (hossza: 4-5 méter, szélesség: 2-3 méter)

• kerekes szék

• Kiértékelő 

Eljárás
1. Az értékelő elmenekül a helyiség elől. 5-10, és elmegy a sötét 

folyosóra.

2. Az értékelő egy tolószékben ül a sötét folyosó végén. 

3. A kezelő pórázra viszi a kutyát. 

4. A csapat dicsérettel lép be a folyosóra.

5. Ugyanakkor az értékelő a csapat felé hajt. 

6. Az értékelő közvetlenül a kutya előtt áll meg.

7. A csapat kerekesszékkel passzolja el az értékelőt.

8. A téma oda-vissza jár, amíg a kutya megszokja a helyzetet és 
a kerekesszéket.

9. Néhány után séták (2-4), az értékelő felhívja a kutyát és ösztönzi az 
interakciót.

10. Ha a kutya stresszes állapotban van a séták során, akkor világítani 
lehet.
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11. gyakorlat: Mankó

Célja

Ez a gyakorlat egy sötét folyosót szimulál (ugyanaz, mint a 9. példában), 
és megmutatja, hogy a kutya udvariasan és bátran át tud járni. Ez azt is 
bizonyítja, hogy a kutya képes megszokni azt a személyt, aki mankóval 
jár. A kutya mankókkal képes elviselni a zajokat.

Erőforrások

• sötét folyosó (a 10. példából)

• Az értékelő mankóval. 

Eljárás

1. Az értékelő mankóval áll a sötét folyosó végén. 

2. A kezelő pórázra viszi a kutyát. 

3. A csapat dicsérettel lép be a folyosóra.

4. Ugyanakkor az értékelő mankóval sétál a csapat felé. 

5. Az értékelő a kutya előtt 1-2 méterre áll meg (a folyosó közepén).

6. Az értékelő eldobja a mankót, és elindul előre.

7. A csapat elhalad az értékelő és a mankók mellett.

8. A csapat oda-vissza sétál, amíg a kutya megszokja a helyzetet és 
mankóval jár (2-7 séta).

9. Ha a kutya stresszes állapotban van a séták során, akkor világítani 
lehet.
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12. gyakorlat: Ugorj egy ágyra

Célja

Ez a gyakorlat megmutatja, hogy a kutya felkészült-e és készen áll-e 
az ágyban fekvő személy üdvözlésére. Az ágy nehéz tárgy lehet 
a kutya számára, mivel instabil és keskeny lehet. A gyakorlat ellenőrzi 
a kutya merészségét, társasági kapcsolatát, szocializációját és a kutya 
hajlandóságát arra, hogy furcsa környezetben kapcsolatba lépjen az 
idegenrel.

Erőforrások

• Az értékelő ágyban fekve

• ágy

Eljárás

1. A gyakorlat akkor kezdődik, amikor az értékelő ágyon fekszik.

2. Kezelő és kutya megközelíti az ágyat. A kutya pórázon van.

3. Kezelő megkéri a kutyát, hogy ugorjon ágyra. 

4. Ha a kutya nem reagál, a kezelő megismételheti a parancsot 
(legfeljebb ötször). 

5. Ha a kutya nem engedelmeskedik, a gyakorlat kihagyásra kerül. 

6. A kezelő kéri a kutyát, hogy feküdjön le (legfeljebb 3 parancs)

7. Az értékelő háziállat és megöleli a kutyát, miután a kutya lefekszik, 
vagy a kezelő abbahagyja a parancs kimondását.
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8. A kezelő megismételheti a „feküdt” parancsot, ha a kutya lefékezi.

9. Rövid simogatás után (10-15 mp) az értékelő megáll és ellenőrzi, 
hogy a kutya kér-e többet, vagy megszökik-e az ágyból. 

További megjegyzések

Kisebb kutyák számára a tesztcsoport egy lépést adhat, amely 
megkönnyíti az ágyra ugrást. 
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13. gyakorlat: Lépcsők a vizsgáztatóval

Célja

Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy megmutassa, képes-e a kutya 
együttműködni az értékelővel (idegen). Ha képes lemenni / felmenni 
a lépcsőn. A gyakorlatok ellenőrzik a kutyák szociális készségeit, 
merészségét és szocializációját. Figyelje végig a kutyák hajlandóságát 
teljesíteni a parancsot és a testbeszédét.

Erőforrások

• Lépcsők

• Az értékelő 

Eljárás

1. A gyakorlat akkor kezdődik, amikor a csapat a lépcsőnél van.

2. Handler odaadja a pórázt, az értékelő pedig elveszi.

3. Az értékelő megkéri a kutyát, hogy jöjjön vele. 

4. Az értékelő ösztönözheti a kutyát (nevének kimondásával vagy 
barátságos hangok kiadásával), hogy működjenek együtt és 
menjenek együtt fel és le a lépcsőn.

5. Az értékelő megismételheti az elismerést. 

6. A gyakorlat kétirányú járás után ér véget.

7. Végül a kezelő vegye be a kutya pórázt. 
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14. gyakorlat: Üljön le

Célja

Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a kutya képes ülni a kezelő parancsára. 
A kutya állítólag megtartja a helyzetét (10 másodperc). Hasznos a kutyák 
stresszének és a kutyák képességének megbirkózása a kezelõvel való 
munka közben is.

Erőforrások

• helyiség, ugyanaz, mint az 5-8. tesztben 

Eljárás

1. A kezelő utasítja a kutyát, hogy üljön. 

2. A kezelő akár hatszor is megismételheti a parancsot

3. Miután a kutya ül, 10 másodperc múlva a kezelő elengedheti. 
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15. gyakorlat: Fektesse le

Célja

Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a kutya a kezelő parancsára képes 
lefeküdni. A kutya állítólag megtartja a helyzetét (10 másodperc). 
Hasznos a kutyák stresszének és a kutyák képességének megbirkózása 
a kezelõvel való munka közben is.

Erőforrások

• helyiség, ugyanaz, mint az 5-8. és a 14. tesztben

Eljárás

1. A kezelő figyelmezteti a kutyát, hogy feküdjön le. 

2. A kezelő akár hatszor is megismételheti a parancsot

3. Miután a kutya lefeküdt, 10 másodperc múlva a kezelő elengedheti. 
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16. gyakorlat: Játék

Célja

Ez a gyakorlat lehetőséget nyújt megismerni, hogy a kutya képes-e 
idegenekkel játszani, stresszes tapasztalatok után. Hogyan reagál a játék 
során. Milyen játékot kedvel vagy tud. Képes-e a kutya nyeremény után 
folytatni a játékot?

Erőforrások

• Játékok (különféle)

• Kiértékelő

Eljárás

1. Az értékelő a kutyának megmutat egy játékot (kezében van). 

2. Az értékelő arra ösztönzi a játék húzását. 

3. Az értékelő arra ösztönzi a játék visszaszerzését. 

4. Ha a kutya nem érdekli, az értékelő megváltoztathatja a játék 
típusát vagy a játék módját. 
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17. gyakorlat: Étel

Célja

Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a kutya evés közben képes visszaadni 
az ételt. Ez a helyzet azt mutatja, hogy a kutya képes kezelni az 
elveszetteket.

Erőforrások

• Tál száraz ételekkel 

 

Eljárás

1. Az értékelő felhívja a kutyát.

2. Az értékelő 5 másodpercig tartja az edényt, mielőtt odaadná 
a kutyának. 

3. Az értékelő egy tálat tesz a földre, és a kutya mellett marad.

4. Amíg a kutya enni kezd, az értékelő elveszi a tálat.
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18. gyakorlat: Tömeg

Célja

Ez a gyakorlat egy zsúfolt teret szimulál a csapat közelében. Ez azt 
mutatja, hogy a kutya udvariasan tartózkodhat a kezelő közelében, 
amikor az embercsoport különböző oldalról közelít. Is azt bizonyítja, 
hogy a kutya képes kontroll alatt maradni a nyilvános helyeken.

Erőforrások

• Emberek csoportja (4-6)

Eljárás

1. A csapat a körben álló embercsoport közepén van (2 méter 
távolság a csapattól)

2. A kutya pórázon van. 

3. Az értékelő parancsnoki csoportjánál közelítsen a csapathoz 
(gyalogoljon 2 métert előre).

4. A résztvevő emberek megfigyelhetik a kutyát, ránézhetnek, 
beszélgethetnek egymással, minden más interakció szükségtelen.

5. A csoport kétszer megismétli a műveletet.
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Ajánlás

Célja

Ez a rész lehetőséget ad arra, hogy tájékoztassa a csapatot arról, hogy 
képesek-e az AAI-ban dolgozni. 

Erőforrások

• az állatok által támogatott intervenciók továbbképzéséhez ajánlott

• nem ajánlott az állatsegített beavatkozás továbbképzéséhez

Eljárás

1. Az értékelés után kérje meg a csapatot, hogy hagyja el a termet, és 
várja meg az eredményeket.

2. Az értékelők megbeszélik a kutya és a kezelő viselkedését.

3. Ez az az idő, amikor döntést kell hozni, ha a kutyát ajánlják vagy nem 
ajánlják továbbképzésre az állatok által támogatott beavatkozások 
terén.

4. Döntés után meg kell hívni a csapatot.

5. Az értékelő visszajelzést ad és értesíti az eredményről az időt.
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Pontozási lap

Ebben a fejezetben részletes információkat nyújtunk a Pontozási 
lapról (XXX. Függelék), amely kiemeli az egyes gyakorlatok során 
értékelendő viselkedéseket, a lap használatát és a végső pontszámok 
értékelését. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutyák valamilyen 
stresszre vagy agresszióra utaló viselkedést mutathatnak, amelyek 
nem szerepelnek, mivel a Pontozási lap nem készíthető fel minden 
előforduló körülményre / viselkedésre. Így a lapon megadott sajátos 
viselkedések értékelése során fontos megjegyezni ezeket a további 
viselkedést és körülményeket is, amelyek befolyásolhatják az értékelést.

Először is fontos kiemelni, hogy az értékelés során nem az a feladatunk, 
hogy eldöntsük, hogy egy kutya „jó”-e, mert „minden kutya jó kutya”, 
de nem minden kutya alkalmas arra, hogy részt vegyen az állatok által 
támogatott intervencióban. Fontos szem előtt tartani, hogy azáltal, 
hogy nem engedélyezzük az AAI számára alkalmatlan kutyát, nem azt 
mondjuk, hogy a kutya „rossz”, hanem megvédjük a jó kutyát, hogy 
folyamatosan részt vegyen egy stresszes helyzetben.

A Pontszámlapon felsorolt összes viselkedés egy olyan tényezőhöz 
tartozik, amely leírja a viselkedés azon kategóriáját, amely segít dönteni 
a kutya AAI-hoz való illeszkedéséről. Öt tényezőt azonosítottunk:

• Társadalom a kutyákkal szemben (DogSoc): Társas viselkedés egy 
másik kutya felé. Ez a tényező információt nyújt arról, hogy a kutya 
részt vehet-e az AAI munkában, ha más kutyák vannak jelen.

• Engedelmesség (Obed): A kutya engedelmessége.

• Környezet (Env): Ez a tényező méri a kutyák reakcióját egy új 
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környezetre, a környezet újszerű (nem szociális) elemére és hirtelen 
(társadalmi vagy nem szociális) hangos zajokra.

Az engedelmesség és a környezeti tényezők jelentősen javíthatók 
a képzéssel, de fontos visszajelzés az oktató, az értékelő és a kezelő 
számára, hogy mennyi munkára van szükség.

• Társadalom az emberekkel szemben (HumSoc): A kutyák társas 
viselkedése egy ismeretlen ember felé mutat. A magas pontszám azt 
jelzi, hogy a kutya kényelmesen részt vesz ismeretlen emberekkel 
folytatott társas interakcióban, míg az alacsony pontszám azt 
jelezheti, hogy annak ellenére, hogy a kutya nem mutat stresszt vagy 
agressziót, a kutya nem kényelmesen kommunikál idegenekkel. 
Így bár a kutya képzett lehet és képes kezelni a helyzetet, nem 
feltétlenül kedveli vagy érdeklődik az emberrel való kölcsönhatás 
iránt, ami fontos visszajelzés.

• Stresszhez kapcsolódó viselkedés (stressz): Ez a tényező számos 
viselkedést mér, amely akkor fordul elő, amikor a kutya stresszt 
szenved. Ez az egyik legfontosabb tényező, amelyet figyelembe 
kell venni az értékelésben az állatjólét szempontjából.

• Agresszióval kapcsolatos magatartások (agresszió): Ez a tényező 
a kutyák ember felé mutatott agresszív viselkedését méri. Ez a másik 
igazán fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni, azonban 
itt még a gyakorlatok során megjelenő egy vagy két viselkedés 
(egyszer vagy kétszer) a kutya kizárásához vezethet.

Minden magatartáshoz negatív, nulla vagy pozitív pontszámot 
rendelünk, és a végén látni fogja ezen tényezők összefoglalását 
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a tényezőkön belül. Az „NA” szót akkor kell használni, ha az adott 
viselkedés nem mérhető, mert maga a helyzet nem következett be (pl. 
Nem lehet mérni, hogy a kutya lefeküdt-e az ágyra, ha a kutya nem 
is ugrott az ágyra). ‘?’ azokat a helyzeteket jelzi, amikor például nem 
tud döntést hozni, mert a nézet blokkolva volt. Ezekben az esetekben 
ellenőrizni kell a mentális teszt videofelvételét a teszt után, hogy 
megkapja a megfelelő pontszámot.

A DogSoc, az Obed, az Env és a HumSoc pontszámai természetesen 
fontos információkat nyújtanak, de ezeknek kisebb lehet a súlya az 
értékelésben. Az általuk nyújtott információkat illetően nem szükséges 
az összesített pontszámokat részletekre bontani. A stressz és az agresszió 
tényezőinek elemzését azonban szigorúbbnak és részletesebben 
kell értékelni. Például, ha alacsony az eredmény csak az ásítás, vagy 
csak a száj nyalása miatt, akkor kisebb súlya lehet, de nagyon fontos, 
hogy több különböző stresszel kapcsolatos magatartásból azonos az 
eredmény. Javasoljuk továbbá, hogy abban az esetben, ha a kutya 
megharap, harapási kísérletet tesz vagy megpattan, a kutyát nem 
szabad továbbképzésre ajánlani, mivel ez egy terápiás helyzetben 
veszélyes lehet. Bár a kutyát kiképezhetik arra, hogy abbahagyja 
ezeknek a viselkedéseknek a megjelenését, a mögöttes belső állapot 
nem biztos, hogy megváltozik, és így a viselkedés később is kiváltható.
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Természetesen a „-1” megadása két viselkedés esetén nem azt jelenti, 
hogy a két viselkedés azonos súlyú. Ezeket az információkat úgy 
kezeljük, hogy a viselkedést különféle tényezőkre bontjuk (lásd fent). 
Fontos az is, hogy az értékelőknek mindig értékelniük kell az összes 
előforduló viselkedést, vagyis ha úgy látja, hogy a kutya ásít, akkor azt 
„-1” jellel kell jelölnie, függetlenül attól, hogy Ön szerint ez a szorongás 
jele vagy valami más más. A Pontszámlap segít objektívnek lenni, 
mivel lehetetlen pontosan megmondani, miért éppen a kutya mutatta 
meg az adott viselkedést az adott pillanatban. Ha továbbra is úgy ítéli 
meg, hogy a jelzett viselkedés a környezet vagy a belső állapot egy 
másik aspektusa miatt következett be, a pontszám megadása után 
ezeket a véleményeket a kommentár részben jelezheti, mint a kutya 
viselkedésének fontos kiegészítését az adott gyakorlatban, ami segíthet 
a kutya értékelésében. Ne feledje, hogy ha a kutya csak egyszer vagy 
kétszer mutatja meg, akkor ez az összefoglalóban nyilvánvalóvá válik, 
és így nincs jelentős hatása az értékelésére. Előfordulhat azonban az 
is, hogy az összefoglalóban látni fogja, hogy a viselkedés többször 
előfordult, ami elmozdíthatja korábbi nézetét.
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A pontozási rendszer segíthet abban, hogy objektívebb képet kapjon 
a kutya viselkedéséről, de fontos hangsúlyozni, hogy az értékelés 
során nincsenek szigorú ponthatárok. Például a konkrét gyakorlatok 
során úgy érezheti, hogy a kutya csak egy vagy két stressz jelet 
mutatott, de a végén a pontszám kiderítheti, hogy a helyzet sokkal 
rosszabb volt, mint ahogy Ön érezte. A Pontszámlap segít megnézni, 
van-e olyan súlyos viselkedési probléma (agresszió, intenzív stressz), 
amely kizárja a kutyát attól, hogy terápiás kutyának megfeleljen. Ez 
segít abban is, hogy mind a tréner, mind a kezelő előtt eldöntsék, 
hogy szeretnének-e folytatni a munkát a kutyával az AAI-ban, milyen 
területekre érdemes összpontosítani, és mennyi munka vár rájuk. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy ponthatárok nélkül az értékelő 
feladata, ajánlja-e a kutyát az AAI-ban történő továbbképzésre. Abban 
az esetben, ha a kutya nem rendelkezik alacsony pontszámokkal, 
ez a döntés könnyebb. Alacsony, különösen rendkívül alacsony 
pontszámok esetén javasoljuk, hogy az értékelő és a kezelő írjon alá 
egy dokumentumot, hogy tisztában van az alacsony pontszámokkal, 
és ennek ellenére ajánlják a kutyát. 
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A. függelék. 
Kezelő beleegyezési űrlapja, amelyet a mentális teszt 
előtt ki kell tölteni és alá kell írni.

Az értékelő neve: ………………………………………………….

Kezelő hozzájárulási űrlap

Én, ………………………………………………….

e-mail:…………………… 

telefonszám: …………………………………….. 

vállalja, hogy önként engedélyezi a kutyámat:

Kutya neve Mikrochip száma Fajta Szex Kor

hogy saját felelősségünkre vegyünk részt 

a ………………………………………………… (a szervezet neve),  

a következő napon: ………………………(NN / HH / ÉÉÉÉ).

A mentális teszt során a kutya különböző helyzetekbe kerül, amelyek lehetővé 

teszik pszichéjének, fizikai állapotának és a vele való munkavégzés biztonságának 

mérését. Valamennyi fázis e részletek különböző aspektusait méri az állatok által 

támogatott intervencióval összefüggő helyzetekben.

A mentális teszt nem használ invazív módszereket. Megértem, hogy a teszt során 

kutyám kapcsolatba lép az értékelőkkel, és a teszt különféle felszereléseket 

tartalmaz. Ez enyhe stresszt okozhat, de nem haladja meg a stressz szintjét, amelyet 

a jól szocializált kutyák napi szinten tapasztalnak. A szükséges eljárások a tesztet 
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és az érintett időt elmagyarázták nekem, és a folyamatommal kapcsolatban 

felmerülő kérdéseimre elégedettséggel válaszoltam.

Beleegyezem, hogy betartom az értékelők és az I-Sam utasításait, tudatában annak, 

hogy kutyámat bármikor kivonhatom a tesztből anélkül, hogy befolyásolnám az 

értékelőkkel vagy a ………………………………………………. (a szervezet neve).

Tudomásul veszem, hogy a mentális tesztet videofelvételre készítjük, és az 

eredményül kapott adathordozót felhasználjuk az értékelési folyamathoz és 

adminisztratív célokra. A …………………………………………. (a szervezet neve) 

kérésre átadhatja a felvételt a hivatalos személyzetnek. 

Tudomásom szerint kutyám fertőző betegségektől mentes, nincs melegben, és 

naprakész a törvény által előírt összes oltásról.

Abban az esetben, ha a kísérlet során a kutyámnak betegség jelei mutatkoznak, 

megértem, hogy kötelességem azonnal állatorvoshoz vinni. Beleegyezem, hogy 

később kapcsolatba lépek a (z) ……………………………… .. -val (a szervezet 

neve), megértve, hogy ez hatással lehet a vizsgálat eredményeire és más …… -ra 

érkező kutyák biztonságára. …………………………… .. (a szervezet neve).

Beleegyezem, hogy kutyámat mindig pórázon tartsam, kivéve, ha az értékelők 

engedélyt (vagy kérést) adnak. Megértem, hogy felelős vagyok minden olyan 

kárért, amelyet a kutyám okozhat.

Elolvastam és megértettem ezt a dokumentumot.

………………… …/…/…………       ………………………………………

 Hely és dátum    Tulajdonos aláírása
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A. függelék Pontszámlap a PADA értékeléséhez. Minden értékelendő viselkedést 
felsorolunk a gyakorlat neve alatt. A „forgatókönyv” a protokoll végrehajtásához 
fontos információkat jelöl, amelyek fontosak az értékelés szempontjából. Az 
„értékelt magatartások” meghatározzák / leírják azokat a konkrét viselkedéseket, 
amelyeket a gyakorlat neve alatt felsorolt viselkedési kategórián /viselkedésen 
belül keresünk. A „Faktor” azt a konkrét kategóriát jelöli, amelyhez a viselkedés 
tartozik.
A tényezőket az érthetőség kedvéért különböző színekkel emelik ki: (a) A kutyákkal 
szembeni társadalmi viselkedést (DogSoc) világosszürke színnel emelik ki; (b) Az 
engedelmességet (Obed) halvány rózsaszínnel emelik ki; (c) A környezeti reakció 
(Env) sárga színnel van kiemelve; d) a bíborvörös színnel kiemelik az ismeretlen 
emberrel (HumSoc) szembeni társadalmi viselkedést; e) a stresszhez kapcsolódó 
viselkedés (Stress) zöld színnel van kiemelve; és (f) az agresszióval kapcsolatos 
viselkedést (Aggression) kék színnel emelik ki.

A gyakorlat neve 
és viselkedése / 
viselkedési kategóriák

Forgatókönyv Értékelt magatartások Tényező

1. gyakorlat: Találkozó 
másik kutya

Ez a gyakorlat tájékoztatja 
a tulajdonosot és az 
értékelőket arról, hogy 
a kutya együtt tud-e működni, 
vagy más kutyák közelében, 
és nem befolyásolhatja-e 
a kutyák továbbképzésre való 
elfogadását.

   

Reakció más kutyára
Pontszámok vannak megadva 
a kölcsönhatás, amikor a két 
kutya elhalad egymás mellett

Kerülje: a kutya sétálás 
közben eltávolodik 
a másik kutyától; 
Fagyás: A kutya nem 
mozog hátra vagy 
előre; a kutyát nem 
lehet meghúzni 
finoman a póráznál 
Folyamatosan mozog 
tétovázás nélkül / 
barátságosan mutat 
viselkedés

DogSoc

Morgás     DogSoc

Ugatás vagy más 
a hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    DogSoc
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Vicsorgás     DogSoc

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    DogSoc

Farok a lábak között     DogSoc

Ásító és / vagy Rázás     DogSoc

Ajak nyalás     DogSoc

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

DogSoc

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

DogSoc

       

2. gyakorlat: Találkozó 
kiértékelő

Társas interakció egy 
idegennel    

Kerülés (emberi)

Amikor a tulajdonos és az 
értékelő egymással szemben 
áll, és az értékelő interakcióba 
lép (kutyákkal)

A kutya eltávolodik 
az értékelőtől 
megpróbálja megúszni 
a HumSoc-ot

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
a hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression
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Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

3. gyakorlat: Durva 
kezelése

Társadalmi interakció a idegen, 
fokozott stimuláció kezelésével    

Menj arrébb

Az értékelő különféle 
(kellemetlen) módon hat 
a kutyára, miközben a kutyát 
a nyakörvénél fogja

A kutya eltávolodik 
(megpróbál 
eltávolodni, 
megszakítja 
a kapcsolatot) az 
értékelő (ellenkező 
irányba mozog mint az 
értékelő)

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
a hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression
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Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

4. gyakorlat: Hívás 
a kutya

A kutyák korábbi interakció 
tapasztalatainak tesztelése    

Hívások száma

Az értékelő hátralép (1,5-
2 m), a kutyát nem szabad 
a nyakörvnél tartani simogatás 
közben; Az emberi ember 
távolról hívja a kutyát, 2 
másodperces szünetekkel, 
barátságos hangon, ismételten 
kimondva a „Gyere a kutya 
nevét” szót. A hívást addig 
kell ismételni, amíg a kutya 
megközelíti vagy hatszor.

A kutyának adott 
parancsok száma, amíg 
el nem éri a hívót, vagy 
a feladat véget ér

Obed

Mikor közeledik hívott  
Akár a kutya 
megközelíti a hívót 0,5 
m-en belül

HumSoc

Interakció elhagyása  

Akár a kutya 
eltávolodik a értékelő 
több mint HumSoc-nál 
kb. 0,5 m-en belül 5 
másodpercen belül 
közeledik hozzá

HumSoc
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Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

5. gyakorlat: Sétáljon 
új szobatársak közé

ovábbi (magasabb, intenzív)  
társadalmi stimuláció. 3 helyen 
ülő emberek, legalább 2 méter 
távolságra egymástól

   

Belépni a szobába  

A szobába való 
belépés késése, azaz 
a kutya utolsó lába 
a szoba belsejében 
(a küszöb mögött) 
érinti a padlót, miután 
értékelő kinyitotta 
a ajtó

Env
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Interakció 
kezdeményezése 
a következővel: 
emberi résztvevő

 

Azon személyek száma 
a szobában, akikkel 
a kutya kezdeményez 
kapcsolat (állva 20-
30 cm-re bármelyik 
embertől (kivéve 
a kezelőt), tájolás 
az ember felé és 
megállunk 2-3 
másodpercig)

HumSoc

A tevékenység szintje  

Folyamatosan hazudik 
feltárás előtt vagy 
folyamatosan fut 15 
másodpercnél tovább 
a szoba körül

Env

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor 

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress
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6. gyakorlat: Empátia 
teszt

Vonzhatja-e a kutyát egy 
„hívogató” hangosítás 
(emberi síró); a kutyáknak 
megközelíteniük kell az 
embert, és érdeklődést és 
/ vagy hajlandóságot kell 
mutatniuk az érintkezés iránt

   

Kölcsönhatás sírással 
személy

A csoporttól távol ülő személy 
15 másodpercig sír, vagy 
addig, amíg a kutya el nem éri

Akár a kutya 
megközelíti az illetőt 
(10 cm-en belül) az 
illetőre néz, vagy 
figyelmen kívül hagyja

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress
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7. gyakorlat: Sikítás 
személy

Itt teszteljük a kutyaét hajlandó 
furcsa zajra reagálni, félelem 
nélkül mutasson érdeklődést

   

Nézzen senkire

A csoporttól távol ülő személy 
egy másodpercig sikít (nem 
a síró). Csak 10 másodpercig 
értékeljük a kutya viselkedését 
a sikítás után.

Nézzen bármelyik 
emberi résztvevőre 
(kivéve a kezelőt).

Env

Közelítsen senkit
Csak 10 másodpercig 
értékeljük a kutya viselkedését 
a sikítás után.

30 cm-en belüli 
távolság bármely 
személytől (kivéve 
a kezelőt)

HumSoc

Felépülés fagyasztó  

Fagyás: a kutya teljesen 
leáll Gyógyulás: Env 
fagyasztása után 
a kutya mozogni kezd 
újra

Env

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress
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Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

8. gyakorlat: Kopogás 
az ajtón

A kutyák reakciója („üdvözlés”) 
az ismerős személy 
belépésére; nyugodt üdvözlő 
viselkedést várunk ugrás nélkül

   

Felépülés fagyasztó  

Fagyás: a kutya teljesen 
leáll Gyógyulás: Env 
fagyasztása után 
a kutya mozogni kezd 
újra

Env

Menj az emberhez

A megfigyelés a kopogás után 
kezdődik a vizsgálat végéig 
(ideértve az ember leülését 
követő időt is)

A kutya 30 cm-en 
belül van a belépő 
személytől

HumSoc

Ugrás  
A kutya ugrik a belépő 
személyre

HumSoc

Ugatás / morgás 
(kopogás után 
azonnal)

    Env

Morgás (at the 
entering person)

    Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress



97

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

9. gyakorlat: Kutya 
megközelíti az embert 
amikor felhívják

A kutya készen áll arra, hogy 
megközelítse az embert    

A jelek száma

Az emberi ember távolról 
hívja a kutyát, 2 másodperces 
szünetekkel, barátságos 
hangon, ismételten kimondva 
a „Gyere a kutya nevét” szót. 
A hívást addig kell ismételni, 
amíg a kutya megközelíti vagy 
hatszor.

Száma a kutyának adott 
parancsok, amíg el 
nem éri a hívót, vagy 
a feladat véget nem ér

Obed

Érje el a hívót  

A kutya 30 cm-en belül 
van a hívó személytől 
(késés: az első hívástól 
mérve)

HumSoc

Interakció elhagyása  

A kutya eltávolodik 
az értékelőtől kb. 0,5 
m-nél hosszabb ideig 
5 másodpercen belül 
közeledik hozzá

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression
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Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

10. gyakorlat: Kerekes 
szék

A kutya 2x sötét, 1x 
világos pórázon halad el 
a kerekesszékben

   

Első reakció a kerekes 
szék

A kutyák viselkedése 
a kerekesszékkel való első 
sétálás során

Visszavonás: A kutyák 
megáll néhány 
másodpercre, vagy 
hátralép, csak folytatja 
haladjon előre a kezelő 
hívása után Freeze: 
A kutya teljesen leáll 
a mozgással több 
mint 5 másodperc 
Kerülendő: A kutya 
eltávolodik eredeti 
útvonalától, legalább 
a kerekesszéktől 
0,5-1 mOR távolságra 
a hátsó kerekesszéktől 
a tulajdonosa 
Megközelítés: A kutya 
felé halad kerekes szék 
(egyre 30 cm-en belül)

Env
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Későbbi viselkedés
A kutyák viselkedése 
a következő vizsgálatokban (az 
első reakció itt nem szerepel)

Visszavonás: A kutyák 
megáll néhány 
másodpercre, vagy 
hátralép, csak folytatja 
haladjon előre a kezelő 
hívása után Freeze: 
A kutya teljesen leáll 
a mozgással több 
mint 5 másodperc 
Kerülendő: A kutya 
eltávolodik eredeti 
útvonalától, legalább 
a kerekesszéktől 
0,5-1 mOR távolságra 
a hátsó kerekesszéktől 
a tulajdonosa 
Megközelítés: A kutya 
felé halad kerekes szék 
(egyre 30 cm-en belül)

Env

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress
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Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

11. gyakorlat: Mankó
A kutya mankóval halad az 
ember mellett / a csepp mankó 
a pórázon 2x sötét, 1x világos

   

Első reakció a kerekes 
szék

A kutyák viselkedése 
a kerekesszékkel való első 
sétálás során

Visszavonás: A kutyák 
megáll néhány 
másodpercre, vagy 
hátralép, csak folytatja 
haladjon előre a kezelő 
hívása után Freeze: 
A kutya teljesen leáll 
a mozgással több 
mint 5 másodperc 
Kerülendő: A kutya 
eltávolodik eredeti 
útvonalától, legalább 
a kerekesszéktől 
0,5-1 mOR távolságra 
a hátsó kerekesszéktől 
a tulajdonosa 
Megközelítés: A kutya 
felé halad kerekes szék 
(egyre 30 cm-en belül)

Env

Későbbi viselkedés
A kutyák viselkedése 
a következő vizsgálatokban (az 
első reakció itt nem szerepel)

Visszavonás: A kutyák 
megáll néhány 
másodpercre, vagy 
hátralép, csak folytatja 
haladjon előre a kezelő 
hívása után Freeze: 
A kutya teljesen leáll 
a mozgással több 
mint 5 másodperc 
Kerülendő: A kutya 
eltávolodik eredeti 
útvonalától, legalább 
a kerekesszéktől 
0,5-1 mOR távolságra 
a hátsó kerekesszéktől 
a tulajdonosa 
Megközelítés: A kutya 
felé halad kerekes szék 
(egyre 30 cm-en belül)

Env

Morgás     Aggression
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Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

12. gyakorlat: Ugorj 
egy ágyra

Társadalmi közelség, 
engedelmeskedés jelek és 
viselkedés instabil felületen

   

Jelek száma JUMP

A cél az, hogy lássa, mennyire 
kényelmes a kutya szokatlan 
helyzetben egy ismerős 
emberrel; ilyen helyzetek 
fordulhatnak elő a terápiás 
foglalkozásokon.

A parancsot addig kell 
ismételni, amíg a kutya meg 
nem ugrik, vagy hatszor

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Ugrás az ágyra  
Akár a kutya felugrott 
az ágyra vagy  em

Obed
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Jelek száma LEFELÉ
A parancsot addig kell 
ismételni, amíg a kutya meg 
nem ugrik, vagy hatszor

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Lefeküdni  
Függetlenül attól, hogy 
a kutya folyamatosan 
fekszik vagy ül az ágyon

Env

Elköltözni
Az értékelő során háziállatok és 
átöleli a kutyát

A kutya eltávolodik az 
embertől

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

A test feszültsége
Feszültség a kutya arcában és 
testében

Az ajkak fel vannak 
emelve, a szemöldök 
megváltozik, a stressz 
feszült fülek

Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress
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Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

13. gyakorlat: Lépcsők 
az értékelővel Együttműködés idegenekkel    

A jelek száma

A kutya hajlandó különös 
helyzetben (lépcsőn) sok 
habozás nélkül követni egy 
ismerős embert pórázon.

A parancsot addig kell 
ismételni, amíg a kutya el nem 
megy, vagy hatszor.

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Az idegen kutyával 
megy, a kutyának 
követnie kell

Az értékelőnek nem szabad 
húznia laza pórázon

A kutya első lába 
megérinti a lépcsőt

Obed

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress



104

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

14. gyakorlat: „Ülj” 
a jelzésen

A tanult cselekvés bemutatása 
verbális jelen    

A jelek száma

A jelet tipikus módon kell adni, 
viszonylag kis testmozgással, 
megismételve 2 mp szünettel, 
amíg a kutya végrehajtja 
a műveletet. A parancsot 
addig kell ismételni, amíg 
a kutya engedelmeskedik, vagy 
hatszor.

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Engedelmeskedni  
Engedelmeskedik / 
nem engedelmeskedik

Obed

A pozíció megtartása  

Az engedelmesség 
időtartama amíg 
a kutya helyzetet nem 
vált vagy a feladat 
véget ér

Obed

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress
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Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

Exercise 15: ‚Lay 
down’ on signal

Demonstration of learnt action 
on verbal signal    

A jelek száma

A jelet tipikus módon kell adni, 
viszonylag kis testmozgással, 
megismételve 2 mp szünettel, 
amíg a kutya végrehajtja 
a műveletet. A parancsot 
addig kell ismételni, amíg 
a kutya engedelmeskedik, vagy 
hatszor.

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Engedelmeskedni
Meghatározott határidőn belül: 
30 sec?

Engedelmeskedik / 
nem engedelmeskedik

Obed

A pozíció megtartása  

Az engedelmesség 
időtartama amíg 
a kutya helyzetet nem 
vált vagy a feladat 
véget ér

Obed

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression
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Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

16. gyakorlat: „Állás” 
jelzéssel

A tanult cselekvés bemutatása 
verbális jelen  

A jelek száma

A jelet tipikus módon kell adni, 
viszonylag kis testmozgással, 
megismételve 2 mp szünettel, 
amíg a kutya végrehajtja 
a műveletet. A parancsot 
addig kell ismételni, amíg 
a kutya engedelmeskedik, vagy 
hatszor.

Száma adott parancsok 
mielőtt a kutya 
engedelmeskedik

Obed

Engedelmeskedni  
Engedelmeskedik / 
nem engedelmeskedik

Obed

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression
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Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

17. gyakorlat: 
Interspecifikus játék

Játékos interakció egy ismerős 
emberrel    

Játék 
A játék: kötélhúzás 

B játék: visszakeresés

Hogy a kutya és az 
értékelő részt vesz-e 
színdarabban

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression

Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress
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Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

18. gyakorlat: Étel - 
birtoklás

Két fázis létezik:

1.: a kutyának előnyös 
táplálékot adnak egy csapásra, 
és enni engedik

2.: az értékelő elveszi az ételt 
és 5 másodpercig a kezében 
tartja

Minden mért viselkedés 
mielőtt adta az ételt és miután 
elvitte

   

Mielőtt ételt adna
Mérve, amikor az értékelő csak 
a kutya előtt áll, mielőtt eledelt 
adna (5 mp)

Ugrik az értékelőre, 
vagy sem

Obed

Elvitel után
Miután az értékelő elvitte az 
ételt (5 mp)

Ugrik az értékelőre, 
vagy sem

Obed

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression
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Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress

       

19. gyakorlat: Tömeg

További (magasabb, intenzív) 
társadalmi stimuláció, utánzás 
lehetséges hasonló események 
a terápiás munka során

   

Kerülje / ugorjon  

Kerülje: A kutya 
eltávolodik a közeledő 
emberektől 
(megpróbál kilépni 
az emberek köréből) 
Ugrás: A kutya 
a közeledő felé ugrik 
emberek

HumSoc

Morgás     Aggression

Ugatás vagy más 
hangosítás típusa 
(nyafogás stb.)

    Stress

Vicsorgás     Aggression
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Harapási kísérlet vagy 
Snap

    Aggression

Farok a lábak között     Stress

Ásító és / vagy Rázás     Stress

Ajak nyalás     Stress

Testtartás  

Alacsony testtartás: 
farok a lábak között, fül 
le, általában leeresztett 
szobor

Stress

Túl izgatott viselkedés  

Ugrás / „harapás”, 
nyalás, hangos és / 
vagy gyors légzés, futás 
(körül), húzva a póráz, 
lihegve

Stress



111

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION



112

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION


