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Ocena  osobowości psów pracujących  
na zajęciach z udziałem zwierząt

Wprowadzenie do zajęć z udziałem psów  

Zajęcia z udziałem psa (AAI) są bardzo skuteczną formą wsparcia terapii 
i  edukacji. Mogą z  nich korzystać osoby z  niepełnosprawnościami, 
dzieci mające trudności w uczeniu się, osoby z deficytami społecznymi, 
starsze i wiele innych. Dla nas zwierzę jest partnerem, a dobre zajęcia 
są oparte na szacunku, współpracy i  zaufaniu. Aby to umożliwić 
należy wybrać właściwego psa, który będzie lubić zajęcia i w różnych 
sytuacjach czuć się bezpiecznie. 

Naszym celem jest wprowadzenie skutecznego, opartego na 
badaniach naukowych systemu testowania psów mających brać 
udział w zajęciach. Pozwoli on wybierać psy, które mają odpowiednią 
psychikę i możliwości fizyczne, a także zachowują się bezpiecznie.

Zajęcia z udziałem zwierząt – Definicje IAHAIO  
Poniższe definicje pochodzą z  White Paper 
– dokumentu opublikowanego przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji 
Zajmujących Się Interakcjami Ludzi i  Zwierząt 
(Interaction Organizations of Human-Animal 
Interaction Organizations, IAHAIO).
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Zajęcia z udziałem zwierząt (AAI) 
Zajęcia z udziałem zwierzęcia to zorientowane na cele, uporządkowane 
zajęcia, które włączają zwierzęta w działania na rzecz ochrony zdrowia, 
edukacji i społeczne (np. pracę socjalną) w celu uzyskania przez ludzi 
korzyści terapeutycznych. Do ich prowadzenia konieczna jest wiedza 
zarówno o  ludziach, jak i  o  zwierzętach. Zajęcia z  udziałem zwierząt 
można podzielić na Terapię z  Udziałem Zwierząt (Animal Assisted 
Therapy, AAT), Edukację z Udziałem Zwierząt (Assisted Education, AAE) 
oraz Aktywność z Udziałem Zwierząt (Animal Assisted Activity, AAA). 
Biorą w  nich udział zespoły, składające się z  człowieka i  zwierzęcia. 
Do grupy tej należy również Coaching z  Udziałem Zwierząt (Animal 
Assisted Coaching, AAC). Zajęcia takie należy planować i wprowadzać 
z zastosowaniem podejścia interdyscyplinarnego.

Terapia z udziałem zwierząt (AAT): 
Terapia z  udziałem zwierząt to zorientowana na cele, zaplanowana 
i ustrukturyzowana terapia, prowadzona i/lub zarządzana przez specjalistów 
z dziedziny zdrowia, edukacji lub pomocy społecznej, np. psychologów 
i  pracowników społecznych. Postęp zajęć jest mierzony i  opisywany 
w  profesjonalnej dokumentacji. AAT jest prowadzona i/lub zarzadzań 
przez posiadających formalne przygotowanie (tzn. wykształcenie, ważną 
licencję, zezwolenie itp.) profesjonalistów z doświadczeniem zawodowym. 
AAT skupia się na poprawie fizycznego, kognitywnego, behawioralnego 
i/lub społeczno-emocjonalnego funkcjonowania konkretnych klientów 
dzięki pracy indywidualnej lub grupowej. Osoba prowadząca AAT (lub 
przewodnik zwierzęcia, pozostający pod nadzorem specjalisty) musi mieć 
stosowną wiedzę o zachowaniu, potrzebach, zdrowiu, oraz o objawach 
i regulowaniu stresu zwierzęcia, z którym pracuje. 
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Edukacja z Udziałem Zwierząt (AAE)  
(lub Pedagogika z Udziałem Zwierząt): Edukacja z udziałem zwierząt 
(AAE) to zorientowane na cel, zaplanowane i uporządkowane zajęcia, 
prowadzone i/lub zarządzane przez specjalistę z  dziedziny edukacji 
lub pokrewnych profesji. AAE prowadzą osoby wykwalifikowane 
(posiadające stopień naukowy) w  dziedzinie pedagogiki zwykłej lub 
specjalnej, w grupach lub indywidualnie. Przykładem AAE prowadzonej 
przez nauczyciela może być wizyta edukacyjna, promująca 
odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami domowymi. AAE prowadzona 
przez nauczycieli specjalnych uznawana jest za zajęcia terapeutyczne 
i  nastawione na cel. Ćwiczenia skupiają się na celach szkolnych, 
umiejętnościach społecznych i  funkcjonowaniu poznawczym. Postęp 
uczniów jest mierzony i opisywany w dokumentach. Osoba prowadząca 
AAE, w  tym nauczyciel (lub przewodnik zwierzęcia, pozostający pod 
nadzorem specjalisty ds. edukacji), musi mieć stosowną wiedzę 
o  zachowaniu, potrzebach, zdrowiu, oraz o  objawach i  regulowaniu 
stresu zwierzęcia, z którym pracuje. 

Aktywność z Udziałem Zwierząt (AAA): 
AAA to zaplanowana i nastawiona na cel, nieformalna interakcja lub 
wizyta, prowadzona przez zespół człowiek-pies w celu motywowania, 
uczenia lub rekreacji. Zespoły człowiek-zwierzę powinny przed 
nieformalnymi wizytami odbyć przynajmniej szkolenie wstępne, 
przygotowanie do zajęć oraz przejść ocenę. Zespoły człowiek-zwierzę, 
które biorą udział w  AAA, mogą też współpracować ze specjalistą 
z dziedziny zdrowia, edukacji i/lub opieki społecznej w celu osiągnięcia 
określonych celów. W  takim przypadku, uczestniczą w  zajęciach 
AAT lub AAE prowadzonych przez specjalistę w  danej dziedzinie. 



12

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Przykładem AAA może być wsparcie z udziałem zwierząt w sytuacjach 
kryzysowych, nastawione na poprawienie komfortu, wsparcie dla 
osób z doświadczeniem traumy, kryzysu lub katastrofy, lub wizyty typu 
„poznajmy się” z  osobami mieszkającymi w  domach opieki. Osoba 
prowadząca AAA musi mieć odpowiednią wiedzą nt. zachowań, 
potrzeb, zdrowa, oraz oznak stresu u zwierzęcia, z którym pracuje.  

Coaching/Psychoterapia z Udziałem Zwierząt (AAC): 
Coaching/Psychoterapia z  udziałem Zwierząt to zorientowane 
na cele, zaplanowane i  uporządkowane zajęcia prowadzone i/
lub nadzorowane przez osoby z  uprawnieniem do wykonywania 
zawodu coacha lub psychoterapeuty. Postęp zajęć jest mierzony 
i opisywany w profesjonalnej dokumentacji. AAC jest prowadzona i/
lub zarządzana przez posiadających formalne przygotowanie (tzn. 
ważną licencję, zezwolenie, wykształcenie itp.) profesjonalistów 
z doświadczeniem zawodowym. AAC skupia się na wspieraniu rozwoju 
osobistego |klientów, wglądzie w  procesy grupowe i  wsparciu ich 
lub na umiejętnościach społecznych albo społeczno-emocjonalnym 
funkcjonowaniu klienta/klientów. Osoba prowadząca AAC (lub 
przewodnik zwierzęcia, pozostający pod nadzorem specjalisty) musi 
mieć stosowną wiedzę o  zachowaniu, potrzebach, zdrowiu, oraz 
o objawach i regulowaniu stresu zwierzęcia, z którym pracuje. 
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JEDNO ZDROWIE I JEDEN DOBROSTAN 
Jedno Zdrowie (One Health) nie jest nowym pomysłem. Koncepcja 
ta pochodzi z  XIX w., kiedy naukowcy odkryli wiele podobieństw 
między chorobami zwierząt i  ludzi. Współcześnie jego zastosowanie 
polega na współpracy ekspertów w  dziedzinie weterynarii i  innych 
naukowców na rzecz ochrony zdrowia. Zgodnie z  teorią Jednego 
Zdrowia, „zdrowie ludzi jest połączone ze zdrowiem zwierząt i stanem 
środowiska”, a  jego „celem jest otrzymanie optymalnych efektów 
zdrowotnych i uznanie wzajemnego połączenia ludzi, zwierząt, roślin 
i  ich wspólnego środowiska.” (Centrum Kontroli Chorób, Center 
for Disease Control [CDC], USA). Centrum Kontroli Chorób przyjęło 
definicję zdrowia wg WHO, tzn. „stan kompletnego, fizycznego, 
umysłowego i emocjonalnego dobrostanu” (WHO 1946). Niedawno to 
interdyscyplinarne podejście rozszerzono do koncepcji One Welfare 
(Jeden Dobrostan), która uznaje współzależność między dobrostanem 
zwierząt, ludzi i  środowiska. (Pinillos, 2016) Interdyscyplinarna 
współpraca, która wiąże się z  tymi dwoma podejściami, tworzy dla 
specjalistów w pewnych dziedzinach wyjątkowe okazje do współpracy 
lokalnej, krajowej i  międzynarodowej na rzecz poprawy zdrowia 
ludzi, zwierząt i stanu środowiska. Odniesienie Światowej Organizacji 
Zdrowia do stanów emocjonalnych i społecznych można znaleźć też 
w koncepcji Jednego Dobrostanu (Fraser, 2009), która podkreśla silny 
związek między dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi.

Jedno  Zdrowie i  Jeden Dobrostan są ważne w  kontekście AAI 
(zajęć z udziałem zwierząt), ponieważ ich cele są podobne: poprawa 
stanu ludzkiego zdrowia, samopoczucia i  funkcjonowania. Lekarze 
weterynarii mogą wykorzystywać wiedzę na temat interakcji między 
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ludźmi a  zwierzętami i  ich zachowań w  odniesieniu do zagadnień 
zdrowia publicznego, w  ramach koncepcji Jedno Zdrowie, Jeden 
Dobrostan. Lekarze weterynarii zwierząt towarzyszących zaczynają 
przyjmować taki sposób postępowania, aby dbać o dobrostan i jakość 
życia klientów, zapewniając jednocześnie wysokie standardy opieki 
weterynaryjnej w ramach podejścia zwanego praktyką weterynaryjną 
skoncentrowaną na więzi (Ormerod, 2008) Jordan i  Lem (2014) 
elokwentnie wyjaśnili, że „tam, gdzie zaburzony jest dobrostan ludzi, 
często cierpi także dobrostan zwierząt… Podobnie zwierzęta często 
można traktować jako wskaźniki zdrowia i  dobrostanu ludzi, co 
widać w związku między znęcaniem się nad zwierzętami i przemocą 
w  rodzinie ”(str. 1203). Inicjowanie AAI w  celu poprawy dobrostanu 
pacjenta poprzez program, który zagraża dobrostanowi zwierzęcia 
lub innych osób byłoby nieetyczne. Planując efektywne AAI, placówki 
i przewodnicy zwierząt muszą zapewnić odpowiednie środki i zasady, 
umożliwiające stałe monitorowanie zdrowia i samopoczucia wszystkich 
pacjentów, obsługi, przewodników, gości i zwierząt oraz dbanie o nie. 
Podejście Jedno Zdrowie, Jeden Dobrostan umożliwia osiągnięcie 
tego celu.
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Podstawy naukowe i koncepcja

W  ciągu ostatnich lat liczne badania wykazały, że praca zwierząt 
terapeutycznych może pozytywnie wpłynąć na pewne aspekty 
fizjologicznego zdrowia ludzi oraz na ich psychologiczne samopoczucie. 
Pozytywne interakcje ludzi ze zwierzętami obniża poziom stanu lęku 
(zbadane przy użyciu metody state anxiety inventory Spielbergera – 
STAI), (np. Hoffmann et al., 2009). Głaskanie psa skutkuje obniżeniem 
ciśnienia krwi i  zwolnieniem pulsu (np. Vormbrock and Grossberg, 
1988; Handlin et al., 2011). Pozytywna interakcja człowieka i  psa 
(np. pies patrzy na człowieka, człowiek dotyka psa) zwiększa poziom 
oksytocyny zarówno we krwi, jak i w moczu i zmniejsza poziom kortyzolu 
(Odendaal i Meintjes, 2003; Nagasawa i in., 2009; Handlin i in., 2011). 
Zostało to zbadane i  potwierdzone zarówno u  ludzi, jak i  u  psów. 
Obecność, a  nawet widok zwierzęcia może zmniejszyć negatywny 
wpływ potencjalnie stresujących wydarzeń na ludzi (np. Allen i  in., 
1991; Wells, 2005). Efekt „opieki zdrowotnej” zwierząt można osiągnąć 
poprzez udzielanie wsparcia społecznego: szereg badań wskazuje na 
pozytywny wpływ wsparcia społecznego na różne choroby, a  także 
reakcję na stres (Cobb, 1976; Schwarzer i  Leppin, 1991). Jednym 
z istotnych zaburzeń zdrowia psychicznego jest depresja. Wyniki badań 
wskazują, że zarówno mniejsze wsparcie społeczne, jak i większy stres 
mogą wpłynąć na wystąpienie, utrzymywanie się i  nawrót depresji 
(Kim i Shin, 2004; Wang i in., 2014), podczas gdy AAI zmniejsza liczbę 
i nasilenie objawów depresji (w celu metaanalizy, patrz Souter i Miller, 
2007). Bezwarunkowa miłość, jaką oferują nam psy i chęć współpracy 
zwierzęcia, motywuje ludzi cierpiących na samotność lub depresję do 
aktywności i  dodaje im otuchy. Więź funkcjonalnie podobna do tej 
w  relacji między kobietą a  dzieckiem może powstać między ludźmi 
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a psami (np. Topál i in., 1998; Serpell, 2002), a to przywiązanie może 
prowadzić do poprawy zdrowia psychicznego, co z kolei ma wpływ na 
fizjologiczny dobrostan.

Kilka badań potwierdziło korzystne skutki obecności zwierząt 
w różnych grupach, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych 
(Baun i McCabe, 2000). Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
są bardziej skore do zabawy, skupione i bardziej świadome otoczenia 
społecznego w  obecności psa terapeutycznego (Martin i  Farnum, 
2002). Praca psów terapeutycznych pozytywnie wpływa na rozwój 
emocjonalny, koordynację ruchową i ekspresję językową dzieci. Terapia 
z udziałem psów jest również skuteczna w poprawie funkcji poznawczych 
u starszych pacjentów z chorobami psychicznymi (Moretti i in., 2010). 
Pozytywne efekty zaobserwowano również w przypadku wielu różnych 
zaburzeń psychiatrycznych, takich jak zespół stresu pourazowego 
(Saunders i  in., 2017), zaburzenie osobowości typu borderline (Sato 
i in., 2003), zespół deficytu uwagi z nadpobudliwością (Somervill i in. 
, 2009) i zaburzenia uczenia się (Limond i in., 1997). Z pomocą psów 
(gdy psy ułatwiają interakcje i współpracę) łatwiej jest rozwinąć osobisty 
kontakt z osobami mającymi trudności w komunikowaniu się z innymi 
z powodu zaburzeń psychicznych lub urazów. Możliwość kontrolowania 
psa (np. prowadzenie go na smyczy, wydawanie poleceń) wzmacnia 
poczucie kontroli nad sytuacją i  sprawczości. Badania wskazują, że 
AAI poprawia liczne aspekty funkcjonowania, które pogarszają się 
z  przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu: zwiększają interakcje 
społeczne i  komunikację oraz zmniejszają częstotliwość: zachowań 
problemowych, nasilenia intensywności objawów autyzmu  i poziom 
stresu (np. O’Haire, 2013).



17

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Można spodziewać się, że przeciętny, niewyszkolony pies rodzinny 
będzie wykazywał oznaki stresu i  zachowania unikowe, jeśli znajdzie 
się w  nieznanym otoczeniu, wśród obcych, którzy próbują go 
dotykać i  wchodzić z  nim w  interakcje. Psy pracujące podczas sesji 
terapeutycznych są wcześniej wybierane i przechodzą szkolenie. Z tego 
powodu odpowiednie testy, na podstawie których może się odbyć 
wstępna selekcja psów do pracy, są konieczne nie tylko ze względu 
na dobrostan zwierząt, ale również na bezpieczeństwo i samopoczucie 
osób poddawanych terapii. Długotrwały stres może mieć negatywny 
wpływ na zdrowie (niewydolność serca, wysokie ciśnienie krwi, wrzody, 
alergie i  choroby skóry) oraz długość życia psa domowego (Beerda 
i in. 1997; Dreschel, 2010; Serpell i in., 2010). Podczas różnych wyzwań 
psy ograniczone pod względem społecznym i przestrzennym wykazują 
podwyższony stan agresji, ekscytacji i  niepewności (Beerda i  in., 
1999). Psy muszą mieć możliwość przyzwyczajenia się do otoczenia, 
sytuacji i wykonywanych czynności; jeśli stresująca sytuacja przytłoczy 
zwierzę, dobrostan zwierzęcia będzie dramatycznie zagrożony (Serpell 
i  in., 2010). Jak dotąd tylko niewielka liczba badań skupiała się na 
potencjalnym wpływie pracy na dobrostan psów terapeutycznych. 

Przegląd literatury przedmiotu pozwala odkryć badania, które nie 
wykazały wzrostu fizjologicznych lub behawioralnych wskaźników 
stresu, zmęczenia lub wyczerpania podczas zajęć z  udziałem psów 
(np. Palestrini i  in., 2017; McCullough i  in., 2018). Inne jednak 
wskazały, że psy miały wyższy poziom kortyzolu w  dni, w  których 
uczestniczyły w terapii, niż w dni kontrolne. Praca terapeutyczna może 
być fizjologicznie pobudzająca dla psów (Haubenhofer i Kirchengast, 
2006, 2007). Zwrócono uwagę na znaczenie pewnych czynników: 
długość i liczba sesji terapeutycznych, pora dnia, częstotliwość zajęć, 
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liczba klientów, nieodpowiednie warunki środowiskowe i wiek klienta 
mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu stresu psa (Haubenhofer 
i Kirchengast, 2006; Marinelli i  in., 2009). Obecnie nie ma zgody co 
do wpływu takich zajęć na zaangażowane zwierzęta ze względu na 
niejednorodność programów, charakterystykę odbiorców i  sesji 
(liczne różnice między sesjami, zróżnicowany czas trwania sesji), małe 
grupy badawcze psów i  ograniczenia metodologiczne (por. Glenk, 
2017). Zastosowane wskaźniki dobrostanu to kortyzol (jako biomarker 
pobudzenia fizjologicznego określany w  ślinie, kale i  sierści), 
zachowania związane ze stresem, parametry kliniczne i spostrzeżenia 
przewodnika zwierzęcia. Zachowanie ocenia się poprzez bezpośrednią 
obserwację oraz analizę nagrań reakcji psa lub na podstawie relacji 
przewodników. Tylko w  niektórych przypadkach analizowana 
jest wiarygodność obserwatorów, a  czas pobierania próbek jest 
inny w  różnych badaniach. Co więcej, należy zachować rozwagę 
interpretacji wyników pomiaru poziomu kortyzolu. Wzorce reakcji 
poziomu kortyzolu są złożone i indywidualnie zmienne pod względem 
zakresu, czasu trwania i szybkości zmian (Vincent et al., 1992). Ma on też 
zróżnicowaną funkcję w ostrym i przewlekłym stresie (Cobb i in., 2016). 
Podwyższone poziomy mogą również odzwierciedlać pozytywne 
pobudzenie i  podniecenie (Ng i  in., 2014). Dlatego potrzebne są 
dalsze badania dotyczące pomiarów wskaźników fizjologicznych 
u psów terapeutycznych. 

W oparciu o powyższe, w celu określenia, czy pies nadaje się do pracy 
na zajęciach konieczna wydaje się być ocena poziomu stresu. Należy 
również zauważyć, że przydatność zwierzęcia do pracy może się 
różnić w zależności od okresu w życiu: starsze psy mogą być bardziej 
odpowiednie ze względu na łagodniejszy temperament; jednak mogą 
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nie radzić sobie tak skutecznie z  niewielkim stresem. Przewodnicy 
muszą umieć rozpoznać objawy dyskomfortu u psów.

Problem doboru psów do pracy był wielokrotnie podnoszony 
na konferencjach i  spotkaniach roboczych Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Organizacji Zajmujących Się Interakcjami Ludzi 
i  Zwierząt (IAHAIO). Wskazówki IAHAIO zawierają tylko ogólne 
sformułowania dotyczące „odpowiedniej psychiki”, „dobrego stanu 
zdrowia” i „stosunku do kontaktu z ludźmi”. Poszczególne organizacje 
decydują, czy i  jak sprawdzać te cechy. Każda organizacja korzysta 
z  innych testów, ponieważ brakuje konkretnych badań naukowych 
na temat zachowań związanych z  AAI i  wytycznych ekspertów. 
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom (Polska), Międzynarodowe 
Centrum Antrozoologii (International Center of Anthrozoology) 
(Norwegia) i  Uniwersytet Eötvös Loránd (Węgry) stworzyły wspólnie 
standard testów. Wymienione organizacje należą do grona najbardziej 
rozpoznawalnych liderów na polu działań terapeutycznych oraz wiedzy 
o zachowaniu i kognicji psów.

Podczas testu psychicznego pies jest wprowadzany w różne sytuacje, 
co pozwala zbadać zdatność jego psychiki, kondycję fizyczną oraz 
bezpieczeństwo pracy z nim. Wszystkie fazy testu pozwalają przyjrzeć 
się różnym aspektom tych cech w  sytuacjach istotnych z  punktu 
widzenia terapii. Niektóre wcześniejsze badania osobowości psów 
miały pewne cechy podobne do tych testów (np. pomiar lęku). Biorąc 
pod uwagę brak takich badań w kontekście AAI oraz specyfikę sytuacji 
AAI, mogą one służyć jako wskazówki, ale jedynie jako wskazówki 
przy opracowywaniu bardziej adekwatnych sytuacji testowych 
(oraz w  przypadku oceny/punktacji takich obserwacji). Na przykład, 
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nasz protokół jest podobny w  kilku punktach do procedury „oceny 
mentalności psa” (DMA) Svartberg i  in. (2002). Celem tego badania 
było określenie i  zbadanie zarówno szczegółowych, jak i  ogólnych 
cech osobowości psów. Test DMA został opracowany przez Szwedzkie 
Stowarzyszenie Psów Pracujących (Swedish Working Dog Association, 
SWDA; Falt, 1997) głównie jako narzędzie pomagające w  hodowli 
psów pracujących. Test jest teraz używany również wobec innych 
psów, a w wielu klubach ras w Szwecji jest używany jako ogólny test 
behawioralny w celu poznania reakcji psów na różne bodźce. Zarówno 
nasz test, jak i DMA wystawiają psy na wiele różnych sytuacji, w  tym 
spotkania z nieznajomymi (kontakt społeczny, powitanie, zabiegi), testy 
zabawy oraz kilka bodźców potencjalnie mogących wywołać strach 
i  agresję. Jednocześnie nasz test jest dopasowany do konkretnych 
sytuacji i okoliczności, które dotyczą psów terapeutycznych. Nasz test 
sprawdza, czy pies nadaje się do pracy pod względem osobowości 
i  posłuszeństwa; jest to jednak tylko egzamin preselekcyjny, co 
oznacza, że psy, które go zdadzą, niekoniecznie nadają się do pracy 
w AAI (zostanie to sprawdzone na kolejnym egzaminie, który odbywa 
się po szkoleniu).
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Międzynarodowa certyfikacja

Międzynarodowe Centrum Antrozoologii (ICofA) stworzyło 
międzynarodowe programy certyfikowania zespołów człowiek-pies. 
Oznacza to również, że wydaje ujednolicony certyfikat, który otrzymuje 
się po spełnieniu jasno określonych wymagań, obowiązujących we 
wszystkich krajach partnerskich, które zdecydowały się dołączyć do 
ICofA. Listę organizacji członkowskich można znaleźć na naszej stronie, 
www.icofa-aai.com
Pierwszym krokiem do zostania certyfikowanym zespołem ICofA jest 
test psychiczny PADA dla psa. Jeśli pies nadaje się do pracy w AAI, 
zespół podejmuje kolejne kroki edukacji i certyfikacji, które umożliwiają 
mu pracę wolontaryjną i zawodową. 

Program testów psychicznych PADA 

Ocena osobowości psów w  AAI to międzynarodowa inicjatywa, 
stworzona przez naukowców i  praktyków w  dziedzinie AAI. Jest 
pierwszym krokiem na drodze do zostania certyfikowanym zespołem 
ICofA. 

Wiele organizacji ocenia psy pod kątem tego, jak dobrze wykonują 
łatwe zadania, takie jak kładzenie głowy na kolanach człowieka, 
chodzenie na smyczy, robienie sztuczek itp., zamiast zwracać uwagę 
na lękliwość, towarzyskość, podatność na trening, agresję, odwagę 
i aktywność. To zrozumiałe. Znacznie łatwiej jest przeprowadzić zawody 
posłuszeństwa niż zanalizować zachowanie i  osobowość psów. To 
drugie wymaga specjalistycznego wykształcenia, zrozumienia psich 
zachowań, umiejętności obserwacji, analizowania, standaryzowania, 
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systematyzowania itd.. Zajęcia z  udziałem psa są dziedzina 
interdyscyplinarną i  podobnie jest z  procesem oceny zwierząt, 
mających brać w nich udział.

W  ramach projektu Erasmus + „Ocena osobowości psów w  AAI 
(Personality Assessment For Dogs In AAI, PADA)” grupa badawcza 
opracowała standaryzowany protokół oceny, pozwalający zanalizować 
osobowość psa i jego podatność na szkolenie w zakresie AAI. Protokół 
opracowany w ramach tego projektu przygląda się pewnym cechom 
i  mierzy je w  skali Likerta. Fratkin i  in. (2013) stwierdzają, że oceny 
behawioralne są bardziej wiarygodne niż kodowanie behawioralne. 
Wg nich szacunki spójności osobowości psów są wyższe, gdy używa 
się ocen behawioralnych, a  nie kodów behawioralnych (Fratkin  
i in., 2013).

Wiek psa przystępującego do testu

Psy, podobnie jak ludzie, mają różne osobowości oraz, jak w przypadku 
ludzi, ich osobowość nie rozwija się w  pełni przed osiągnięciem 
dorosłości.

W AAI nie tylko psy wchodzą w strefę intymną ludzi, ale ludzie również 
wchodzą w  strefę intymną psów. Proksemika to nauka, zajmująca 
się dystansem, który jednostka potrzebuje zachować między sobą 
a  innymi (Aiello i  Aiello, 1974). Istnieje niewiele badań dotyczących 
proksemiki u psów, ale na temat proksemiki u  ludzi jest ich całkiem 
sporo. Zakładamy, że psy mają takie same strefy bliskości, jak ludzie 
(MacNamara i Butler, 2010). Wszystkie rasy, niezależnie od tego, czy są 
hodowane do walki, stróżowania, polowania czy pasterstwa, w młodym 
wieku są towarzyskie i mają małe strefy osobiste, ponieważ są zależne 
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od innych, którzy je nakarmią, wyczyszczą itp. W  miarę dojrzewania, 
osobista strefa rozszerza się zależnie od rasy i osobowości psa. Badania 
wykazują, że u  ludzi strefa osobista jest w  pełni rozwinięta w  wieku 
dwunastu lat (Aiello i Aiello, 1974). 

Dzieci mają małe strefy osobiste, które powiększają się w  miarę 
dojrzewania. Nawet w  przypadku dorosłych istnieją duże różnice 
w  odległości, w  której czują się komfortowo względem innych. 
Niektórzy lubią przytulać nawet obce osoby, inni czują się mocno 
zażenowani przytulaniem.  Osobowość rozwija się z czasem, a strefa 
osobista w szczególności nie zostanie ustanowiona, dopóki pies nie 
osiągnie dojrzałości (podobnie jak różne formy agresji czy lęku). 
Dlatego zalecamy, by tylko w pełni dojrzałe psy były testowane pod 
kątem predyspozycji do AAI. Moment osiągnięcia dojrzałości jest różny 
dla różnych ras. Niektóre małe rasy dojrzewają wcześnie, czasami już 
w wieku 14-16 miesięcy, inne rasy, np. duże, dojrzewają bardzo późno, 
niektóre dopiero w wieku 2,5 do 3 lat. 

Najważniejsze jest jednak to, że nie ma twardych dowodów na to, 
że zachowania osobników dorosłych można przewidzieć w  młodym 
wieku. W ramach metaanalizy dotyczącej spójności osobowości u psów 
Fratkin i in. (2013) przyjrzeli się spójności takich cech  osobowości, jak 
agresja i uległość u psów, badanych w wieku szczenięcym i dorosłym. 
Podatność na szkolenie i lękliwość były znacznie bardziej zmienne niż 
agresja i uległość, ale nie bardziej niż aktywność. Aktywność (r = 0,26) 
była znacząco mniej spójna niż uległość i nieznacznie mniej niż agresja 
(Fratkin i  in., 2013). Nie zaobserwowano za to znaczących różnic 
w spójności cech osobowości wśród dorosłych psów, co oznacza, że 
to, co da się zaobserwować podczas jednego testu, prawdopodobnie 
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nie zmieni się przy ponownym testowaniu, bez względu na to, kiedy 
ono nastąpi (Fratkin i  in., 2013). Należy jednak podkreślić, że cechy 
osobowości nie są ustalonymi właściwościami poszczególnych psów, 
ale mogą podlegać modyfikacji i zmianie środowiskowej i społecznej 
(Fratkin i in., 2013).

Cechy, których szukamy podczas testów osobowości

Cechy osobowości istotne z punktu widzenia pracy w AAI to lękliwość, 
towarzyskość, podatność na trening, agresja, odwaga i aktywność.

Lękliwość
Dla psów pracujących w  AAI najważniejsza cechą jest lękliwość, 
a ściślej – jej brak. Chociaż strach jest stanem emocjonalnym, który ma 
kluczowe znaczenie dla przetrwania wszystkich zwierząt, zwiększona 
lękliwość u  psów może powodować poważne zaburzenia ich 
dobrostanu. Strach może powodować ugryzienia, które pod żadnym 
pozorem nie powinny mieć miejsca w AAI. Lękliwość można podzielić 
na społeczną i nie-społeczną. Do kategorii społecznej zalicza się strach 
przed nieznanymi ludźmi i psami (Sarviaho i  in., 2019). Psy oceniane 
do pracy w AAI nie powinny bać się ludzi ani innych psów. Kategoria 
niespołeczna obejmuje strach przed różnymi zjawiskami, takimi jak 
nowe sytuacje, głośne dźwięki, wysokości, błyszczące lub śliskie 
podłogi itp. (Sarviaho i in., 2019).
Strach przed nieznanymi ludźmi i strach przed nowymi sytuacjami są 
silnie skorelowane u psów i oba są uważane za oznaki uogólnionego 
strachu (Sarviaho i in., 2019). Oczywiście traumatyczne przeżycia, brak 
socjalizacji, słaba opieka matczyna i  awersyjny trening są znanymi 
czynnikami ryzyka wystąpienia strachu u psów, ale wysokie wskaźniki 
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dziedziczności (zakres od 0,36 do 0,49) wskazują na istotny komponent 
genetyczny tej cechy (Sarviaho i wsp., 2019).
Psy różnie reagują na nowe sytuacje i nieznanych im ludzi, a reakcje 
wahają się od skrajnego lęku po wysoką towarzyskość i  ciekawość 
(Sarviaho i  in., 2019). Psy pracujące w  AAI powinny należeć do tej 
drugiej kategorii – być bardzo towarzyskie i ciekawe. 
 

Towarzyskość
Towarzyskość to gotowość psa do interakcji z  przyjaznymi 
nieznajomymi w różnych okolicznościach. Niektórzy właściciele psów 
błędnie rozumieją uległe zachowanie i uważają psa, który wspina się 
na ludzi i/lub liże ich po twarzy, za bardzo towarzyskiego. Najczęściej 
psy zachowujące się w  ten sposób szukają wsparcia społecznego 
w  sytuacjach, w  których czują się niekomfortowo, co oznacza, że są 
przestraszone i  niekoniecznie towarzyskie. Chęć psa do interakcji 
z nieznajomymi jest oczywiście niezbędna w AAI i chociaż jest to cecha 
dziedziczna, pies może nauczyć się mieć pozytywne oczekiwania 
wobec interakcji społecznych z ludźmi. 

Podatność na szkolenie
Psy pracujące w  AAI zazwyczaj nabywają nowych umiejętności. 
Podatność na szkolenie to stopień, w jakim pies chce współpracować 
z  ludźmi, zabawowość oraz szybkość uczenia się. Można ją określić, 
oceniając chęć zabawy, ogólną reakcję na otoczenie, zaangażowanie 
itp. 
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Agresja

Agresja nie powinna występować u  psów pracujących w  AAI. Psy 
mogą wykazywać zachowanie agresywne w różnych sytuacjach, więc 
agresję można oceniać na przykład podczas mijania obcego psa czy 
pod kątem obrony zasobów i powstrzymywania gryzienia. 

• Agresja wobec innych psów

Agresja wobec innych psów jest niepożądana przede wszystkim 
z  powodu problemów związanych z  dobrostanem samego psa. Ale 
agresja wobec innych psów wpłynie negatywnie również na zwierzęta 
w  otoczeniu agresywnego psa, a  także na ludzi w  pobliżu. Widok 
skaczących do siebie psów może wystraszyć osoby wokół. Samo 
oglądanie agresywnego zachowania psów z dużej odległości lub np. 
przez okno może być dla wielu osób traumatyczne. 

• Obrona zasobów

Pies może bronić zasobów (jedzenia, zabawki, przewodnika i innych) 
spojrzeniem, grożącą postawą ciała, warczeniem lub warkotem, 
szczekaniem, kłapaniem i wreszcie gryzieniem. Psy broniące zasobów 
nie mogą pracować w AAI.

• Powstrzymywanie gryzienia

Psy z zasady nie chcą gryźć ludzi, dlatego pogryzienia rzadko powodują 
poważne obrażenia. Powstrzymywanie gryzienia jest również 
bardzo ważne w konfliktach między psami – zapewnia ich relatywne 
bezpieczeństwo. Niektóre psy mają tendencję do „podszczypywania”, 
kiedy czują ból lub dyskomfort. Takie ostrzeżenia nie są niebezpieczne, 
ale nie mogą być akceptowane w pracy w AAI.



27

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Odwaga

Odwagę można zdefiniować jako ogólną skłonność jednostki do 
zbliżania się do nowych przedmiotów i  chęć podejmowania ryzyka. 
Spektrum nieśmiałość-odwaga przejawia się w  towarzyskości wobec 
obcych, chęci do zabawy, zainteresowaniu gonitwą, eksploracją oraz 
w  nieustraszoności – lub w  braku tych cech. Istnieją różnice rasowe, 
a także różnice między płciami w zakresie odwagi, np. samce zasadniczo 
osiągają lepsze wyniki niż samice (Svartberg, 2001).

Aktywność

Aktywność odnosi się do ruchliwości psa lub do jego ogólnego 
poziomu aktywności. 

Psy cechujące się wysokim poziomem aktywności mogą łatwo 
rozpraszać się czynnikami środowiskowymi. Może być im trudno 
wybierać istotne bodźce i przez to reagują na wszystko. Psy pracujące 
w AAI nie mogą być rozpraszane przez bodźce z otoczenia, takie jak 
obecność personelu, zapachy itp. Podczas zajęć z  udziałem psów, 
ważne jest, aby zachowanie zwierząt było łatwe do przewidzenia; 
reakcje psa muszą być przewidywalne i  adekwatne do bodźca. 
Zdolność przełączania się między byciem spokojnym a aktywnym  jest 
ważną cechą psa pracującego w AAI. 
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Wymagania dotyczące zdrowia

Podczas testu oraz pracy pies musi spełniać poniższe wymagania 
dotyczące zdrowia: 

1. Pies musi mieć aktualne szczepienia. Wszystkie szczepienia muszą 
być potwierdzone przez uprawnionego lekarza weterynarii. 

a. Szczepienia przeciwko wściekliźnie są obowiązkowe, więc 
przewodnik powinien mieć przy sobie zaświadczenie o  tym 
szczepieniu.

b. Szczepienia na choroby zakaźne, zgodnie z przyjętymi w danych 
kraju przepisami oraz aktualną sytuacją epidemiczną.

2. Pies powinien być zdrowy i mieć zaspokojone wszelkie potrzeby. 
Pies nie może brać udziału w  teście (ani zajęciach!), jeśli ma 
jakikolwiek z poniższych objawów: 

a. wyciek z nosa

b. wycieki z oczu

c. dziwny zapach z uszu/mocno zabrudzone wnętrze uszu

d. wymioty 

e. kulawizna

f. apatia

g. brak apetytu

h. nagła zmiana zachowania 

i. problemy skórne (wysypki, zmiany skórne, grzybica skóry)

j. otwarte rany

k. pies uczestniczył w  wypadku (z  udziałem innego psa lub 
samochodu) – nawet, jeśli nie ma widocznych obrażeń
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Wymagania dotyczące rejestracji PADA

1. Założyć konto członkowskie ICofA 
2. Wziąć udział we wstępnym kursie online 
3. Wypełnić Opis Stanu Zdrowia psa 
4. Wziąć udział w teście PADA 
5. Otrzymać dyplom PADA 

1. Zakładanie konta członkowskiego ICofA 

Strona internetowa Międzynarodowego Centrum Antrozoologii jest 
bazą wszystkich kursów i testów oferowanych przez Program. Zakładając 
konto otrzymujesz  dostęp do procesu rejestracji online, a  także do 
Biblioteki Zasobów, w  której znajdują się materiały pomocnicze. 
Możesz także zapisać się na różne kursy i testy, aby kontynuować naukę. 
Ponieważ ICofA zapewnia profesjonalny program AAI, pamiętaj, że 
wiele kursów wymaga również szkolenia stacjonarnego w Twoim kraju, 
a nie tylko ukończenia części e-learningowej. 

2. Wzięcie udziału we wstępnym kursie online 

Przed testem PADA należy ukończyć krótki kurs online, z  którego 
dowiesz się, jak należy się przygotować, co ze sobą zabrać i  na co 
zwracana jest uwaga podczas testu. Ukończenie kursu spełnia pierwsze 
z wymagań szkoleniowych do zastania zespołem ICofA.
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3. Wypełnienie Opisu Stanu Zdrowia psa i oceny osobowo-
ści 

Ponieważ zdrowie psa jest bardzo ważną kwestią, podczas rejestracji 
trzeba wypełnić formularz Opisu Stanu Zdrowia psa, który jest częścią 
rejestracji zespołu. Formularz jest ważny przez 6 miesięcy przed testem. 
Załącz do niego skan książeczki zdrowia psa. 

4. Test psychiczny PADA 

Aby rozpocząć proces szkolenia się z  psem, należy zdać testy psy-
chiczne PADA. Ocena musi być prowadzona przez licencjonowane-
go oceniającego PADA, a wynik zostać umieszczony w bazie danych 
PADA. Listę osób oceniających można znaleźć na stronie internetowej 
ICofA (www.icofa-aai.com). 

5. Otrzymanie dyplomu PADA  

Certyfikat zostanie wysłany drogą e-mailową po teście. Sprawdź, czy 
nie został oznaczony jako „spam”, a  jeśli nie otrzymasz go w  ciągu 
48 godzin po ocenie, warto skontaktować się z  oceniającym, aby 
sprawdzić, co się stało. 
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Dyplom PADA

Dyplom potwierdza, że pies zdał testy psychiczne i  jest gotowy do 
podjęcia nauki, by zostać psem wizytującym, terapeutycznym lub 
edukacyjnym. Dyplom jest pierwszym krokiem pozwalającym na 
kontynuowanie edukacji w zespole, składającym się z psa o stosownej 
do AAI osobowości i  jego przewodnika. Warto pamiętać, że dobrze 
dobrany pies to tylko część profesjonalnego zespołu – pora na 
edukację człowieka!

Dyplom nie pozwala na samodzielną pracę. Należy wciąż ukończyć 
kursy zawodowe i zdobyć certyfikaty, i dotyczy to zarówno przewodnika, 
jak i psa. 

Jakie są korzyści z posiadania dyplomu?

• Dane psa znajdują się w Międzynarodowej Bazie Danych 

• Dane przewodnika dopisywane są do listy przewodników 
pracujących w AAI 

• Uzyskujesz ostęp do biblioteki wiedzy ICofA 

• Stajecie się wraz z  psem częścią międzynarodowego programu 
naukowego 

• Zyskujecie możliwość kontynuowania edukacji w  programach 
ICofA.
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Podręcznik oceniającego 

Standard oceniania 

Profesjonalizm

Oceniający PADA musi przez cały proces ewaluacji wykazywać się 
profesjonalizmem – nie tylko podczas oceny psa, ale także podczas 
interakcji z  przewodnikami, wolontariuszami i  innymi osobami 
z  otoczenia. Aby mieć pewność, że dokładasz wszelkich starań, aby 
zapewnić profesjonalizm:

• Bądź na bieżąco z zaleceniami i wytycznymi IAHAIO i ICofA 

• Komunikuj się w sposób przyjazny i otwarty 

• Pamiętaj, że podczas testu przewodnik ma wiele emocji, lęków 
i myśli o swoim psie. Szanuj to i nadaj swojej informacji zwrotnej 
profesjonalny, obiektywny i przyjazny ton. 

• Wspieraj zespoły

• Aby uniknąć nieporozumień, wydawaj jasne, proste instrukcje. 
Czasem trzeba je powtórzyć z powodu stresu przewodnika. 
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Polityka dotycząca opłat 

Ponieważ test PADA jest przeznaczony dla profesjonalnych zespołów 
AAI i  jest prowadzony przez profesjonalnych trenerów, aby uzyskać 
dostęp do programu, należy uiścić opłatę. Wszelkie płaty są podane 
na naszej stronie. 

Kalendarz PADA 

Wszystkie oceny PADA muszą być oficjalnie potwierdzone na stronie 
internetowej PADA, z  podaniem lokalizacji, daty i  nazwisk osób 
oceniających. 
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Zasady PADA

Poniżej znajduje się bardzo szczegółowy protokół zawierający 
opis testowania psów. Jedynymi trenerami uprawnionymi do 
przeprowadzania testów PADA są certyfikowani oceniający PADA. 

Lista kontrolna

Przed rozpoczęciem testu upewnij się, że wszystko jest przygotowane: 

Miejsce

• Korytarz lub przedpokój, w  którym można się zapoznać 
i obserwować interakcję pies-pies 

• Pokój ze stołem, krzesłami i łóżkiem. Drzwi muszą się zamykać.

• Schody

• Korytarz, dugi na co najmniej 4 metry, w  którym można zgasić 
światło.

Sprzęt 

• Wózek inwalidzki 

• Kule

• Miska dla psa 

• Smakołyki dla psa 

• Zabawki dla psa (piłka, szarpak, maskotka)
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Zespół: 

• Oceniający PADA

• Operator kamery/technik

•  „Tłum” (3-5 osób)

Przesyłanie wyników

Test jest oceniany za pomocą aplikacji mobilnej, a wynik zespołu jest 
natychmiast przesyłany do bazy danych. Przewodnik otrzymuje swój 
wynik w postaci dyplomu, który jest wysyłany bezpośrednio na e-mail. 
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PROTOKÓŁ PADA

Przegląd formularza: 
Cel

Ćwiczenie to daje szansę na poznanie zespołu i  poruszenie spraw, 
które mogą mieć wpływ na ocenę. Zespół ma również możliwość 
zapoznania się z miejscem przebiegu testu i oceniającymi. 

To ćwiczenie nie jest punktowane, ale zespół może zostać oceniony jako 
Niegotowy lub Niezalecany do AAI wskutek odpowiedzi udzielonych 
w kwestionariuszu lub zaobserwowanego zachowania.

Co jest potrzebne?

• Wypełniony Formularz dostarczony przez zespół (formularz jest 
dostępny na stronie internetowej PADA)

• Certyfikat z testu online wprowadzającego do PADA (wydrukowany 
przez przewodnika po teście online)
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Przebieg

1. Przejrzyj Formularz, podczas gdy zespół może swobodnie poruszać 
się po miejscu testu, by się z nim zapoznać.

2. Sprawdź wynik testu na certyfikacie

3. Sprawdź, czy zespół spełnia wymagania i  upewnij się, że jest 
gotowy do testu. 

4. Udziel przewodnikowi informacji o  teście i  odpowiedz na jego 
ewentualne pytania. Jeśli okaże się to potrzebne, zadaj pytania, 
które wyjaśnią niejasności w  kwestionariuszu. Rób notatki, jeśli 
zauważysz jakiekolwiek zachowania, które należy dokładniej 
sprawdzić podczas następnych ćwiczeń. 
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Ćwiczenie 1: Wejście w nowe otoczenie

Cel

To ćwiczenie dostarcza informacji o postawie psa w nowym środowisku. 
Powinieneś obserwować mowę ciała psa: jest zrelaksowany czy 
wykazuje objawy stresu? Zwróć uwagę, jak z  sytuacją radzi sobie 
przewodnik. Ćwiczenie to pokazuje także, czy pies potrafi się skupiać 
i dobrze zachowywać w nowym otoczeniu. Sprawdza także umiejętności 
społeczne zespołu. 

Ćwiczenie to sprawdza również reakcję psa na spotkanie z  innym 
psem oraz współpracę z  przewodnikiem w  tej sytuacji. Powinieneś 
obserwować mowę ciała psa podczas spotkania i przechodzenia obok 
drugiego psa. To daje ci informacje na temat stosunku psa do innych 
psów i jego relacji z przewodnikiem. 

Co jest potrzebne?

• Nowe otoczenie, w którym odbywa się test PADA 

• Inny zespół człowiek-pies (z  psem pokazowym lub zespół, który 
właśnie ukończył swój test) 

 

Przebieg

1. Zespół wchodzi do pokoju, korytarza lub holu. Pies jest na smyczy. 
Zespół przechodzi we wskazane miejsce. 

2. Na korytarzu znajduje się inny pies z przewodnikiem. Psy mijają się 
w bezpiecznej odległości bez bezpośredniej interakcji. 
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Ćwiczenie 2: Interakcja z nieznaną osobą 

Cel

To ćwiczenie pozwala poznać stosunek psa do ludzi. Zwróć uwagę, 
czy pies jest przyjazny, lękliwy, czy agresywny. Zauważ, czy jest 
podekscytowany, chętny do pozostania w  kontakcie z  obcymi i  jak 
wygląda jego akceptacja głaskania. 

Co jest potrzebne?

• Oceniający (obca osoba)

Przebieg

1. Zespół spotyka oceniającego, który wita się z przewodnikiem.

2. Oceniający zadaje pytania, wyjaśnia procedury i  wprowadza do 
ewaluacji PADA. 

3. Przewodnik zostaje poinformowany, że może wspierać psa podczas 
testu. 

4. Oceniający przez chwilę głaszcze psa w przyjemny sposób. 
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Ćwiczenie 3: Nieprzyjemne traktowanie

Cel

To ćwiczenie pozwala poznać reakcję psa na nieprzyjemne zabiegi. 
Zwróć uwagę, czy pies akceptuje sytuację, czy jest przyjazny, lękliwy, 
czy agresywny. Zauważ, czy jest podekscytowany, chętny do pozostania 
w kontakcie z obcymi i w stanie akceptować głaskanie. Dowodzi to, że 
zespół posiada umiejętności społeczne i  samokontrolę, która przyda 
się podczas wizyt. 

Co jest potrzebne?

• Obca osoba – inny oceniający (niż w ćwiczeniu 2) 

Przebieg

1. Zespół spotyka oceniającego, który wita się z psem. 

2. Oceniający przez krótką chwilę głaszcze psa w przyjemny sposób, 
a potem zaczyna być mniej delikatny.

3. Oceniający dotyka różnych części ciała psa (głowy, grzbietu, łap, 
ogona).

4. Oceniający przeprowadza podstawowe procedury weterynaryjne 
– sprawdza uszy i zęby psa.

5. Oceniający przytula psa lub lapie go od tyłu pod przednimi łapami 
i unosi na 5 sekund.

6. Oceniający czeka, aż pies do niego wróci.

7. Jeśli pies nie wraca, można go zawołać.
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Ćwiczenie 4: Przywołanie psa

Cel

To ćwiczenie pozwala dowiedzieć się, czy pies jest chętny pozostać 
w kontakcie z  ludźmi. Ma miejsce po nieprzyjemnym potraktowaniu, 
więc psy lękliwe lub mniej społeczne będą unikać kontaktu. Należy 
obserwować, czy pies wraca do nieznajomego po takim kontakcie 
i ile czasu potrzebuje na podjęcie decyzji. Skup się także na długości 
trwania kontaktu. 

Co jest potrzebne?

• Oceniający    

Przebieg

1. Oceniający odsuwa się (na 1,5-2 metry) od psa. 

2. Oceniający przywołuje psa, mówiąc „Chodź <imię psa>” 
przyjaznym tonem co ok. 2 sekundy. 

3. Należy powtarzać wołanie póki pies nie podejdzie lub co najmniej 
5 razy.
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Ćwiczenie 5: Wchodzenie do nowego 
pomieszczenia

Cel

To ćwiczenie dostarcza informacji o postawie psa w nowym środowisku. 
Powinieneś obserwować mowę ciała psa: czy jest zrelaksowany, czy 
wykazuje objawy stresu. Ćwiczenie to pokazuje także, czy pies potrafi 
się skupiać i dobrze zachowywać w nowym otoczeniu Zwróć uwagę, ile 
razy pies potrzebuje sprawdzić nowe otoczenie. To ćwiczenia sprawdza 
umiejętności społeczne zespołu i poziom samokontroli, potrzebne do 
wizyt. 

Co jest potrzebne?

• Nowe pomieszczenie

• Obce osoby siedzące w nowym pomieszczeniu (3-6)

Przebieg

1. Ćwiczenie rozpoczyna się przed drzwiami do nowego 
pomieszczenia. 

2. Przed wejściem pies powinien zostać spuszczony ze smyczy. 

3. Oceniający prosi przewodnika o otwarcie drzwi i wpuszczenie psa 
do pokoju. 

4. Pies może zwiedzać pokój i witać się z ludźmi.

5. Przewodnik może siedzieć i obserwować zachowanie psa.

6. Osoby w pokoju mogą witać się z psem, jeśli ten do nich podejdzie. 
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Ćwiczenie 6: Test empatii

Cel

To ćwiczenie pozwala poznać reakcję psa na emocje ludzi. Test empatii 
pokazuje, czy pies zareaguje na płaczącą osobę (oceniającego). 

Co jest potrzebne?

• Płacząca osoba oceniająca

• Pomieszczenie (to samo co w ćw. 4) 

Przebieg

1. Osoba oceniająca powinna zacząć płakać, kiedy pies jest oddalony 
od niej o 2-3 metry.

2. Płaczący oceniający siada na krześle. 

3. Może również się skulić, schować głowę. 

4. Ćwiczenie kończy się, kiedy pies wykaże zainteresowanie lub  po 
15 sekundach. 
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Ćwiczenie 7: Krzycząca osoba

Cel

To ćwiczenie pozwala sprawdzić, czy pies nie boi się krzyku lub 
nadmiernie się nim nie stresuje. Pozytywny wynik ćwiczenia dowodzi, 
że pies jest zdolny do pracy i  skupienia, nawet jeśli ktoś przejawia 
gniewne emocje. Warto także obserwować przewodnika i sprawdzić, 
jak wspiera psa w takiej sytuacji.

Co jest potrzebne?

• krzycząca osoba (inni niż wcześniejsi oceniający)

Przebieg

1. Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy pies odwróci uwagę od osoby 
płaczącej i wróci do eksploracji pomieszczenia. 

2. Krzycząca osoba powinna wydać jeden głośny krzyk. 

3. Osoba powinna krzyknąć, gdy pies jest w  odległości około  
3 metrów on niej i nie ma z nią kontaktu wzrokowego. 

4. Po krzyku osoba powinna się nie ruszać i obserwować psa. 

5. Jeśli pies jest zbyt zestresowany, osoba może odwrócić się lub 
przykucnąć.
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Ćwiczenie 8: Pukanie do drzwi

Cel

Ćwiczenie to daje szansę na poznanie reakcji psa na pukanie do drzwi 
i wejście nowej osoby (instynkt stróżowania). Jest to też trzecie z kolei 
ćwiczenie z  dziwnymi odgłosami i  potencjalnie trudnymi sytuacjami 
(płacz, krzyk, pukanie), więc dostarcza informacji, jak szybko pies 
przyzwyczaja się do otoczenia i hałasów wokół. 

Co jest potrzebne?

• Nieznajomy pukający do drzwi

• Ten sam pokój co w ćw. 5-7

Przebieg

1. Ćwiczenie rozpoczynamy, gdy pies przestanie zwracać uwagę na 
krzyczącą osobę i wróci do zwiedzania pomieszczenia.

2. Obserwacja zaczyna się, gdy nieznajomy puka do drzwi.

3. Nieznajomy puka intensywnie do drzwi przez 2-3 sekundy 

4. Po chwili nieznajomy wchodzi i mówi „dzień dobry”.

5. Nieznajomy może usiąść.

6. Nieznajomy witany przez psa może zareagować i  trochę go 
pogłaskać. 
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Ćwiczenie 9: Zainteresowania psa wołającą go 
osobą

Cel

To ćwiczenie pokazuje, że pies jest w  stanie przerwać przyjemną 
sytuację i  udać się do oceniającego. To dowodzi, że pies jest 
zainteresowany kontaktem z oceniającym, nawet jeśli w poprzednich 
ćwiczeniach niektóre doświadczenia psa były nieprzyjemne. Obserwuj 
chęć przyjścia do oceniającego i czas trwania kontaktu. 

Co jest potrzebne?

• Oceniający

• Ten sam pokój co w ćw. 5-8

Przebieg

1. Przed ćwiczeniem pies nie powinien być skupiony na osobie 
oceniającej. Oceniający powinien znajdować się co najmniej  
3 metry od psa. 

2. Człowiek woła psa z  daleka, powtarzając „Chodź, <imię psa>”  
z 2 sekundowymi przerwami, przyjaznym głosem. 

3. Oceniający powinien wstać podczas przywołania. 

4. Przywołanie należy powtarzać, aż pies się zbliży lub co najmniej 
pięć razy.

5. Pies powinien przyjść i  zainteresować się tym, co oferuje osoba 
(podstawowa interakcja, pieszczoty).
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Ćwiczenie 10: Wózek inwalidzki

Cel

To ćwiczenie odbywa się w  ciemnym korytarzu i  pokazuje, że pies 
potrafi grzecznie i  odważnie przez niego przejść. Pokazuje również, 
że pies jest przyzwyczajony do wózka inwalidzkiego i  dziwnych 
przedmiotów. Obserwuj, czy pies jest w stanie wchodzić w interakcje 
z osobą na wózku inwalidzkim.

Co jest potrzebne?

• Nowe miejsce – ciemny korytarz (długość: 4-5 metrów, szerokość: 
2-3 metry)

• Wózek inwalidzki

• Oceniający 

Przebieg

1. Oceniający wychodzi z pomieszczenia z ćw. 5-9  i idzie do ciemnego 
korytarza. 

2. Oceniający siada na wózku inwalidzkim na końcu ciemnego 
korytarza. 

3. Przewodnik bierze psa na smycz. 

4. Zespół wchodzi na korytarz na polecenie.

5. Jednocześnie oceniający jedzie w stronę zespołu. 

6. Oceniający zatrzymuje się bezpośrednio przed psem.



57

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

7. Zespół przechodzi obok oceniającego na wózku inwalidzkim.

8. Zespół chodzi tam i z powrotem, aż pies przyzwyczai się do sytuacji 
i wózka.

9. Po kilku przejściach (2-4) oceniający przywołuje psa i zachęca do 
interakcji.

10. Jeśli pies jest zestresowany podczas przejść, można włączyć 
światło.
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Ćwiczenie 11: Kule

Cel

To ćwiczenie odbywa się w ciemnym korytarzu (tym samym co w ćw. 
9) i pokazuje, że pies potrafi grzecznie i odważnie przejść. Pokazuje 
również, że pies jest w stanie przyzwyczaić się do osoby, która chodzi 
o  kulach oraz jest w  stanie tolerować hałas powodowany przez 
upadające kule. 

Co jest potrzebne?

• Ciemny korytarz (ten sam, co w ćw. 10)

• Oceniający z kulami. 

Przebieg

1. Oceniający stoi z kulami na końcu ciemnego korytarza. 

2. Przewodnik bierze psa na smycz. 

3. Zespół wchodzi na korytarz na polecenie.

4. W tym samym czasie oceniający idzie o kulach w kierunku zespołu. 

5. Oceniający zatrzymuje się 1-2 metry przed psem (na środku 
korytarza).

6. Oceniający upuszcza kule i idzie do przodu.

7. Zespół przechodzi obok oceniającego i kul. 
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8. Zespół chodzi w tę i z powrotem, aż pies przyzwyczai się do sytuacji 
i kul (2-7 przejść).

9. Jeśli pies jest zestresowany podczas przejść, można włączyć 
światło.
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Ćwiczenie 12: Wskakiwanie na łóżko

Cel

To ćwiczenie pokazuje, czy pies jest przygotowany i  gotowy na 
powitanie osoby leżącej w  łóżku. Łóżko czasem stanowi dla psa 
wyzwanie, gdyż może być niestabilne i  wąskie. Ćwiczenie sprawdza 
odwagę psa, towarzyskość, socjalizację i  chęć psa do interakcji 
z nieznajomym w obcym środowisku. 

Co jest potrzebne?

• Oceniający leży w łóżku

• łóżko

Przebieg

1. Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy oceniający kładzie się na łóżku.

2. Opiekun i pies podchodzą do łóżka. Pies jest na smyczy. 

3. Przewodnik prosi psa, aby wskoczył na łóżko. 

4. Jeśli pies nie zareaguje, przewodnik może powtórzyć komendę 
(do 5 razy). 

5. Jeśli pies nie jest posłuszny, ćwiczenie jest pomijane. 

6. Przewodnik prosi psa o położenie się (do 3 komend)

7. Oceniający głaszcze i przytula psa po tym, jak pies się położy lub 
przewodnik przestanie wydawać polecenie. 
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8. Przewodnik może powtórzyć komendę „kładź się”, jeśli pies się 
wyłamie. 

9. Po krótkim czasie głaskania (10-15 sekund) oceniający przerywa je 
i sprawdza, czy pies prosi o więcej lub czy nie ucieka z łóżka. 

Dodatkowe uwagi 

Dla mniejszych psów zespół testujący może przygotować schodek, 
który ułatwi skok na łóżko. 
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Ćwiczenie 13: Schody z oceniającym

Cel

Ćwiczenie to pokazuje, czy pies potrafi współpracować z oceniającym 
(nieznajomym) oraz czy jest w  stanie zejść/wejść po schodach. 
Sprawdza też umiejętności społeczne, odwagę i socjalizację psa. Przez 
cały czas obserwuj gotowość psa do wykonywania polecenia i  jego 
mowę ciała. 

Co jest potrzebne?

• Schody

• Oceniający 

Przebieg

1. Ćwiczenie rozpoczyna się, gdy zespół jest przy schodach.

2. Przewodnik oddaje smycz oceniającemu.

3. Oceniający przywołuje psa. 

4. Oceniający może zachęcić psa (wypowiadając jego imię lub 
wydając dźwięki) do współpracy i wspólnego wchodzenia 
i schodzenia po schodach.

5. Oceniający może powtarzać pochwały. 

6. Ćwiczenie kończy się po wejściu i zejściu.

7. Na koniec przewodnik przejmuje smycz psa. 
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Ćwiczenie 14: Siad

Cel

To ćwiczenie pokazuje, że pies potrafi usiąść na polecenie przewodnika. 
Pies powinien utrzymać pozycję (10 sekund). Istotna jest również 
ocena stresu i  zdolności psa do radzenia sobie ze stresem podczas 
pracy z przewodnikiem. 

Co jest potrzebne?

• Pokój, jak w ćwiczeniach 5-9 

Przebieg

1. Przewodnik nakazuje psu usiąść. 

2. Przewodnik może powtórzyć polecenie do 6 razy

3. Gdy pies usiądzie, po 10 sekundach przewodnik może go zwolnić 
z komendy. 
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Ćwiczenie 15: Połóż się

Cel

To ćwiczenie pokazuje, że pies potrafi położyć się na polecenie 
przewodnika. Pies powinien utrzymać pozycję (10 sekund). Istotna jest 
również ocena stresu i  zdolności psa do radzenia sobie ze stresem 
podczas pracy z przewodnikiem.

Co jest potrzebne?

• Pokój, jak w ćwiczeniach 5-9

Przebieg

1. Przewodnik nakazuje psu położyć się. 

2. Przewodnik może powtórzyć polecenie do 6 razy

3. Gdy pies się położy, po 10 sekundach przewodnik może go zwolnić 
z komendy. 
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Ćwiczenie 16: Zabawa

Cel

Ćwiczenie to daje możliwość sprawdzenia, czy pies po stresujących 
doświadczeniach potrafi bawić się z nieznajomą osobą oraz jak reaguje 
podczas zabawy i jaki rodzaj zabawy preferuje, a jakie zna. Zobaczysz 
też, czy pies jest w stanie kontynuować zabawę po wygranej.

Co jest potrzebne?

• Zabawki (różne rodzaje)

• Oceniający

Przebieg

1. Oceniający pokazuje psu zabawkę (trzymaną w ręku). 

2. Oceniający zachęca do przeciągania się zabawką. 

3. Oceniający zachęca psa do przyniesienia zabawki. 

4. Jeśli pies nie jest zainteresowany, oceniający może zmienić rodzaj 
zabawki lub sposób zabawy. 
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Ćwiczenie 17: Jedzenie

Cel

To ćwiczenie pokazuje, że pies jest w stanie oddać pożywienie podczas 
jedzenia. Ta sytuacja pokazuje, że pies radzi sobie ze stratą. 

Co jest potrzebne?

• Miska z suchym jedzeniem 

 

Przebieg

1. Oceniający woła psa.

2. Oceniający trzyma miskę przez 5 sekund przed podaniem jej psu. 

3. Oceniający stawia miskę na podłodze i pozostaje obok psa.

4. Kiedy pies zaczyna jeść, oceniający zabiera miskę.
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Ćwiczenie 18: Tłum

Cel

To ćwiczenie symuluje przebywanie w  zatłoczonej przestrzeni. 
Pokazuje, że pies może grzecznie przebywać w pobliżu przewodnika, 
gdy grupa osób zbliża się z  różnych stron oraz że pies jest w stanie 
zachować kontrolę nad sobą w miejscach publicznych.

Co jest potrzebne?

• Grupa osób (4-6)

Przebieg

1. Zespół znajduje się pośrodku grupy osób stojących w  kręgu 
(odległość 2 m od zespołu)

2. Pies jest na smyczy. 

3. Na polecenie oceniającego grupa zbliża się do zespołu (osoby 
podchodzą 2 metry do przodu). 

4. Osoby zaangażowane mogą obserwować psa, patrzeć na niego, 
rozmawiać ze sobą. Jakakolwiek inna interakcja jest zbędna. 

5. Grupa powtarza to zachowanie dwa razy.
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Podsumowanie

Cel

Podsumowanie nie jest ćwiczeniem – ewaluator podejmuje decyzję 
o  wyniku testy i  dalszych zaleceniach. Następnie informuje zespół 
o jego zdolności do pracy w AAI. 

Jakie są możliwe wyniki testu?

• jest rekomendowany  do dalszego szkolenia w  zakresie zajęć 
z udziałem zwierząt

• nie jest rekomendowany do dalszego szkolenia w  zakresie 
interwencji z udziałem zwierząt 

Przebieg

1. Po ocenie poproś zespół o wyjście z sali i czekanie na wyniki.

2. Oceniający dyskutują o zachowaniu psa i przewodnika.

3. To jest czas na podjęcie decyzji, czy pies jest, czy nie jest zalecany 
do dalszego szkolenia w zakresie zajęć z udziałem zwierząt.

4. Po podjęciu decyzji należy zaprosić zespół.

5. Oceniający udziela informacji zwrotnej i informuje o wyniku.
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Arkusz punktacji

W  tym rozdziale przedstawiamy szczegółowe informacje na temat 
arkusza punktacji (Dodatek na końcu podręcznika), który określa 
zachowania, które należy ocenić w każdym ćwiczeniu; oraz wskazówki, 
jak korzystać z  arkusza i  jak oceniać końcowe wyniki. Należy jednak 
zauważyć, że psy mogą wykazywać pewne zachowania wskazujące 
na stres lub agresję, które nie zostały wymienione, ponieważ przy 
tworzeniu arkusza punktacji nie dało się przewidzieć wszystkich 
możliwych okoliczności/zachowań. Z  tego względu, równolegle 
z  oceną konkretnych zachowań opisanych w  arkuszu, ważne jest 
również, aby zanotować nieuwzględnione zachowania i okoliczności, 
które mogą mieć wpływ na ocenę.

Chcemy tutaj bardzo zdecydowanie podkreślić, że naszym zadaniem 
podczas oceny nie jest podjęcie decyzji, czy pies jest „dobry”, ponieważ 
„wszystkie psy są dobrymi psami”, jednak nie wszystkie psy nadają się 
do udziału w zajęciach z udziałem zwierząt. Należy pamiętać, że nie 
pozwalając na pracę psu niezdolnemu do AAI, nie mówimy, że pies 
jest „zły”, ale chronimy dobrego psa przed ciągłym znajdowaniem się 
w stresujących sytuacjach. 

Wszystkie zachowania wymienione w  arkuszu punktacji mają 
przypisane czynniki, określające kategorię zachowań, która pomaga 
w  podjęciu decyzji, czy pies nadaje się do AAI. Zidentyfikowaliśmy 
pięć czynników:

• Towarzyskość wobec psów (TowP): Zachowanie społeczne wobec 
innego psa. Ten czynnik dostarcza informacji o tym, czy pies może 
być zaangażowany w pracę w AAI, gdy obecne są inne psy.
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• Posłuszeństwo (Pos.): posłuszeństwo psa.

• Środowisko (Śrd.): Ten czynnik określa reakcję psa na nowe 
środowisko, nowy (nie-społeczny) element środowiska i  nagłe 
(społeczne lub niespołeczne) głośne dźwięki.

Czynniki posłuszeństwa i  środowiska można znacznie poprawić 
poprzez szkolenie, ale jest to ważna informacja zwrotna dla trenera, 
oceniającego i przewodnika, ile pracy będzie potrzebne.

• Towarzyskość wobec ludzi (TowLu): zachowanie społeczne psa 
wobec nieznanego człowieka. Wysoki wynik wskazuje, że pies 
czuje się komfortowo w interakcjach społecznych z nieznajomymi 
ludźmi, podczas gdy niski wynik może wskazywać, że nawet 
jeśli pies nie wykazuje oznak stresu ani agresji, nie czuje się 
komfortowo w  interakcji z  nieznajomymi. Tak więc, chociaż pies 
może być wyszkolony i  poradzić sobie z  sytuacją, niekoniecznie 
lubi interakcję z człowiekiem lub nie jest nią zainteresowany, a to 
ważna informacja.

• Zachowania związane ze stresem (Stres): Ten czynnik mierzy kilka 
zachowań, które występują, gdy pies jest zestresowany. Jest to 
jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę 
w ocenie z punktu widzenia dobrostanu zwierząt.

• Zachowania związane z agresją (Agr): Ten czynnik mierzy agresywne 
zachowania psów wobec ludzi. To kolejny naprawdę ważny 
czynnik, który należy wziąć pod uwagę, jednak tutaj nawet jedno 
lub dwa zachowania przejawiające się podczas ćwiczeń powinny 
prowadzić do wykluczenia psa.
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Wszystkim zachowaniom przypisuje się wynik ujemny, zerowy lub 
pozytywny, a  na koniec otrzymujemy podsumowanie tych wyników 
podzielone na czynniki. Należy używać skrótu „NdO”, gdy nie dało 
się zbadać określonego zachowania, ponieważ sama sytuacja nie 
wystąpiła (np. nie można określić, czy pies położył się na łóżku, jeśli 
nawet nie wskoczył na łóżko). Znak ‘?’ wskazuje sytuacje, w których nie 
możesz od razu podjąć decyzji, na przykład z powodu zablokowania 
widoku. W  takich przypadkach musisz później sprawdzić nagranie 
wideo testu, aby uzyskać prawidłowy wynik.

Wyniki TowP, Pos, Śro i TowLu dostarczają oczywiście ważnych informacji, 
ale mają one mieć mniejszą wagę w ostatecznej ocenie. Nie ma w ich 
przypadku konieczności głębokiego analizowania wyników. Jednak 
analizy czynników stresu i agresji powinny być bardziej rygorystyczne 
i  szczegółowe. Na przykład niskie wyniki tylko z  ziewania lub tylko 
oblizywania się mogą mieć mniejszą wagę, ale uzyskanie tego samego 
wyniku za kilka różnych zachowań związanych ze stresem jest już bardzo 
ważne. Ponadto sugerujemy, aby w przypadku ugryzienia przez psa, 
próby ugryzienia lub kłapania, pies został oceniony jako niezalecany 
do dalszego szkolenia, ponieważ może to być niebezpieczne w sytuacji 
terapeutycznej. Chociaż można wytresować psa, aby przestał okazywać 
te zachowania, jego stan psychiczny może się nie zmienić, a  zatem 
zachowanie może zostać wywołane również później.
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Oczywiście wynik „-1” w  przypadku dwóch różnych zachowań nie 
oznacza, że te dwa zachowania mają taką samą wagę. Te informacje 
są przetwarzane poprzez rozdzielenie zachowań na różne czynniki 
(patrz powyżej). Ważne jest również, aby osoby oceniające zawsze 
zapisywały wszystkie zachowania, które występują, co oznacza, że jeśli 
widzisz, że pies ziewa, musisz oznaczyć to „-1” niezależnie od tego, czy 
uważasz, że to oznaka niepokoju, czy czegoś innego. Arkusz punktacji 
pomaga zachować obiektywizm, ponieważ nie da się z całą pewnością 
powiedzieć, dlaczego dokładnie pies zachowywał się w  określonym 
momencie tak, jak zaobserwowaliśmy. Jeśli nadal uważasz, że wskazane 
zachowanie nastąpiło z powodu innego aspektu środowiska lub stanu 
wewnętrznego, po wystawieniu oceny możesz wskazać te opinie 
w sekcji komentarzy jako ważny dodatek do samej oceny zachowania 
psa podczas danego ćwiczenia, który później może pomóc ci ocenić 
psa. Pamiętaj, że jeśli pies wykaże dane zachowanie tylko raz lub 
dwa razy, będzie to widoczne w  podsumowaniu i  nie będzie miało 
większego wpływu na twoją ocenę. Jednak może się również zdarzyć, 
że w podsumowaniu zobaczysz, że zachowanie wystąpiło wiele razy, 
co może zmienić twój wcześniejszy ogląd.
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System punktacji pomaga mieć bardziej obiektywny pogląd na 
zachowanie psa, ale ważne jest, aby podkreślić, że nie ma ścisłych 
limitów punktowych, jeśli chodzi o  ocenę. Na przykład podczas 
określonych ćwiczeń możesz odnieść wrażenie, że pies pokazał tylko 
jeden lub dwa sygnały stresu, ale końcowy wynik może ujawnić, 
że sytuacja była znacznie gorsza, niż się wydawało. Arkusz ocen 
pomaga sprawdzić, czy istnieje poważny problem z  zachowaniem 
(agresja, intensywny stres), który wyklucza psa z  dalszego szkolenia 
do pracy w AAI. Pomaga również zadecydować zarówno trenerowi, jak 
i przewodnikowi, czy chcieliby kontynuować pracę z psem w AAI, na 
jakich obszarach warto się skupić i ile pracy przed nimi. Należy jednak 
zauważyć, że bez ograniczeń punktowych to osoba oceniająca jest 
odpowiedzialna za to, czy rekomenduje psa do dalszego szkolenia 
w AAI. W przypadku, gdy pies nie ma niskich wyników, ta decyzja jest 
łatwiejsza. Jednak w  przypadku niskich, szczególnie ekstremalnie 
niskich wyników, zaleca się, aby oceniający i  przewodnik podpisali 
dokument, że są świadomi niskich wyników i mimo to polecają psa. 
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Dodatek A. 
Formularz zgody opiekuna, który należy wypełnić 
i podpisać przed testem psychicznym.

Imię i nazwisko ewaluatora:  ………………………………………………….

Formularz zgody opiekuna

 Ja, ………………………………………………….

e-mail: …………………… 

numer telefonu: …………………………………….. 

Na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego 
psa:

Imię psa Numer chipa Rasa Płeć Wiek

w teście umiejętności umysłowych organizowanym przez 

………………………………………………… (nazwa organizacji), 

w dniu: ………………………(DD/MM/RRRR).

Podczas testu umiejętności psychicznych psu zostaną przedstawione różnorodne 

sytuacje pozwalające na zmierzenie jego równowagi psychicznej, kondycji 

fizycznej oraz poziomu bezpieczeństwa odnoście pracy. Każdy etap testu mierzy 

różne aspekty wyżej wymienionych składowych w kontekście  AAI (interwencji z 

udziałem psa).

W teście umysłowym nie używa się metod inwazyjnych. Mam świadomość, 

że mój pies podczas testu będzie wchodził w interakcję z ewaluatorami, a 

przeprowadzenie samego testu wymaga użycia rekwizytów czy sprzętu. Może to 
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powodować niewielki stres, jednakże nieprzekraczający poziomu stresu, którego 

na co dzień doświadczają dobrze zsocjalizowane psy.

Sam przebieg testu oraz czas potrzebny na jego przeprowadzenie są mi znane, 

a jakiekolwiek pytania oraz wątpliwości odnośnie testu zostały wyjaśnione 

przez organizatorów. Zgadzam się przestrzegać zasad oraz postępować 

zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez ewaluatorów. Jestem również 

świadomy/a, że na każdym etapie mam prawo wycofać mojego psa z udziału w 

teście. Moja decyzja nie wpłynie na moje relacje z ewaluatorami, jak również z 

………………………………………………. (nazwa organizacji). Mam świadomość, 

że przebieg testu będzie nagrywany na potrzeby ewaluacji oraz dla celów 

administracyjnych. …………………………………………. (nazwa organizacji) na 

wyraźną prośbę może przekazać nagrania  organom.

Wedle mojej wiedzy, mój pies nie choruje na żadną chorobę zakaźną, nie jest w 

trakcie cieczki, a wszystkie jego obowiązkowe szczepienia są ważne. Jeśli w czasie 

testu u mojego psa wystąpią jakiekolwiek oznaki choroby, moim obowiązkiem 

będzie niezwłoczne udanie się z moim psem do weterynarza.  Wyrażam 

również zgodę na kontakt z ……………………………….. (nazwa organizacji) po 

wizycie u weterynarza, gdyż ta sytuacja może mieć wpływ na bezpieczeństwo 

pozostałych psów biorących udział w teście czy przyprowadzanych do 

………………………………….. (nazwa organizacji).

Mam świadomość, że powinienem/powinnam mieć swojego psa cały czas na 

smyczy, chyba że ewaluatorzy poproszą lub wyrażą zgodę na spuszczenie psa 

ze smyczy. Mam świadomość, że jestem odpowiedzialny/a za jakiekolwiek 

zniszczenia, których mój pies może się dopuścić.

Przeczytałem/łam oraz zrozumiałem/łam formularz zgody opiekuna.

………………… …/…/…………       ………………………………………
 data i miejsce       podpis opiekuna 
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Dodatek A. Karta oceny do testu PADA. Wszystkie zachowania, które należy 
ocenić, są wypisane pod nazwą ćwiczenia. W polu „scenariusz” znajdują się ważne 
informacje dotyczące przeprowadzenia testu, które mają wpływ na ocenę. Pole 
„ocenianie zachowania” zawiera definicje/opisy konkretnych zachowań, których 
szukamy w ramach podanego pod nazwą ćwiczenia zachowania ogólnego. 
„Czynnik” określa kategorię, do której zachowanie należy. Dla ułatwienia, 
czynniki są oznaczone różnymi kolorami. (a) Zachowanie społeczne wobec psów 
(DogSoc) są jasnoszare; (b) Posłuszeństwo (Obed) jest jasnoróżowe; (c) Reakcja 
na środowisko (Env) jest żółta; (d) Towarzyskość wobec obcych osób (HumSoc) 
jest amarantowa; (e) Zachowania związane ze stresem (Stress) są zielone; a (f) 
Zachowania związane z agresją (Aggression) są niebieskie. 

Nazwa ćwiczenia i 
zachowania/kategorie 
zachowań

Scenariusz Oceniane zachowania Czynnik

Ćwiczenie 1: 
Spotkanie z innym 
psem 

To ćwiczenie pokazuje 
przewodnikowi i oceniającym, 
czy pies może pracować z 
innymi psami lub obok nich, 
i nie powinno wpłynąć na 
dopuszczenie psa do dalszego 
treningu

   

Reakcja na innego psa
Punkty za interakcję przyznaje 
się, kiedy psy się mijają.

Unikanie: pies, 
idąc, odsuwa się od 
drugiego;

Zamieranie: Pies 
nie porusza się, nie 
reaguje na delikatne 
pociągnięcie smyczy

Idzie dalej bez wahania 
/ zachowuje się 
przyjaźnie 

DogSoc

Warczenie     DogSoc

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    DogSoc

Pokazywanie zębów     DogSoc

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    DogSoc
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Ogon między łapami     DogSoc

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    DogSoc

Oblizywanie się     DogSoc

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

DogSoc

Nadmierna ekscytacja

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

DogSoc

       

Ćwiczenie 2: 
Spotkanie z 
oceniającym

Interakcja społeczna z obcą 
osobą    

Unikanie (człowieka)

Kiedy przewodnik i oceniający 
stoją naprzeciwko siebie, 
a oceniający wchodzi w 
interakcję z psem (głaszcze go)

Pies odsuwa się od 
oceniającego, próbuje 
uciec

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress
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Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 3: 
Nieprzyjemne 
traktowanie 

Interakcja społeczna z obcą 
osobą, stymulowanie dotykiem    

Odsuwanie się
Oceniający dotyka psa na 
różne (nieprzyjemne) sposoby, 
przytrzymując go za obrożę

Pies odsuwa się 
(próbuje się odsunąć, 
zrywa kontakt) 
od oceniającego 
(przemieszcza się w 
stronę przeciwną niż 
oceniający)

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress
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Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 4: 
Przywołanie psa

Sprawdzenie doświadczeń psa 
po poprzedniej interakcji    

Liczba przywołań

Oceniający odsuwa się (1,5 – 2 
metry), pies nie powinien być 
trzymany za obrożę podczas 
głaskania ; człowiek woła psa 
z odległości, mówiąc „Chodź, 
imię psa” kilka razy, powtarzając 
wołanie co 2 sekundy, 
przyjaznym tonem. Przywołanie 
należy powtarzać aż pies się 
zbliży lub do sześciu razy.

Liczba komend 
wydanych psu do 
momentu podejścia 
lub do końca ćwiczenia

Obed

Podchodzenie na 
zawołanie

 
Czy pies podejdzie 
do wołającego na 0,5 
metra (lub mniej)

HumSoc

Odchodzenie  

Czy pies odejdzie od 
oceniającego na ponad 
pół metra w ciągu 5 
sekund po podejściu

HumSoc

Warczenie     Aggression
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Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Exercise 5: Walk 
into Ćwiczenie 
5: Wchodzenie 
do nowego 
pomieszczenia z 
ludźmi

Dalsza (poważniejsza, bardziej 
intensywna) stymulacja 
społeczna. Osoby siedzą w 
3 miejscach, przynajmniej 2 
metry od siebie

   

Wejście do pokoju  

Opóźnienie przy 
wejściu do pokoju, 
tzn. do momentu, aż 
pies postawi ostatnią 
łapę w pokoju po 
otwarciu drzwi przez 
oceniającego

Env
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Inicjowanie interakcji z 
człowiekiem

 

Liczba osób, z którymi 
pies nawiązuje kontakt 
(rozumiany jako 
stanie najwyżej 20-30 
cm od osoby – nie 
licząc przewodnika 
– zwrócony w jej 
kierunku, przez co 
najmniej 2-3 sekundy)

HumSoc

Poziom aktywności  

Nieustanne leżenie 
przed badaniem 
pomieszczenia lub 
nieustanne bieganie po 
pomieszczeniu przez 
ponad 15 sekund

Env

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress
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FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Ćwiczenie 6: Test 
empatii

Czy psa przyciąga ludzki 
płacz; pies powinien podejść 
do człowieka i okazać chęć 
kontaktu

   

Interakcja z płaczącą 
osobą

Osoba (siedząca z dala od 
grupy) płacze przez 15 sekund 
lub do momentu, gdy pies do 
niej podejdzie

Czy pies podejdzie do 
osoby (na najwyżej 10 
cm), spojrzy na nią, czy 
ją ignoruje

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Ćwiczenie 7: 
Krzycząca osoba

Tutaj badamy reakcje 
psa na dziwny dźwięk, 
zainteresowanie bez 
okazywania lęku

   

Spojrzenie na 
kogokolwiek

Osoba (siedząca z dala 
od grupy) krzyczy przez 
sekundę (nie jest to osoba, 
która krzyczała). Oceniamy 
zachowanie psa tylko przez 10 
sekund po krzyku

Spojrzenie na 
dowolną osobę (poza 
przewodnikiem)

Env

Podejście do 
kogokolwiek

Oceniamy zachowanie psa 
tylko przez 10 sekund po 
krzyku

Podejście na max. 30 
cm do dowolnej osoby 
(poza przewodnikiem)

HumSoc

Wyjście z bezruchu  

Zamarcie w bezruchu: 
pies całkowicie 
przestaje się poruszać

Wyjście: po zamarciu 
pies znowu zaczyna się 
ruszać

Env

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 8: Pukanie 
do drzwi

Reakcja psa na wejście 
znajomej  osoby („powitanie”); 
oczekujemy spokojnego 
powitania, bez skakania

   

Wyjście z bezruchu  

Zamarcie w bezruchu: 
pies całkowicie 
przestaje się poruszać

Wyjście: po zamarciu 
pies znowu zaczyna się 
ruszać

Env

Podejście do osoby

Obserwacja zaczyna się zaraz 
po pukaniu i trwa do końca 
ćwiczenia (również po tym, jak 
nowa osoba usiądzie)

Pies podchodzi na max. 
30 cm do wchodzącej 
osoby

HumSoc

Skakanie  
The dog jumps on 
the Pies skacze na 
wchodzącą osobę

HumSoc

Szczekanie/Warczenie 
(zaraz po pukaniu)

    Env

Warczenie (na osobę)     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 9: 
Pies podchodzi 
do człowieka na 
zawołanie

Gotowość psa by podejść do 
człowieka    

Liczba przywołań

Człowiek woła psa z odległości, 
mówiąc „Chodź, imię psa” kilka 
razy, powtarzając co 2 sekundy, 
przyjaznym tonem. Przywołanie 
należy powtarzać aż pies się 
zbliży lub do sześciu razy.

Liczba komend 
wydanych psu do 
momentu podejścia 
lub do końca ćwiczenia

Obed

Podejście do 
wołającego

 

Pies podchodzi 
na najwyżej 30 cm 
do wołającego 
(opóźnienie mierzone 
jest od pierwszego 
przywołania)

HumSoc

Odchodzenie  

Pies odchodzi od 
oceniającego na ponad 
pół metra w ciągu 5 
sekund po podejściu

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression



98

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 10: Wózek 
Pies na smyczy mija osobę na 
wózku, 2x w ciemności, 1x w 
jasnym pomieszczeniu

   

Pierwsza reakcja na 
wózek

Zachowanie psa przy 
pierwszym mijaniu wózka

Wycofanie: Pies 
zatrzymuje się na 
kilka sekund lub cofa, 
idzie dalej dopiero na 
zawołanie przewodnika

Zamieranie: Pies 
przestaje się ruszać na 
ponad 5 sekund

Unikanie: Pies zmienia 
tor poruszania się 
na dalszy od wózka 
o co najmniej 0,5-1 
metra LUB chowa się 
przed wózkiem za 
przewodnikiem

Podejście: Pies zbliża 
się do wózka (na 
najwyżej 30 cm)

Env
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Późniejsze zachowanie
Zachowanie psa podczas 
kolejnych prób (pierwszej 
reakcji tu nie wliczamy)

Wycofanie: Pies 
zatrzymuje się na 
kilka sekund lub cofa, 
idzie dalej dopiero na 
zawołanie przewodnika

Zamieranie: Pies 
przestaje się ruszać na 
ponad 5 sekund

Unikanie: Pies zmienia 
tor poruszania się 
na dalszy od wózka 
o co najmniej 0,5-1 
metra LUB chowa się 
przed wózkiem za 
przewodnikiem

Podejście: Pies zbliża 
się do wózka (na 
najwyżej 30 cm)

Env

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress
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Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 11: Kule

Pies na smyczy mija osobę 
idącą o kulach / upuszczającą 
kule, 2x w ciemności, 1x w 
jasnym pomieszczeniu 

   

Pierwsza reakcja na 
kule

Zachowanie psa przy 
pierwszym mijaniu osoby o 
kulach

Wycofanie: Pies 
zatrzymuje się na 
kilka sekund lub cofa, 
idzie dalej dopiero na 
zawołanie przewodnika

Zamieranie: Pies 
przestaje się ruszać na 
ponad 5 sekund

Unikanie: Pies zmienia 
tor poruszania się 
na dalszy od wózka 
o co najmniej 0,5-1 
metra LUB chowa się 
przed wózkiem za 
przewodnikiem

Podejście: Pies zbliża 
się do wózka (na max. 
30 cm)

Env

Późniejsze zachowanie
Zachowanie psa podczas 
kolejnych prób (pierwszej 
reakcji tu nie wliczamy)

Wycofanie: Pies 
zatrzymuje się na 
kilka sekund lub cofa, 
idzie dalej dopiero na 
zawołanie przewodnika

Zamieranie: Pies 
przestaje się ruszać na 
ponad 5 sekund

Unikanie: Pies zmienia 
tor poruszania się 
na dalszy od wózka 
o co najmniej 0,5-1 
metra LUB chowa się 
przed wózkiem za 
przewodnikiem

Podejście: Pies zbliża 
się do wózka (na max. 
30 cm)

Env
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 12: 
Wskakiwanie na łóżko

Bliskość, posłuszeństwo i 
zachowanie na niestabilnym 
podłożu

   

Liczba komend - HOP

Celem jest sprawdzenie, jak 
komfortowo pies czuje się w 
nietypowej sytuacji z obcą 
osoba; takie sytuacje mogą 
zdarzać się podczas terapii. 
Komendę należy powtarzać aż 
pies skoczy lub 6 razy.

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Wskakiwanie na łóżko  
Czy pies wskoczył na 
łóżko, czy nie

Obed

Liczba komend – 
POŁÓŻ SIĘ

Komendę należy powtarzać 
dopóki pies się nie położy lub 
sześć razy

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed

Położenie się  
Czy pies kładzie się, czy 
wciąż siedzi na łóżku

Env

Odsuwanie się
Kiedy oceniający głaszcze i 
przytula psa

Pies odsuwa się od 
osoby

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Body tension
Tension in the dog’s face and 
all body 

Lips are lifted, 
eyebrows are changed, 
tense ears

Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 13: Schody 
z osobą oceniającą Współpraca z nieznajomym    

Liczba komend

Chęć psa do podążania na 
smyczy za znajomą  osobą bez 
dużego wahania w nietypowej 
sytuacji (schody).

Komendę można powtórzyć aż 
pies posłucha lub sześć razy.

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed

Pójście za obca osobą
Oceniająca nie powinna 
ciągnąć psa, pies powinien 
podążać na luźnej smyczy

Pies stawia pierwszą 
łapę na schodach

Obed

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress
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Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 14: „Siad” 
na komendę

Prezentacja znanej czynności 
na komendę głosową    

Liczba komend

Komendę należy wydać w 
zwykły sposób z możliwie 
małą pomocą ciałem, można 
ją powtarzać co 2 sekundy do 
wykonania jej przez psa.

Komendę można powtórzyć aż 
pies posłucha lub sześć razy.

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed

Posłuszeństwo  
Pies wykonuje 
komendę lub nie

Obed

Utrzymanie pozycji  
Czas, jaki upływa zanim 
pies zmieni pozycję lub 
skończy się ćwiczenie

Obed

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
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Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 15: „Leżeć” 
na komendę

Demonstration of learnt action 
on verbal signal    

Liczba komend

Komendę należy wydać w 
zwykły sposób z możliwie 
małą pomocą ciałem, można 
ją powtarzać co 2 sekundy do 
wykonania jej przez psa.

Komendę można powtórzyć aż 
pies posłucha lub sześć razy.

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed

Posłuszeństwo
W określonym limicie 
czasowym: 30 sekund?

Pies wykonuje 
komendę lub nie

Obed

Utrzymanie pozycji  
Czas, jaki upływa zanim 
pies zmieni pozycję lub 
skończy się ćwiczenie

Obed

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 16: „Stój” 
na komendę

Prezentacja znanej czynności 
na komendę głosową  

Liczba komend

Komendę należy wydać w 
zwykły sposób z możliwie 
małą pomocą ciałem, można 
ją powtarzać co 2 sekundy do 
wykonania jej przez psa.

Komendę można powtórzyć aż 
pies posłucha lub sześć razy.

Liczba komend 
wydanych zanim pies 
posłucha

Obed

Posłuszeństwo  
Pies wykonuje 
komendę lub nie

Obed

Warczenie     Aggression
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Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 
17: Zabawa 
międzygatunkowa

Zabawa ze znajomą osobą    

Zabawa 
Zabawka A: przeciąganie

Zabawka B: aport

Czy pies bawi się z 
oceniającym

HumSoc

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress
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FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 18: 
Pilnowanie jedzenia

Ćwiczenie to ma dwie fazy: 

1: pies dostaje miskę z 
lubianym jedzeniem i może 
zjeść

2: oceniająca zabiera jedzenie 
i trzyma je przez 5 sekund

Wszystkie zachowania mierzy 
się przed podaniem jedzenia i 
po zabraniu go

   

Przed podaniem 
jedzenia

Mierzone, gdy oceniający 
tylko stoi przed psem, przed 
podaniem jedzenia

Czy pies skacze na 
oceniającego

Obed

Po zabraniu jedzenia
Po tym, jak oceniająca zabierze 
jedzenie (5 sekund)

Czy pies skacze na 
oceniającego

Obed
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FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress

       

Ćwiczenie 19: Tłum

Dalsza (bardziej intensywna) 
stymulacja społeczna, 
odwzorowująca sytuację 
możliwą podczas terapii

   

Unikanie/skakanie  

Unikanie: Pies odsuwa 
się od zbliżających się 
ludzi (próbuje wyjść 
poza krąg ludzi)

Skakanie: Pies skacze 
na zbliżające się osoby

HumSoc
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PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Warczenie     Aggression

Szczekanie lub inny 
rodzaj wokalizacji 
(piszczenie itp.)

    Stress

Pokazywanie zębów     Aggression

Próba gryzienia lub 
Kłapanie zębami

    Aggression

Ogon między łapami     Stress

Ziewanie lub 
Otrząsanie się

    Stress

Oblizywanie się     Stress

Postawa ciała  

Obniżona postawa 
ciała: ogon między 
łapami, opuszczone 
uszy, ogólnie niska 
pozycja 

Stress

Nadmierna ekscytacja  

Skakanie/” 
podgryzanie”, 
lizanie, głośny i/lub 
przyspieszony oddech, 
bieganie (w kółko), 
ciągniecie na smyczy, 
ziajanie

Stress
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