Taastrup Agility Klub
inviterer til:

Informationsaften om
Hundeinstruktør-uddannelsen
med start i januar 2020
- og afslutning juni 2020.
Mødet finder sted, d 25/11 2019 kl 19-21,
i vores klubhus, på adressen:
Snubbekorsvej 24C, 2630 Taastrup
For tilmelding og/eller yderligere
information, se vores kursusfolder,
eller kontakt kursusleder Birgit Andersen

%: 29258235 / ): birgit.andersen.53@gmail.com

Kære hundeklubber - og øvrige interesseret i Hundeinstruktør uddannelsen.
Uddannelse er måske den vigtigste ressource, hvis en hundeklub skal eksisterer
og udvikle sig over længere tid. Det er en central del af klubben, som vi, i Taastrup Agility Klub (TAK), synes er nødvendig for at:

 have en stabil kontinuerlig, gerne geografisk lokal mulighed
for at kunne bruge.
 kunne matche klubbens økonomiske muligheder.
 have viden om hvad uddannelsen indeholder og på hvilket
taksonomisk niveau.
 støtte op om i klubben og kunne supplerer med de praktiske
muligheder og grundlag, der skal supplerer teorien og give
de nye instruktører den nødvendige erfaring og rutine.
 have indflydelse på uddannelsen ved, at kunne debatterer,
konstruktivt kritiserer, samt forslå ideer og/eller muligheder, som der bliver lyttet til og evalueret på.
Det er baggrunden for, at vi i TAK har skabt Hundeinstruktør uddannelsen.
Uddannelsen er blevet gennemført 3 gange siden 2011, og er, bl.a. på baggrund af
deltagernes feedback, kontinuerligt blevet, justeret og opdateret, både teoretisk og praktisk.
Via vores erfaringer har vi lagt et niveau, som vi mener, er nødvendigt, relevant
og tidsvarende, i forhold til det, vi i TAK, forventer en ny uddannet instruktør
skal kunne beherske og have viden om for, at være bedst muligt rustet til opgaven som hundeinstruktør.
Det vil vi meget gerne vise jer og fortælle mere om.
Derfor inviterer vi til informationsaften om uddannelsen:
Mandag d 25/11 kl 19 til 21, i vores klubhus i Taastrup
Her vil vi præsenterer Hundeinstruktøruddannelsen. Give eksempler på hvad den
indeholder, hvilke tanker og erfaringer den er bygget på og det skriftlige materiale, der understøtter den viden, som de nye instruktører erhverver på kurset.
Der vil selvfølgelig også blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Vi vil til mødet byde på en kop kaffe/the og lidt brød, derfor er vi afhængige af,
at vide hvor mange i kommer, helst hurtigst muligt.
Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner Taastrup Agility Klub
Kursusleder Birgit Andersen

