Starten met Do as I do (DAID) Claudia Fugazza
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Henk De Clercq

https://youtu.be/csOyIww39kw?list=UU40ktPZovMjkswsXxVB7NWg
https://www.facebook.com/groups/1508518756068808/

Jennifer Cattet Ph.D.
https://bobcrothers.wordpress.com/

http://www.apprendimentosociale.it/en/do-as-i-do/how-did-do-as-i-do-become-a-training-method/

“Location enhancement” is een a concept gerelateerd aan “stimulus enhancement” maar
toch lichtjes verschillend. LE kent bij honden een zeer sterk effect. Bvb als je de hond
leert zitten naast je (“ZIT”), dan zal je hond sterk geneigd zijn om op het bevel “ZIT”
naar je toe te komen en naast je te gaan zitten, ipv te gaan zitten op de plaats dat hij was
toen je het bevel gaf.
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Claudia Fugazza is etholoog en hondentrainer en ontwikkelde deze nieuwe trainingsmethode
voor honden. Samen met Adam Miklosi onderzocht ze aan de universiteit van Boedapest de
sociale en verstandelijke vermogens bij honden en past ze Do as I do toe binnen hondentraining,
maar ook om het imitatievermogen bij honden wetenschappelijk te onderzoeken.
Claudia werkt aan de hand van het Do as I do trainingsprotocol op haar eigen hondenschool in
Italië en behandelt ook honden met gedragsproblemen. Ze is tevens auteur van het boek met
DVD “Do as I do Il cane impara guardandoci”.
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Confisius wist het eigenlijk al:
“I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand”
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Claudia.happydog@gmail.com
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Publicaties van het Family Dog Project

