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5.1 Εκπαίδευση και σκύλοι

5.1.1 Ορισμοί

5.1.1.1 Εκπαίδευση Σκύλων

Η εκπαίδευση ενός σκύλου είναι απλά η εφαρμογή ανάλυσης της  συμπεριφοράς 
του, η οποία χρησιμοποιώντας αντιδράσεις σε ερεθίσματα από το  περιβάλλον 
του, τροποποιεί την συμπεριφορά του. Η τροποποίηση αυτή αφορά στην βοή-
θεια που του προσφέρεται  ώστε με φυσιολογικό τρόπο  να δύναται να εκτελεί 
συγκεκριμένα παραγγέλματα, να μπορεί να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες και, κυρίως, να συμμετέχει στην καθημερινή ζωή ενός σπιτιού. 

Επιπλέον, η εκπαίδευση ενός σκύλου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δη-
μιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας ιδιοκτήτη και σκύλου, 
αφού εκπαιδεύοντας τον δημιουργείται μια αποτελεσματική γλώσσα επικοινω-
νίας, δυναμώνονται οι σχέσεις τους  και βέβαια επιτυγχάνεται  ευχάριστος και 
ποιοτικός χρόνος μεταξύ τους.

Ακόμη με την εκπαίδευση ένας σκύλος αυξάνει τις εμπειρίες του με έναν θεμιτό 
και φυσιολογικό τρόπο, κερδίζοντας ο ίδιος καλύτερη συμπεριφορά και κυρίως 
όρια στην συμπεριφορά του (τα όρια σε έναν σκύλο, όπως και στα παιδιά προ-
σφέρουν ασφάλεια), αυτοπεποίθηση που βέβαια οδηγεί και σε επιβραβεύσεις 
και καλή συμβίωση με τον ιδιοκτήτη.

Με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατόν να ορισθούν:

D Δάσκαλος Εκπαίδευσης: Είναι ένας διπλωματούχος, ικανός να διδάξει έναν 
ιδιοκτήτη πώς να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Ο δάσκαλος εργάζεται με τους 
ιδιοκτήτες, οι οποίοι με την σειρά τους εργάζονται με τους σκύλους τους.

D Σύμβουλος Συμπεριφοράς: Είναι ένα άτομο με μεγάλη εμπειρία ο οποίος 
μπορεί να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να αντιλαμβάνεται την συμπεριφορά 
ενός σκύλου και να την διορθώνει όταν απαιτείται.
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Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθούν δύο βασικές συνθήκες εκπαίδευσης:

 Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά, αμέσως μόλις  το κουτάβι χωριστεί από τη 
μητέρα του, δηλαδή σε ηλικία περίπου 2 1/2 μηνών. Η ηλικία αυτή είναι 
ιδανική αφενός γιατί το κουτάβι διαθέτει την αναγκαία μαθησιακή ικανό-
τητα και αφετέρου με την έγκαιρη έναρξη της εκπαίδευσης αποφεύγονται 
προβληματικές συμπεριφορές που τυχόν αργοπορία μπορεί να οδηγήσει 
στην εμφάνιση τους. 

 Η διαδικασία της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με την παρουσία, την 
συμμετοχή και την συνεργασία του ιδιοκτήτη. Μια βασική αρχή της 
εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή είναι: η διαδικασία εκπαίδευσης πρέπει 
να απευθύνεται στον ιδιοκτήτη, ο οποίος με την σειρά του θα πρέπει να 
εκπαιδεύσει ο ίδιος τον σκύλο του.  

Τέλος, τα οφέλη της εκπαίδευσης αφορούν όλους τους συγκάτοικους σε ένα σπίτι 
με σκύλο (ιδιοκτήτης, οικογένεια του, και ο ίδιος ο σκύλος). Τα σημαντικότερα 
από τα οφέλη αυτά είναι τα εξής:

D Εκμάθηση των βασικών εντολών, αναγκαίων για την συγκατοίκηση ανθρώ-
πων και σκύλου.

D Εκμάθηση του σωστού τρόπου επικοινωνίας μεταξύ ιδιοκτήτη και σκύλου, 
ο οποίος οδηγεί στην εύκολη επικοινωνία και αλληλοκατανόηση.

D Εκμάθηση βασικών κανόνων που αφορούν την ιδιοσυγκρασία, τα χαρα-
κτηριστικά και  την συμπεριφορά του σκύλου, για την αποφυγή λαθών στην 
συμβίωση με τον σκύλο.

D Άμεση βοήθεια  για την κοινωνικοποίηση του κουταβιού, η οποία αποτε-
λεί και την θεμελιώδη προϋπόθεση για μια φυσιολογική συμπεριφορά και 
αρμονική προσαρμογή στο περιβάλλον.

D Παροχή εναλλακτικών λύσεων  για την αντιμετώπιση μη φυσιολογικής συ-
μπεριφοράς του σκύλου, χωρίς τη χρήση ψυχολογικής πίεσης ή σωματικής 
βίας σε αυτόν.

5.1.1.2 Εκπαίδευση Υπακοής

Η εκπαίδευση υπακοής αναφέρεται στην εκπαίδευση ενός σκύλου με ευρείς 
αντικειμενικούς στόχους. Η εκπαίδευση αυτή κυμαίνεται από την εκμάθηση 
βασικών εντολών όπως κάτσε, μείνε, κάτω κ.λπ., μέχρι την προετοιμασία για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς όπου διδάσκονται εντολές για την εκπλήρωση των 
οποίων απαιτούνται επιπλέον ικανότητες και ακρίβεια εκτέλεσης.

Επειδή η υπακοή προϋποθέτει συμμόρφωση με την μοναδική εντολή η οποία 
δίνεται από τον χειριστή στον σκύλο, ένας σκύλος θεωρείται ότι  υπακούει και 
όχι απλά ότι έχει εκπαιδευτεί στην υπακοή, εάν αντιδρά σωστά και αποτελε-
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σματικά κάθε φορά που ο εκπαιδευτής 
του δίνει κάποια εντολή. Η εκπαίδευση 
υπακοής είναι μια συνεχής και χρονοβόρα 
διαδικασία που η χρονική της διάρκεια 
εξαρτάται: από τον σκύλο, την μέθοδο που 
χρησιμοποιείται, την ικανότητα του και τις 
δυνατότητες του εκπαιδευτή ή του χειρι-
στή καθώς και την αγάπη και την δέσμευση 
που νιώθει απέναντι στον σκύλο. Κυρίως, 
όμως εξαρτάται από το επίπεδο της υπα-
κοής που είναι επιθυμητό  να επιτευχθεί 
για το συγκεκριμένο σκύλο.

Η βασική ή αρχική εκπαίδευση υπακοής 
συνήθως διαρκεί από έξη έως δέκα εβδο-
μάδες και κατά την διάρκεια αυτού του 
χρόνου καταδεικνύεται ο τρόπος με τον 
οποίο ο εκπαιδευτής επικοινωνεί  και 
εκπαιδεύει τον σκύλο χρησιμοποιώντας 
μερικές απλές εντολές. Με τις περισσότε-
ρες μεθόδους ένας σκύλος εκπαιδεύεται σε 
μια εντολή κάθε φορά, ενώ το πρώτο βήμα της εκπαίδευσης είναι το βάδισμα 
δίπλα στον εκπαιδευτή με την βοήθεια τροφής και την χρήση του υπάρχοντος  
λουριού. Το τμήμα αυτό της εκπαίδευσης αποτελεί και την προϋπόθεση για την 
εκμάθηση άλλων εντολών, με τον ίδιο τρόπο που η εκπαίδευση υπακοής είναι 
προϋπόθεση για άλλα είδη εκπαίδευσης. 

5.1.1.3 Εκπαίδευση Διόρθωσης Συμπεριφοράς

Η εκπαίδευση διόρθωσης συμπεριφοράς αφορά την εκπαίδευση ενός σκύλου 
ώστε να αντιμετωπίζει καταστάσεις οι οποίες του προκαλούν άγχος, φόβο ή 
υπερβολικό ενθουσιασμό. Δηλαδή συμπεριφορές οι οποίες είναι μη φυσιολο-
γικές και κυρίως επιβλαβείς για τον ίδιο και ανεπιθύμητες  για τον ιδιοκτήτη ή 
τον χειριστή του. Σε έναν σκύλο δεν είναι ευχάριστο, παρόλο που μερικές φορές 
θεωρείται από ορισμένους υγιής αντίδραση, να γαβγίζει συνέχεια σε άλλους 
σκύλους, σε περαστικούς, στο άκουσμα ενός θορύβου (π.χ. το κουδούνι του σπι-
τιού) , ή ακόμη να χοροπηδάει σαν τρελός όταν βλέπει γνωστά ή αγαπημένα του 
πρόσωπα  κ.λπ. Ο τρόπος αυτός συμπεριφοράς αντανακλά τις γνώσεις του για  
τον τρόπο αντίδρασης του σε αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα της  
χωρίς διορθωτικών παρεμβάσεων συνεχούς επανάληψης τους. Μέσω της εκπαί-
δευσης διόρθωσης συμπεριφοράς  ενός σκύλου, επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση 
της κατάσταση αυτής. Η παροχή νέων εμπειριών τον βοηθούν να τροποποιήσει  
σε κάποιο βαθμό, που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, την αρνητική και μη 
φυσιολογική αντίδραση του σε μια σειρά από ερεθίσματα του περιβάλλοντος του.
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5.1.1.4 Υπακοή

Το λεξικό ορίζει την υπακοή ως « κάποιον άνθρωπο ή κάποιο ζώο το οποίο είναι 
διατεθειμένο να υπακούσει ή να συμμορφωθεί στις υποδείξεις ή στις εντολές 
άλλων». Με άλλα λόγια, αναφέρεται  στην εκούσια πειθαρχία. Η υπακοή ενός 
σκύλου, ως μια μορφή συμπεριφοράς σχετίζεται τόσο με την ιδιοσυγκρασία του, 
όσο και με τον τρόπο που αντιδρά και αντιμετωπίζεται το περιβάλλον του. Με 
βάση τον ορισμό αυτόν, ένας σκύλος του οποίου η ράτσα δεν διαθέτει έντονα 
το γνώρισμα της προστασίας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυ-
τήν, όπως οι σκύλοι από άλλες ράτσες που διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό. 
Δηλαδή, η εκπαίδευση προστασίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν ο σκύλος δεν 
διαθέτει ιδιοσυγκρασία προστασίας, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται από υποχω-
ρητική στάση ή κυριαρχείται από φόβο και αβεβαιότητα.

Με το ίδιο σκεπτικό, επειδή τα κουτάβια όπως και τα μικρά παιδιά είναι πολύ 
εύπλαστα, όταν ένα κουτάβι εγκατασταθεί σε  ένα νέο σπίτι διαμορφώνει τη 
στάση του για το περιβάλλον του, με βάση κάθε είδους πληροφορίες που επε-
ξεργάζεται εκεί.  Αυτές οι πρώτες εμπειρίες με το νέο αφεντικό και την οικογένειά 
του επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση του κουταβιού ως προς τον έξω 
κόσμο. Επιπλέον, η ανθρώπινη οικογένειά του γίνεται η νέα αγέλη του και γι' 
αυτό επιδιώκει να βρει την κατάλληλη θέση μέσα σε αυτήν. Δηλαδή η θέση που 
παίρνει ως προς το αφεντικό του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι η 
θέση που θα πάρει όταν βγει στον έξω κόσμο. Ως αποτέλεσμα, το κουτάβι πρέπει 
γρήγορα να συμμορφωθεί με τον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη και της οικογένειας 
με την οποία θα συζεί, αλλά αναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην 
οικογένεια χωρίς, όμως, να χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επομένως, η 
εκπαίδευση του πρέπει να βασίζεται  εκτός από την ιδιοσυγκρασία του και στον 
ρόλο του περιβάλλοντος, δηλαδή του  τρόπου που αντιδρά και αντιμετωπίζει 
το περιβάλλον του. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις η βασική αρχή εκπαίδευσης 
ενός σκύλου είναι  ο σεβασμός στους παράγοντες που καθορίζουν την συμπε-
ριφορά ενός σκύλου. Ένας τέτοιος σεβασμός, όμως, δεν μπορεί να βασίζεται 
μόνο σε όρους κυριαρχίας του ιδιοκτήτη, αλλά στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ 
ιδιοκτήτη και σκύλου, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη 
συνέπεια. Οι σκύλοι οι οποίοι κάνουν άριστα τη δουλειά τους, είναι γιατί την 
επιτυγχάνουν σε αρμονία με τα χαρακτηριστικά της ράτσας τους και τον όποιον 
ρόλο το αφεντικό τους έχει αναθέσει. Με άλλα λόγια, έχουν καθοδηγηθεί πολύ 
νωρίς σωστά και έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να κατανοούν και 
να εκτελούν τα καθήκοντά τους φυσικά και αβίαστα.
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8.1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση σκύλων έχει λάβει ένα καινούργιο νόημα. 
Η εποχή όπου οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση σκύλων ήταν απλά η 
εκμάθηση ορισμένων εντολών (κάτσε, μείνε ή κάτω), από κάποιον ειδικό που 
εκπαίδευε χωρίς την συμμετοχή του απασχολημένου ιδιοκτήτη τον σκύλο του, 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα η εκπαίδευση των σκύλων καθορίζεται από 
το τρίπτυχο εκπαιδευτής- ιδιοκτήτης- σκύλος και βασίζεται στις επιστημονικά 
τεκμηριωμένες αρχές της επιστήμης της συμπεριφοράς (behavioral science). Η 
εκπαίδευση σκύλων έχει μετατοπιστεί από την άγνοια, την παραπληροφόρηση, 
τις ατεκμηρίωτες εμμονές, αλλά και τον πόνο, τον φόβο και τον εκφοβισμό των 
σκύλων προς την δημιουργία τεκμηριωμένων, σταθερών και ευεργετικών  δε-
σμών μεταξύ των τριών αυτών παραγόντων. Επομένως, η εκπαίδευση σκύλων 
πρέπει να ιδωθεί από την σκοπιά της τεκμηριωμένης κατανόησης, της σωστής 
εκτίμησης και της συνεχούς επικοινωνίας, οι οποίες οδηγούν στην εμπιστοσύνη 
και στην εκτίμηση μεταξύ των διαστάσεων του τρίπτυχου. 

Επιπλέον, το τρίπτυχο της εκπαίδευσης σκύλων καθορίζει ότι ο εκπαιδευτής δεν 
αντιμετωπίζει μόνον τον σκύλο, ώστε πληροφορίες όπως η ράτσα, η ιδιοσυγκρα-
σία του και τα άλλα χαρακτηριστικά του να αποτελούν τα μοναδικά εφόδια για 
την εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτής  καλείται να εκπαιδεύσει την ομάδα ιδιοκτήτης/
χειριστής-σκύλος. Επομένως, πέρα από τη αξιολόγηση του σκύλου για την οποία 
έχουν γραφτεί αρκετά, υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης και του ιδιοκτήτη του υπό 
εκπαίδευση σκύλου.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού διαπραγματεύτηκε με σχετική λεπτομέρεια 
την νέα αυτή προσέγγιση προς τον εκπαιδευόμενο σκύλο και τον ιδιοκτήτη του. 
Ως αποτέλεσμα, το τρίτο μέρος οφείλει να εστιαστεί πρώτον στον ρόλο του εκ-
παιδευτή και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει τους ιδιοκτήτες 
τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνολικής αντιμετώπισης τους 
ως επαγγελματίας. Δεύτερον, στις υποχρεώσεις του να αντιμετωπίζει το περιβάλ-
λον εντός του οποίου λειτουργεί το τρίπτυχο εκπαιδευτής- ιδιοκτήτης- σκύλος, 
δηλαδή το ενδιαίτημα των σκύλων και την συνολική διαδικασία φιλοξενία τους 
στις μονάδες αυτές.
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8.2 Εκπαιδευτής και ιδιοκτήτης

8.2.1 Φύση της εκπαίδευσης

Για να εκπαιδευτεί ένας σκύλος απαιτείται να εκπαιδευτεί και αυτός (συνήθως 
ο ιδιοκτήτης ή μέλος της οικογένειας του) που θα χειρίζεται τον σκύλο. Ως 
αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί να αξιολογεί και τον χειριστή του 
σκύλου, εάν αποβλέπει σε μια πραγματική, ουσιαστική και επιτυχή εκπαίδευση. 
Η συμπεριφορά του χειριστή, απόρροια της ιδιοσυγκρασίας του και των χαρα-
κτηριστικών του,  αποτελεί βασικό παράγοντα του τρόπου και της προσέγγισης 
εκπαίδευσης του σκύλου του και πρέπει να εκτιμάται και να λαμβάνεται υπόψη.

Οι άνθρωποι, περισσότερο και από τους σκύλους, διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς τον χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνουν τον χαρακτήρα και 
την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Υπάρχει σειρά ενδείξεων στις 
οποίες ένας εκπαιδευτής πρέπει να εστιάζει για να αντιληφθεί τη φύση και την 
ψυχολογία του χειριστή, οι οποίες καθορίζουν και την συμπεριφορά του προς 
τον σκύλο του. Τέτοιες ενδείξεις, οι οποίες μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν 
και να αξιολογηθούν, προκύπτουν από την προσεκτική εξέταση της  οπτικής 
επαφής που υιοθετεί κάθε άτομο ως μέσο επικοινωνίας στην καθημερινότητά 
του, σε συνδυασμό με την απόσταση που κρατάει από τους συνομιλητές του 
και από την αξιολόγηση της γλώσσας του σώματός (κινήσεις, στάσεις, χειρονο-
μίες, κ.λπ.). Η ερμηνεία της οπτικής επαφής και της γλώσσας του σώματος ενός 
χειριστή, βοηθά τον εκπαιδευτή να "δει" τι κρύβετε πίσω από την επιτηδευμένη 
συμπεριφορά του. 
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8.2.2 Αντιμετώπιση του Χειριστή

Όσον αφορά την οπτική επαφή είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι  είναι το πιο 
ισχυρό μέσο επικοινωνίας που διαθέτει ο άνθρωπος μετά τον λόγο. Δεν είναι 
τόσο ξεκάθαρο γιατί η οπτική επαφή είναι τόσο ισχυρό μέσο επικοινωνίας, 
αφού κάποιοι υποστηρίζουν ότι βασίζεται στο ένστικτο και συνδέεται άρρηκτα 
με την επιβίωσή μας, ενώ κάποιοι άλλοι επισημαίνουν τη σημασία της ως μέσο 
μάθησης (π.χ., ένα βλέμμα μπορεί να αποτρέψει ή να επιτρέψει την εκτέλεση 
μιας ενέργειας). Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι που καθιστούν την οπτική επαφή 
καθοριστική ένδειξη της ψυχολογίας ενός ατόμου, αυτό που έχει σημασία είναι  
η αποτελεσματική χρήση της από έναν εκπαιδευτή σκύλων. 

Καταρχάς ένας εκπαιδευτής καλό είναι να γνωρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι 
κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται όταν ένα άτομο κοιτάζει ένα άλλο. Οι πιο  
βασικοί κανόνες που είναι αποδεκτοί παγκοσμίως είναι οι εξής:

 Όταν ένα άτομο κοιτάζει ένα άλλο παρατεταμένα, αυτό θεωρείται εκδήλω-
ση ανωτερότητας, έλλειψη σεβασμού, προσβολή, ακόμα και απειλή.

 Όταν ένα άτομο έχει ελάχιστη οπτική επαφή με ένα άλλο, αυτό συνήθως 
φανερώνει έλλειψη προσοχής, ανειλικρίνεια, ανεντιμότητα, αγένεια ή ότι 
απλά είναι ντροπαλό.

 Όταν ένα άτομο αποστρέφει το βλέμμα ή χαμηλώνει τα μάτια του, αυτό 
θεωρείται δείγμα υποταγής.
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