
15/2 Kako lahko s pomo~jo terapevtskega

psa izvajamo vzgojno-izobra`evalne

dejavnosti

(Mateja Slapnik)

15/2.1 Uvod

Zakaj in kako vklju~iti psa v vzgojno-izobra`evalni proces?  
Pes ljudi sprejme tak{ne, kot so. Ne ocenjuje jih, ne razvr{~a in ne primerja
med seboj. 
V Sloveniji ni zakonsko opredeljenih mo`nosti za vklju~evanje psa v
vzgojno-izobra`evalni proces. Zato je treba poskrbeti v prvi vrsti za varnost
uporabnikov in psa. 
Pes mora biti primeren za delo z u~enci. 
Vodnica psa in psi~ka Kity imava pridobljeno licenco terapevtskega para.
Licenco sva pridobili pri Slovenskem dru{tvu za terapijo s pomo~jo psov
dru{tva Ta~ke pomaga~ke (kasneje v besedilu Ta~ke pomaga~ke). Pri njih
sva opravili vse potrebno izobra`evanje.  
Pridobiti je treba soglasja ustanove, v kateri deluje{, strokovnih delavcev
in uporabnikov, v na{em primeru u~encev.
Da bi bil vzgojno-izobra`evalni proces z vklju~evanjem psa {e strokovno
podprt, se je {ola povezala z Zavodom RS za {olstvo. Prijavili smo
inovacijski projekt z naslovom Ku`a, motivator za u~enje. 
Trenutno v Sloveniji uporabljamo mo`nosti vklju~evanja psa v vzgojno-
izobra`evalni proces na na~in, da imata vodnik in pes pridobljeno licenco
terapevtskega para. V Sloveniji deluje nekaj dru{tev, ki se s tem ukvarjajo
(Ta~ke pomaga~ke, Ambasadorji nasmeha, Zavod PET). 
Strokovni delavci se lahko dogovorijo z dru{tvi za enkratne obiske ali za
redne obiske. To je odvisno od namena, cilja vklju~evanja psa v vzgojno-
izobra`evalni proces in od razpolo`ljivosti terapevtskih parov.
Mo`nost vklju~evanja psa v vzgojno-izobra`evalni proces je tudi, ~e je
strokovni delavec, ki dela na {oli, usposobljen za tak terapevtski par. 
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15/2.2 Kako usposobiti sebe in psa za delo v

{oli

Pes mora biti primeren za delo z ljudmi. Pripravljen mora biti za kontakte
z ljudmi. Zato je treba psa testirati, kar opravijo kinologi v dru{tvu Ta~ke
pomaga~ke. Nato se pri~ne usposabljanje za pridobitev licence terapevtski
par. 

Udele`ili sva se strokovnega izobra`evanja v dru{tvu. Po izobra`evanju je
sledilo pripravni{ko obdobje. V tem obdobju sva izvedli 25 pripravni{kih
ur in na podlagi analize opravljenih ur dobili naziv terapevtski par
Slovenskega dru{tva za terapijo s pomo~jo psov Ta~ke pomaga~ke.
Terapevtski par sva postali 4. januarja 2013. Kity je dvakrat letno veteri-
narsko pregledana. Veterinar preveri njeno telesno pripravljenost, izvedejo
se tudi laboratorijske preiskave blata, da se izklju~i mo`nost parazitov.  

15/2.2.1 Slovensko dru{tvo za terapijo s pomo~jo psov

Ta~ke pomaga~ke 

Slovensko dru{tvo za terapijo s pomo~jo psov Ta~ke
pomaga~ke zdru`uje ~lane, ki skupaj s svojimi psi
obiskujemo razli~ne ustanove. Dru{tvo, ki je bilo ustano-
vljeno leta 2007, je humanitarno, nepridobitno zdru`enje
fizi~nih oseb in deluje v javnem interesu. ^lani dru{tva smo
prostovoljci, v~lanjeni smo tudi v Slovensko mre`o prostovoljskih
organizacij. Ponosni smo, ker opravljamo koristno in plemenito delo.
Slovensko dru{tvo za terapijo s pomo~jo psov Ta~ke pomaga~ke je bilo leta
2008, zgolj leto po ustanovitvi, izbrano za dobrotnika leta. Dru{tvu Ta~ke
pomaga~ke je Ministrstvo RS za zdravje priznalo status humanitarne organi-
zacije in status dru{tva, ki deluje v javnem interesu na podro~ju
zdravstvenega varstva. 
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Dru{tvo Ta~ke pomaga~ke izvaja naslednje programe:
- TERAPIJA S POMO^JO PSOV ali Animal assistend therapy (AAT) 
- AKTIVNOST S POMO^JO PSOV ali Animal assisted activity (AAA)
- R. E. A. D. PROGRAM - Reading Education Assistance Dogs je

licen~ni program, registriran pri Intermountain Therapy Animals USA.
Vrste programa R.E.A.D.: v knji`nici je motivacijski, pou~en in
zabaven, poteka enkrat na teden ali mesec, cilji pa niso specifi~no
zastavljeni (AAA - aktivnost s pomo~jo psa); v {oli poteka v
sodelovanju s strokovnim delavcem, ki spremlja in dokumentira
napredek. Zastavljeni cilji so (AAT – terapija s pomo~jo psa):

- DRU@ABNI[TVO
- PES V [OLI
- OSVE[^ANJE

15/2.3 Predstavitev ideje vodstvu {ole in

kolektivu

Zaposlena sem na O[ Pod goro Slovenske Konjice kot specialni pedagog.
Kolektiv pozitivno sprejema pedago{ke novosti v vzgojno-izobra`evalni
proces, saj se strokovni delavci vklju~ujejo pri razli~nih projektih in svoja
novo pridobljena znanja vna{ajo v izvajanje pouka. Zato je bila ideja o
vklju~evanju psa v vzgojno-izobra`evalno delo pri vodstvu in strokovnih
delavcih sprejeta pozitivno. 

Ravnateljici sem predstavila dru{tvo Ta~ke pomaga~ke, na~in dela in vsa
potrdila, ki sva jih s Kity pridobili. Nato sem idejo predstavila kolektivu na
konferenci. Prikazala sem jim tudi konkretno delo s psom. Nekaj kolegov
je idejo sprejelo z zadr`kom, ve~ina jo je podprla. Povedala sem jim, da je
ku`a usposobljen kot terapevtski pes, da je dvakrat letno veterinarsko
pregledan. Prosila sem jih, da bi idejo predstavili star{em na roditeljskih
sestankih. Star{i in u~enci so idejo podprli. Preko star{ev smo pridobili
soglasja vseh u~encev na {oli (pribli`no 500 u~encev). 
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Kot sem `e prej omenila, v Sloveniji ni zakonske podlage za vklju~evanje
psa v ustanove, ki izvajajo vzgojno-izobra`evalni proces. Zato sem
oblikovala obvestilo in soglasje, v katerem sem obvestila star{e o na~inu
dela ob prisotnosti psa v {oli. Soglasje je oblikovano tako, da star{i s
podpisom dovolijo svojemu otroku, da je prisoten pri izvajanju pouka in
razli~nih aktivnosti ob prisotnosti psa. Soglasje traja za obdobje {olanja na
osnovni {oli. ^e si star{i premislijo, imajo mo`nost preklica soglasja. 

a) Za~eli smo delo

Preden smo za~eli izvajanje aktivnosti, pri katerih je bil vklju~en pes v
vzgojno-izobra`evalni proces, sem oblikovala pravila za dru`enje s Kity.
Pravila so bila oz. so {e vedno v obliki plakatov izobe{ena na ve~ vidnih
mestih na {oli. Tako, da si jih lahko u~enci samostojno preberejo in po
potrebi svoje znanje osve`ijo.
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^e izvajam aktivnost s celim razredom, se z u~iteljicami dogovorim za obisk
s Kity v razredu in u~encem pravila predstavim. S pomo~jo Kity pravila tudi
demonstriram, da jih u~enci uzavestijo. To imenujemo uvodna ura v
dru`enje s psom. 

Prioriteta je bila, da se bo Kity v {oli dobro po~utila, da ne bo izpostavljena
prevelikemu stresu. Druga pomembna zadeva je varnost, ki mora biti
vzpostavljena glede psa in uporabnikov. Kity je kljub vsemu pes, zato jo je
treba spremljati in opazovati. ^e se opazi, da se pes ne po~uti dobro, ga je
treba umakniti od otrok. Kajti vedeti moramo, da se mora pes dobro po~utiti
v ustanovi, da lahko dela. Zato je treba psu poiskati prostor, kamor se bo
lahko v tak{nih trenutkih umaknil. Pes mora biti nenehno pod nadzorom
vodnika. U~encem je treba najprej povedati, da ga ne morajo vsi naenkrat
bo`ati. Tako `e razvijamo samokontrolo pri u~encih. 

Najprej je treba seznaniti {ir{o javnost in uporabnike, da bo v ustanovi
ob~asno prisoten pes. To naredimo s plakati, ki jih obesimo na ve~ vidnih
mestih, kot sem `e prej omenila. U~ence je treba postopoma seznanjati s
psom, in sicer najprej jih u~iteljica seznani s tem, da bo pes ob~asno
prisoten pri pouku. Nato naredimo uvodno uro oz. predstavitev, v kateri
u~enci pridobijo pravila obna{anja ob psu in jih tudi ob psu prakti~no
izvedejo.  

Na za~etku uvajanja je priporo~ljivo, da pes prihaja v {olo enkrat tedensko
za kraj{e ~asovno obdobje. 

^e imamo pogoje za delo primerne, lahko pri~nemo to dejavnost izvajati
ciljno. Na {oli sem najprej pri~ela sistemati~no delati z u~enci tretjih
razredov. Z njimi prostovoljno izvajam kro`ek Ta~ke pomaga~ke. Cilj
kro`ka je spodbujanje u~encev k branju. Pri tem mi pomaga Kity, in sicer
tako, da ji u~enci berejo ali pripovedujejo vsebino knjig, ki so jih prebrali
doma. Ob tem spoznavajo psa, njihove potrebe in pravila, ki jih morajo
poznati ob dru`enju s psom. Izvedejo razne igre s Kity, sprehode in
dru`enje. U~enci se nau~ijo izvesti tudi nekaj trikov, ki jih Kity zna. 
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Ker so bili odzivi (odzive udele`enih sem zbrala tudi z anketami) po prvem
uvodnem letu dru`enja s Kity na {oli in v okolici pozitivni, smo se na {oli
odlo~ili, da se prijavimo k inovacijskemu projektu pod okriljem Zavoda RS
za {olstvo. 

Kro`ek Ta~ke pomaga~ke, ki ga letos na {oli izvajam ̀ e tretje leto, se je zelo
dobro prijel. Fotografija je iz oktobra leta 2013.
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15/2.4 Inovacijski projekt: Ku`a, motivator za

u~enje

Na konji{ki O[ Pod goro smo od septembra 2013 izvajali inovacijski projekt
Ku`a, motivator za u~enje. Projekt spremlja projektna skupina na {oli in
Mojca Trampu{ kot svetovalka zavoda RS za {olstvo. Projekt poteka pod
okriljem Zavoda RS za {olstvo (ZRS[). Inovacijski projekt Ku`a, motivator
za u~enje je bil v za~etku {olskega leta 2016/17 zaklju~en.

Pri pripravi projekta smo se oprli na tujo literaturo in iz nje izbrali predvsem
podro~je uvajanja dela s psom v zdravstvenih ustanovah in {olah z u~enci
s posebnimi potrebami. Zasledili smo, da prisotnost psa vpliva na
uporabnike spro{~ujo~e, motivacijsko, jim zvi{uje samozavest,
samokontrolo in izbolj{uje socialne stike. Prisotnost psa vpliva na
~lovekove fiziolo{ke procese v telesu, in sicer zni`uje krvni tlak, zmanj{a
sr~ni utrip in spodbudi izlo~anje hormona ljubezni (oksitocitozin, ki nastaja
v hipotalamusu). Ljudem se ob prisotnosti in ljubkovanju psa zvi{a raven
hormona ljubezni v krvi. Osebe so bile v svojem slu`benem okolju bolj
produktivne in tudi dalj ~asa so vztrajale pri delu. Zaradi teh pozitivnih
dejstev smo `eleli spodbuditi u~ence v {oli, da bi bili ob prisotnosti psa v
{oli bolj pripravljeni za {olsko delo in bi pri {olskem delu vztrajali dlje ~asa.

[olan pes svojo terapevtsko vlogo upravi~uje tudi v {tevilnih {olah po svetu.
Izku{nje, ki jih imajo na primer v Nem~iji in Avstriji (projekt Schulhund),
ka`ejo, da prisotnost psa v razredu ugodno vpliva na vzdu{je med mladimi.
Prisotnost psa v razredu je protiute` procesom, ki so vse bolj usmerjeni v
individualno delo, IKT, e-u~enje, storilnost. Posameznik ima pri tem pogosto
ob~utek, da je sam, da je del brezosebnega dogajanja, da ni sli{an.
Sodelovanje z ̀ ivaljo pa lahko omili te ob~utke, pomirja in opogumlja. Hkrati
pa prina{a sporo~ilo, da ljudje bolj harmoni~no `ivimo v stiku z naravo. Te
ugotovitve so bile vodilo tudi {tevilnim najuglednej{im, ve~inoma ameri{kim
univerzam (Harvard, MIT, Yale), ki so v svojih knji`nicah za~ele gostiti
terapevtske pse in s tem ponudile {tudentom mo`nost dru`enja z njimi.
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a) Lastnosti psa, ki jih lahko uporabimo v vzgojno-izobra`evalnem
procesu za doseganje zastavljenih ciljev:

- Pes ima vse osebe enako rad in jim ka`e naklonjenost.
- Ne ocenjuje oseb po sposobnostih, opravljenih nalogah, znanju,

zunanjosti, zato se ljudje ob psu po~utijo sprejeti.
- Ne kritizira in je tiho, ~e naredi{ kaj narobe, prebere{ ali izra~una{

narobe. 
- Pes te spodbuja h gibanju. ^e po~iva, se najprej pretegne in ti da

vedeti, da ima{ tudi ti hrbtenico – sprehodi s psom.
- Je vedno zvest, naklonjen, prizadeven, vesel in vztrajen.
- Pes se vedno vra~a, ~etudi ga skrega{.
- Kadar ima kdo slab dan in je tiho, pes sedi ob njem in ga ne`no bo`a

s svojim smr~kom ali pogledom. 
- Pes je dober poslu{alec, ki ne deli sodb. 
- Prijazen in ubogljiv ku`a pre`ene strah pred psi. 
- Delo s psom nas u~i, da moramo biti vztrajni in odlo~ni pri doseganju

zastavljenih ciljev.
- Pes spodbuja komunikacijo med osebami in tudi z `ivalmi; spodbuja

osebo k razlo~nosti govora. 
- Pes zmanj{uje stres.

b) Izvajanje projekta
Glavna akterka inovacijskega projekta je psi~ka Kity, ki je bila na za~etku
projekta stara tri leta. Kity je psi~ka manj{e rasti, je vodljiva, ubogljiva in
ima neizmerno rada dru`bo otrok. Vodja projekta, Mateja Slapnik, sem
Kityina vodnica in dru`abnica. Sem profesorica defektologije in na {oli
izvajam individualno strokovno pomo~ za u~ence z u~nimi te`avami. 

Kot sem v uvodu `e omenila, je bilo treba najprej seznaniti strokovne
delavce z idejo in potekom inovacijskega projekta na {oli. Nato smo zbrali
soglasja star{ev, da dovoljujejo svojemu otroku neposreden stik s psom.
Kolegi v zbornici so bili nad idejo navdu{eni, prav tako ni bilo te`av z
zbiranjem soglasij u~encev. U~enci in star{i so se strinjali, da je Kity lahko
prisotna pri u~nem procesu v {oli.
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Kity je igriva, vodljiva, urejena psi~ka, vajena stikov z razli~nimi ljudmi. Je
aktiven terapevtski pes Slovenskega dru{tva za terapijo s pomo~jo psov
Ta~ke pomaga~ke. Poleg tega ima ameri{ki certifikat R.E.A.D. (Reading
Education Assistance Dog), ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje
programa, s katerim pomagamo pri spodbujanju branja in odpravljanju
bralnih te`av. Ker je terapevtski pes, je vsako leto dvakrat veterinarsko
pregledana, kar zagotavlja, da je primerna za bli`nje stike z ljudmi, da nima
zajedavcev ...

c) Zastavljeni cilji projekta:
Ob prisotnosti psa:

- Izbolj{ati motivacijo pri u~nem delu (pri pridobivanju razli~nih u~nih
strategij) v skupini in individualno.

- La`je vzpostaviti socialne stike med u~enci ob prisotnosti psa.
- Spodbujati branje.

Kity prihaja v {olo dvakrat tedensko. Med individualnimi urami po~iva na
svojem le`i{~u. ^e je smiselno, jo vklju~ujem v vzgojno-izobra`evalni
proces, in sicer pri:  

- urjenju branja, 
- spro{~anju u~encev, 
- urjenju fine motorike pri u~encu, ki je gibalno oviran (cerebralna

paraliza),
- spodbujanju govora pri u~encu z avtizmom,
- spodbujanju vztrajnosti in samokontrole pri u~enki, ki je slabovidna

(urjenje vidne pozornosti - poligon; izvajanje in u~enje trikov psa –
urjenje vztrajnosti in samokontrole). 

d) Opa`anja
Glede na zastavljene cilje inovacijskega projekta smo opazili, da u~enci ob
prisotnosti psa: 

- raje pridejo k uri in tudi njihovo funkcioniranje pri individualnih urah
je produktivnej{e, 
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- la`je se zberejo za u~no delo in ga dokon~ajo brez dodatnih spodbud, 
- imajo bolj{o motivacijo in vztrajnost pri u~nem delu,
- si zapomnijo u~no znanje bolj{e, ~e je Kity aktivna pri u~ni dejavnosti,

in sicer kot aktivni partner pri u~no-vzgojnem procesu (prinese
dolo~en u~ni material ali ga poka`e, je aktiven poslu{alec pri urjenju
tehnike branja). 

e) Primeri dobre prakse

- Deklica z disleksijo je odklanjala branje tako doma kot v {oli. Odkar
redno enkrat tedensko bere s Kity, se je njena tehnika branja izbolj{ala.
Glavni dose`ek je, da se deklica doma samostojno loti branja in tudi
vztraja pri branju. Ta opa`anja nam je podala njena mama, ki nam je
tudi povedala, da doma nimata ve~ te`av z opravljanjem doma~ih
nalog. Hitreje se jih loti in jih tudi opravi. Deklica ima doma psa. Kity
je njena motivacija in ob njej se po~uti spro{~eno, kar je prenesla v
doma~e okolje s svojima psoma. 

- De~ek s te`ko obliko cerebralne paralize je prihajal k individualni
obravnavi petkrat na teden. V dveh urah, ko je prisotna Kity, je
njegova pripravljenost za delo precej ve~ja. Predvsem se bolj potrudi
pri manipulaciji z rokami, ki jih v drugih situacijah skoraj ne uporablja.
Kity po svoji mo~i skrta~i in ji poda pribolj{ek. Pokazalo se je tudi, da
je ob prisotnosti Kity bolj spro{~en pri pisanju pisnih ocenjevanj, la`je
sodeluje, ker mu je Kity medij za spro{~anje.
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De~ek s te`ko obliko cerebralne paralize po svoji mo~i Kity skrta~i (na
fotografiji pri uri DSP, januar 2014)

- De~ek z avtizmom je prihajal k individualnim uram petkrat na teden.
Zelo rad je prihajal, ker se je lahko umaknil iz razreda. Pri njegovem
delu je opazna velika razlika ob ponedeljkih in ~etrtkih, ko je zraven
Kity. Vedno bolj je pripravljen za u~no delo, predvsem se la`je sprosti
ob Kity. Ko jo bo`a, je njegovo govorno izra`anje spro{~eno, la`je
poi{~e primerne besede in jih pravilno artikulira.

- Tudi pri individualni obravnavi slabovidne u~enke, ki je imela te`ave
z motivacijo za u~no delo in z vztrajanjem pri u~nem delu, se opazi
razlike. Urnik smo ji oblikovali tako, da prihaja k individualnim uram
enkrat na teden, ko je prisotna Kity. Pri tej uri ne opazimo te`av z
motivacijo, zato opravi zastavljene cilje. Zadovoljna je s tem, da Kity
pobo`a ali krta~i na za~etku u~ne ure, vmes, med zaklju~enimi
aktivnostmi in na koncu ure pa izvede trik s Kity. 
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To so rezultati, ki so jih zaznali tako star{i kot u~iteljice, najve~ pa jaz kot

izvajalka inovacijskega projekta.

Vse to pa se je potrdilo tudi pri izvajanju kro`ka, predvsem pa pri rednih
urah pouka.

f) Kro`ek s tretje{olci
Enkrat tedensko izvajam tudi uro prostovoljske aktivnosti za u~ence tretjega
razreda, kjer si otroci pridobijo splo{na znanja o delu s psom. Med drugim
so spoznavali, kako funkcionira pasje telo. S psom so izvajali razli~ne
aktivnosti: u~enje in izvajanje trikov, sprehodi, branje ob psu …

Vsi u~enci, ki so obiskovali kro`ek, so prebrali vse knjige za bralno zna~ko.
Predvsem u~iteljice v podalj{anem bivanju povedo, da u~enci komaj ~akajo
na kro`ek. U~iteljice in star{i so mi na zaklju~ni uri kro`ka, kamor povabim
vse u~ence, ki so bili prisotni pri kro`ku, njihove u~iteljice in star{e,
povedali, da so u~enci v {oli in doma ogromno pripovedovali o znanju, ki
so ga pridobili pri kro`ku. Star{i so mi podali informacijo, da so se u~enci
doma velikokrat samostojno lotili branja, da bi lahko vsebino knjige
pripovedovali Kity.

g) Izvedene pedago{ke ure ob prisotnosti psa
S pomo~jo strokovnih delavk {ole smo izvedli tudi ure pou~evanja v
razredih prve, druge in tretje triade. Nekaj izmed teh ur je bilo pripravljenih
kot hospitacijski nastopi za strokovne delavce {ole in strokovne delavce
sosednjih osnovnih {ol. 

Vse ure so bile na~rtovane tako, da je bila Kity aktiven ~lan vzgojno-
izobra`evalnega procesa. V ni`jih razredih se je `e omemba Kityinega
obiska pokazala kot velik motivacijski faktor, ki smo ga nadalje nadgradili
{e s tem, da je bila aktivna pri uri. S temi aktivnostmi smo tudi dosegli, da
so u~enci vztrajali pri svojem u~nem delu. Najve~ji u~inek pa so zaznale
u~iteljice kasneje, saj so opazile, da je bilo znanje, ki so ga u~enci pridobili
oziroma utrdili pri urah, ko je bila prisotna Kity, bolj utrjeno in so ga kasneje
uspe{no uporabljali pri pridobivanju drugih znanj. 
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Sloven{~ina s Kity je nadvse zanimiva (1. razred – ura sloven{~ine). 

V tretji triadi je vklju~evanje Kity v vzgojno-izobra`evalni proces potekalo
na druga~ni ravni. V za~etni fazi se je pri nekaterih u~encih izkazal
odklonilen odnos oziroma nesprejemanje, ker so mislili, da najstniki pa~
ne potrebujejo psa, da se bodo u~ili. Toda skoraj vsi u~enci so se v kasnej{i
fazi sprostili. U~iteljice so po analizi ure pripomnile, da so bili pri teh u~nih
urah veliko bolj aktivni kot obi~ajno. Njihova pozornost za u~no delo je bila
bolj{a in dolgotrajnej{a. 
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Tudi najstniki so dovzetni za psa pri pouku (sedmi razred – ura
matematike).

Z u~iteljicami izvajalkami smo ure po koncu vedno analizirale. Ugotovitve
so se ujemale z zastavljenimi cilji. Pri dolo~enih urah lahko govorimo tudi
o prese`ku, saj so bili u~enci neverjetno aktivni in uspe{ni pri zastavljenih
aktivnostih. Najbolj je bil opazen napredek pri zadr`anih otrocih in tistih,
ki so jih morale u~iteljice k sodelovanju vedno spodbujati. Pri tak{nih urah
so ti otroci izstopali v aktivnostih. Tudi Kity zelo dobro zazna in ob~uti
otroke v stiski, saj jih v skupini skoraj vedno najde ter se jim mirno pribli`a
in jih umiri.
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h) Vklju~evanje psa v druge oblike dela v {oli

Tri leta sva spremljali osmo{olce na petdnevnem bivanju v Centru {olskih
in ob{olskih dejavnosti (C[OD). U~ence sva spremljali na pohodih, lahko
so se dru`ili ob psu, premagovali stiske zaradi lo~enosti od doma,
spoznavali psa in izvajali trike.
V tem primeru ne morem govoriti o razliki v dejavnosti ob prisotnosti psa
oziroma brez njega. Lahko pa podam svoja opa`anja. 
Moje opa`anje je, da skupina, ki je imela ob aktivnostih v naravi za
spremljevalko tudi Kity, ni imela te`av z gibanjem v naravi, predvsem pri
pohodih.

Psi~ka Kity je redna spremljevalka osmo{olcev na bivanju v
Tolminu (C[OD Tolmin – osmi razred, september 2013).
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Dve leti sva spremljali drugo{olce na tridnevno Bivanje v naravi na Celjski
ko~i. Pridru`ili sva se jim na pohodih, u~enci so se dru`ili s psom,
premagovali stiske zaradi lo~enosti od doma, ob psu so izvedli vodene
aktivnosti (skrb za psa, krta~enje, triki …).

V tem primeru se je prisotnost psa izkazala za dobrodo{lo, predvsem na
podro~ju socialno-emocionalnega stanja u~encev, kajti nekateri u~enci so
bili prvi~ od doma in Kity je bila tista, ki jim je pomagala prebroditi to
te`avo. U~enec, ki je imel ~ustveno stisko, je Kity bo`al, pestoval in oto`nost
je v ve~ini primerov izginila. 

Stisko zaradi lo~enosti od star{ev je drugo{olcem pomagala bla`iti
Kity (Celjska ko~a – 2. razred, maj 2014).
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i) Pestra paleta aktivnosti

Prisotnost psa v vzgojno-izobra`evalnem procesu lahko torej uporabimo v
razli~nih oblikah: individualne ure, pouk v razredu, kro`ki, spremstvo na
{portnih dnevih, spremstvo na ve~dnevnih bivanjih v naravi, tudi v projektu
No~ branja, in {e bi se lahko na{la aktivnost, pri kateri bi lahko vklju~ili psa.

Pri vklju~evanju psa k pouku je pomembno, da je pri tak{ni uri prisoten
strokovni delavec, ki je izobra`en z vidika vklju~evanja psa v vzgojno-
izobra`evalni proces. Izobra`evanje lahko strokovni delavec pridobi pri
Dru{tvu Ta~ke pomaga~ke, ki ga izvede dru{tvo enkrat na leto. Strokovni
delavec postane vodnik psa, ki je ustrezno opremljen s kinolo{kim znanjem,
ki zna opazovati svojega psa in mu zadovoljevati njegove potrebe, da se
~uti varnega. 

Ugotovitve, ki smo jih zaznali ob delu s psom v {oli:

- u~enci so raje prihajali k individualnim uram, ko je bil prisoten pes,
- njihova motivacija za vzgojno-izobra`evalno delo je bila precej bolj{a

(niso potrebovali {e dodatne verbalne spodbude pedago{kega
delavca),

- pri vzgojno-izobra`evalnem procesu so bili u~enci bolj aktivni in
vztrajni,

- spodbujanje branja (u~enci so brali knjige pri kro`ku ob prisotnosti
psa, brali so tudi doma, nato pa so vsebino knjige pripovedovali
drugim u~encem ob prisotnosti psa),

- u~enci so pridobili znanja, kako se obna{ati do psov oziroma kako se
naj obna{ajo v njihovi dru`bi,

- razvijanje branja, pisanja, {tevilskih predstav, ra~unskih operacij,
splo{nega znanja (ure pridobivanja in utrjevanja u~ne snovi),

- u~enci, ki so bili prisotni pri kro`ku, imajo ve~jo empatijo do `ivali
(psov),

- pridobivajo samozavest, ker jih ob glasnem branju ne popravljamo,
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- samostojno poseganje po knjigah, ki jih nato berejo,
- spodbujanje ~uta za `ivali, delo s psom, rokovanje s psom, tematske

razredne ure o odgovornosti do `ivali …
- prisotnost psa je zmanj{ala stres pri u~encih,
- spodbujanje dru`enja s psom,
- aktivnosti ob psu,
- socialno-emocionalna rast u~encev ob dru`enju s psom,
- odpravljanje ~ustvenih stisk zaradi odsotnosti od star{ev oziroma

doma~ega okolja,
- odpravili smo strah pred psom,
- pridobivanje znanja o `ivalih – psih (telo `ivali, delo z `ivalmi, nekaj

kinolo{kega znanja o psih …).

j) [irjenje ideje v druga okolja

V leto{njem {olskem letu sva z u~iteljico prvega razreda izpeljali u~no uro,
kjer sva vklju~ili psa kot aktivnega ~lana pri vzgojno-izobra`evalnem
procesu. 

Povabili sva predstavnike Zavoda RS za {olstvo OE Celje, u~itelje in
u~iteljice bli`njih {ol, vodstvene delavce {ol in svetovalne delavce. 

Strokovni delavci so bili nad izpeljavo ure navdu{eni. Podprli so idejo s
svojimi pozitivnimi izjavami. Z nekaterimi {olami sem ̀ e sodelovala, in sicer
na O[ Lo~e in O[ Vitanje smo izvedli No~ branja, na O[ Zre~e enkrat letno
izvedem v okviru naravoslovnega dneva uvodno uro o delu s psom za
u~ence sedmih razredov.  

S Kity sva obiskali kar nekaj osnovnih {ol in vrtcev v okolici. V vsaki
ustanovi sva bili lepo sprejeti. Najve~je darilo nama je bilo podano ob
zaklju~ku dru`enja otrok kot tudi strokovnih delavcev. Vedno sva bili
dele`ni pohval, navdu{enja in to je za naju najve~je darilo, ki ga lahko
dobiva od udele`encev.
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Verjamem, da sva in bova {e polep{ali trenutke v `ivljenju na{ih
nadobudne`ev. V `ivljenje jim `eliva prinesti nekaj tistega naravnega
zadovoljstva, ki ga ne more{ kupiti ali dobiti z ra~unalni{kega zaslona. Ni
lep{ega, ~e se k tebi stisne ̀ ivo bitje, ki v srcu nima pomislekov in zadr`kov,
in te ima samo brezpogojno rado. 

Zahvaljujem se vodstvu {ole in kolektivu, ker so mi omogo~ili, da izpeljem
idejo, ki je dolgo tlela in kon~no za`ivela. 

Kity obi{~e tudi otroke na sosednjih {olah (No~ branja na O[ Jernej,
april 2015)
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15/2.5 Zaklju~ek

Izku{nje in rezultati po triletnem spremljanju inovacijskega projekta
ka`ejo, da je uvajanje terapevtskega para v vzgojno-izobra`evalni
proces na vseh ravneh osnovne {ole pozitivno, z vidika motivacije
predvsem za u~ence ni`jih razredov. Kot vodnica in tudi u~itelji, ki so
sodelovali v projektu, ugotavljamo, z opazovanji in anketnimi vpra{alniki
pa potrjujemo, da prisotnost psa v vzgojno-izobra`evalnem procesu pri
u~encih v ni`jih razredih deluje zelo motivacijsko. Vztrajnost oziroma
koncentracija in pozornost pri u~nem delu sta dalj{i. U~iteljice
ugotavljajo, da tudi ob~asni obiski psa v razredu vplivajo pozitivno na
u~ence z vidika motivacije, vztrajnosti in tudi pridobljenega znanja pri
pouku. Pri nekaterih u~encih prisotnost psa deluje vzgojno. Predvsem
u~enci, ki imajo te`ave s hiperaktivnostjo, se ob prisotnosti Kity umirijo
in upo{tevajo pravila, saj je tudi Kity zelo senzibilna za otroke, ki
potrebujejo dodatno pomo~ in podporo pri svojem delu, za~uti jih in
najde v mno`ici. Pogosto le`e k njim in jih s svojo umirjenostjo motivira
in umiri.

Doseganje zastavljenih ciljev in delo bomo nadaljevali, saj menimo, da je
to nov uspe{en pristop v u~nem procesu pri u~encih v ni`jih razredih
osnovne {ole. Izbolj{ati ̀ elimo predvsem motivacijo, vztrajnost in aktivnost
u~encev pri vzgojno-izobra`evalnem procesu ter pomagati otrokom, ki
imajo socializacijske te`ave ali so izklju~eni iz razreda.

V vi{jih razredih bomo sledili podro~ju vzgojnih trenutkov, in sicer
odgovornosti, samozavesti, samokontroli, sprejemanju samega sebe in
okolja, sprejemanju druga~nosti. ^eprav so u~enci starej{i, tudi na njih
prisotnost psa deluje pozitivno tako z vidika odnosa do `ivali kot tudi na
podro~ju zmanj{anja stresa pri pouku in bolj{e aktivnosti u~encev pri
vzgojno-izobra`evalnem delu. 
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Pred za~etkom izvajanja inovacijskega projekta sem imela veliko
pomislekov glede sprejetosti psa v {olskih prostorih in v vzgojno-
izobra`evalnem procesu. Toda vsi ugotavljamo, da nam prina{a pozitivno
energijo, vra~a ~love~nost in da se ob njej znamo ustaviti ter pokazati
ne`nost in sprejetost. Odzivi so zelo pozitivni, kar nam daje energijo za
nadaljnje delo. 
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