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IZVLEČEK 

Procesa vzgoje in izobraževanja pomembno vplivata na oblikovanje posameznikove 

osebnosti in ga pripravljata na življenje v širšem socialnem okolju. Šolanje vpliva na 

področji čustvenega in osebnostnega razvoja ter na pojmovanje samega sebe. Skrb za 

spodbujanje razvoja pozitivno naravnane samopodobe vseh učencev znotraj šole je ena 

izmed njenih prioritetnih nalog. K razvijanju pozitivne samopodobe v šolskem okolju 

lahko pripomore tudi pes. Pes je lahko učinkovit pomočnik pri različnih opravilih in 

človeku vrača občutek lastne vrednosti. Vrsta raziskav dokazuje ugodno delovanje psa 

na človeka. V šolskem okolju govorimo o posredovanju s pomočjo terapevtskega psa, 

kjer gre za ciljno usmerjeno dejavnost, v kateri je pes sestavni del učnega procesa. 

Tovrstno posredovanje izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki – strokovna oseba in 

terapevtski par. Umestimo ga na kontinuum pomoči učencem kot eno izmed individualnih 

ali skupinskih oblik pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki jo 

izvaja šolska svetovalna služba. Terapevtski pes lahko vpliva tudi na razvoj bralnih in 

socialnih veščin, komunikacije in na razvoj pozitivne samopodobe pri otrocih s 

primanjkljaji na socialno-čustvenem področju. S študijo primera smo želeli spremljati 

napredek pri razvoju socialnih in bralnih veščin s pomočjo terapevtskega psa pri 

drugošolki z nizko samopodobo skozi celotno šolsko leto in ugotoviti, kako terapevtski 

pes vpliva na razvoj omenjenih veščin. Hkrati smo natančneje spremljali razvoj socialne 

vpetosti, samopodobe in komunikacije. Socialno vpetost smo preverili s sociometrično 

preizkušnjo, razvoj ostalih področij pa z realizacijo ciljev, ki smo jih načrtovali po metodi 

SMART. Rezultate smo podkrepili z intervjujem z dekličino razredničarko in izvajalko 

dodatne strokovne pomoči. Raziskava je potekala od meseca oktobra 2017 do maja 

2018 na izbrani osnovni šoli v Ljubljani. V skupino je bilo vključenih šest otrok, ki so imeli 

slabše razvite socialne veščine. Rezultate smo predstavili v preglednicah. Z empirično 

raziskavo smo ugotovili, da je deklica napredovala na vseh spremljanih področjih, 

postala samozavestnejša, razširila krog prijateljstva in sodelovala pri razrednih 

dejavnostih. Izboljšale so se tudi njene bralne veščine. Ugotovili pa smo, da deklica za 

odzivanje na različne spodbude potrebuje določene prilagoditve in spodbudno učno 

okolje. S študijo primera smo prišli do spoznanja, da terapevtski pes pozitivno vpliva na 

razvoj dekličine samopodobe in ostalih veščin.  

 

Ključne besede: individualna ali skupinska oblika pomoči, dejavnosti s pomočjo 

terapevtskega psa, socialne veščine, bralne veščine, samopodoba. 



 

  



 

ABSTRACT 

Developing social and reading skills in a girl with poor self-image by using a therapy dog  

The processes of upbringing and education play a significant role in shaping an 

individual's personality and preparing him for life in a wider social environment. Thus, 

education has influence on emotional and personal development and on the self-

concept. One of school’s priority tasks is concern for promoting the development of a 

healthy and positive self-image in all students within the school. In school environment, 

a dog can also help develop a positive self-image. It can be a useful assistant at various 

tasks and can give sense of self-worth to a person. The results of various research show 

that dogs have positive effect on humans. In the field of education, we are talking about 

therapy dog assisted intervention, a targeted activity that includes a dog as an integral 

part of the learning process. This kind of intervention is carried out by trained 

professionals – an expert person and therapy pair. It is placed in the continuum of 

assistance for students conducted by school counselling service as one of the forms of 

individual or group therapies to help overcome deficits, obstacles or disorders. A therapy 

dog can also have influence on the development of reading, social and communication 

skills and positive self-image in children with deficiencies in socio-emotional skills. 

Through the case study, we wanted to monitor progress in developing social and reading 

skills in a second-year girl student with poor self-image by using a therapy dog and to 

find out how therapy dog influences the development of those skills. Additionally, we 

closely followed the development of social integration, self-image and communication 

skills. Social integration was evaluated with a sociometric test; however, the 

development of other areas was evaluated with the realization of goals that we had set 

according to the SMART method. Interviews with the girl’s form teacher and additional 

professional assistance provider supported our results. The research was carried out 

from October 2017 to May 2018 at a selected primary school in Ljubljana. Six children 

were in the group, all with poorly developed social skills. The results were presented in 

tables. With empirical research, we found out that the girl had progressed in all monitored 

areas and had become more confident, she had widened her circle of friends and 

participated in class activities. However, we have found out that in order for the girl to 

respond to different incentives, she needs certain adjustments and a stimulating learning 

environment. The case study proved us that therapy dog has a positive influence on the 

development of the girl's self-image and other skills.  

Keywords: individual or group therapy, activities with a therapy dog, social skills, 

reading skills, self-image. 
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1 UVOD 

Živimo v času, v katerem vladajo odtujeni odnosi in bitka za uspeh ter materialne 

dobrine. Otroci in mladi vsrkavajo mnoge vrednote, ki to sploh niso. Namesto, da bi hodili 

v naravo, se družijo s tehnologijo. Za našo skupno prihodnost bi bilo dobro, da ne 

pristanemo na takšno življenje. Ključnega pomena za to so odnosi, ki jih ljudje lahko 

vzpostavljamo med seboj. Poleg tega pa so nujni odnosi do narave in živali, ki lahko 

marsikaj dopolnijo ali umirijo (Trampuš, 2014b). 

To stanje se odraža tudi na področju vzgoje in izobraževanja, v šoli. Boj za uspeh, 

za dobre ocene in napredovanje. Pomembno je tudi, kako smo oblečeni, kakšne čevlje 

nosimo, kako se obnašamo, pa tudi če smo ob tem nesrečni. Tisti, ki so urejeni, tudi lažje 

dosežejo boljše rezultate. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS in tudi v šolski zakonodaji je poudarjeno 

temeljno načelo – načelo enakih možnosti in nediskriminacije. Država naj bi vsem 

posameznikom zagotavljala možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno stanje … (Peček 

in Razdevšek – Pučko, 2003). 

Ena temeljnih nalog vzgoje in izobraževanja je skrb za pozitivno in realno 

samopodobo učencev. Pozitivna samopodoba je namreč močno povezana z učno 

uspešnostjo in tudi z ostalimi za življenje pomembnimi področji. Poleg sistemskih rešitev 

je enako pomembno, da učitelji pri svojem delu stremijo k iskanju načinov, kako vplivati 

na pozitivno samopodobo učencev in posledično na svoje zadovoljstvo pri opravljanju 

poklica (Tacol, 2011). 

V človeški naravi tiči skrb, kako nas sprejema okolica, zato smo pogosto napeti in 

nesproščeni, saj ne želimo izstopati od večine. Ti občutki so posebej močni pri osebah, 

ki se še razvijajo in izoblikujejo mnenje o sebi. Psi nas nikoli ne obsojajo in ne vrednotijo 

naše zunanjosti ter dejanj, čeprav bi bilo včasih dobro, da bi jih. Zato smo ob psu v večini 

sproščeni, razbremenjeni mnogih skrbi in se počutimo varno. Na slovenskem šolskem 

področju pes v šoli predstavlja dokaj drzno novost. Med psom in človekom že od nekdaj 

obstaja posebna vez, kar lahko vključimo v pedagoško delo. Terapevtski pes nam 

pomaga doseči zastavljene cilje v učnem procesu, vključimo pa ga lahko v raznovrstne 

aktivnosti (Trampuš, 2014b). 
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Terapevtski pes ne more biti vsak pes. Pes mora imeti umirjeno in stabilno osebnost, 

biti mora vodljiv, zaupljiv, poslušen, naklonjen vsem ljudem, tudi neznancem. To pa so 

edini pogoji, vse ostalo ga lahko naučimo. Usposobljen pes ima izredno visok tolerančni 

prag, tako za ljudi kot za druge živali (Ilič, 2013). 

Posredovanje s pomočjo psa vključuje psa, ki ustreza določenim merilom, in je del 

terapevtskega procesa ali izboljšanja kakovosti človekovega življenja na določenem 

področju. V magistrskem delu se posredovanje s pomočjo psa navezuje na področje 

vzgoje in izobraževanja (Ketiš in Ravnik, 2014).  

V študiji primera raziskujemo, kako terapevtski pes vpliva na razvoj bralnih in 

socialnih veščin pri deklici z nizko samopodobo. Teorijo, ki pravi, da pes ugodno vpliva 

na celostni razvoj človeka, bomo preizkusili tudi v praksi. 

S pojmom učitelj mislimo vsakega strokovnega delavca v šoli. 

V magistrskem delu omenjamo terapijo, s katero mislimo na posredovanje s 

pomočjo terapevtskega psa, in ne na terapijo kot zdravstveno dejavnost. 

Avtorica fotografij, ki se nahajajo v empiričnem delu, sem tudi avtorica magistrskega 

dela. Označene so kot slike. 
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2 TEORETIČNI DEL   

Vzgoja in izobraževanje sta dve ključni dejavnosti za vsakega posameznika, saj 

omogočata razvijanje in oblikovanje posameznika, oziroma lahko rečemo, da 

posameznika pripravljata na življenje v širšem socialnem okolju. Posameznik skozi 

omenjena procesa razvija svoje potenciale, veščine, interese, spretnosti, stališča in 

drugo (Opara, 2015). 

Šolanje ima velik vpliv na področje čustvenega in osebnostnega razvoja ter vpliva 

na pojmovanje in vrednotenje samega sebe v smislu splošne in učne samopodobe. 

Pomembna naloga šole je pomagati učencu izoblikovati čim bolj pozitivno mnenje o sebi 

in svojih sposobnostih. Oblikovanje podobe o sebi vključuje ideje, ki jih imamo o sebi, o 

svoji duševnosti, sposobnostih in zunanjosti. Izoblikuje se postopno in vpliva na 

posameznikovo ravnanje, odločanje, prizadevnost, vztrajnost in druge značilnosti 

ravnanja v storilnostnih situacijah. Samopodoba pa je splet pojmov, predstav, sodb in 

prepričanj o sebi, kot jih zaznava učenec (Marentič Požarnik, 2016).  

Kakor koli obrnemo, šola ni raj na zemlji. Vsi se zavedamo, da so zahteve šole do 

neke mere stresne, pa naj gre za odličnega učenca ali pa za tistega, ki komaj dosega 

minimalne standarde. Nekateri učenci se v razredih počutijo osamljene in v svojih stiskah 

ne najdejo iskrenega sogovornika. Lahko se soočajo s težavami pri navezovanju stikov 

z vrstniki ali učitelji, lahko pa so celo žrtve različnih oblik nasilja. Tako imajo nizko 

samopodobo, njihova samozavest je načeta. V šolah pa primanjkuje časa za odkrite 

pogovore z učenci. In kaj lahko storimo kot učitelji? Učencem prisluhnemo, jih 

spoštujemo, negujemo odkrite odnose in smo iskreni. In kaj še? V šolske prostore 

povabimo pasje tačke, ki bodo prispevale k spodbudnejšemu učnemu okolju in lažjemu 

doseganju učnih ciljev (Trampuš, 2014b).  

Eden izmed bistvenih ciljev v prvih letih šolanja je, da se otrok opismeni, torej da 

prepozna črke in predvsem da usvoji tekoče, razmeroma hitro branje različno dolgih 

besedil. Vedno več je otrok, ki imajo z branjem težave. Prav tako se pojavlja vedno več 

otrok s čustveno-vedenjskimi težavami oziroma s težavami na socialnem področju. Ker 

se zavedamo, da sta ti dve področji zelo pomembni za nadaljnji razvoj in za življenje, 

moramo otroke s tovrstnimi težavami prepoznati čim bolj zgodaj in jim nuditi pomoč – 

tudi s terapevtskim psom. 

Skrb za spodbujanje razvoja zdrave in pozitivno naravnane samopodobe vseh 

učencev znotraj šole je in mora ostati ena izmed njenih prioritetnih nalog. Šola mora 
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zagotoviti kakovostne pogoje za rast in učenje ter otroke tako pripraviti za življenje v 

skupnosti (Juriševič, 1999a). 

Vemo, da ima druženje človeka in psa dolgo zgodovino. Lahko rečemo, da je pes 

edina žival, ki živi v tako tesnem sožitju s človekom. Če s psom živimo in z njim delamo, 

vemo, da pes prinaša mnogo koristi. Pes se je zaradi svojih lastnosti izkazal kot učinkovit 

pomočnik pri različnih opravilih. Tako je postal nenadomestljiv tovariš. Ključno je, da je 

pes že od nekdaj rad sodeloval s človekom, zato ga je človek zlahka vključil v delo, saj 

se je brez težav prilagodil življenju ljudi (Trampuš, 2014b). 

Ob koncu prve svetovne vojne je nemška vlada izšolala prve pse pomočnike, in sicer 

vodnike v vojni oslepelih vojakov. Pozneje so začeli šolati tudi pse za pomoč gluhim, 

slepim in gibalno oviranim osebam. Prvotna naloga psov pomočnikov je bila predvsem 

fizična pomoč – odpirati vrata, pobirati predmete –, ko pes nadomešča izgubljeni čut pri 

človeku ali ovirano sposobnost. V 70. letih pa so socialni delavci postali pozorni tudi na 

druge pomembne vloge psa. Pes človeku vrača občutek lastne vrednosti. Pasja bližina 

zmanjšuje občutek nemoči. Na svoj nemi, a vsem razumljiv način so se psi izkazali za 

čudežne terapevte (Bruce, 2002). 

Danes je pes veliko več kot le pomočnik. Je sopotnik, družabnik in prijatelj, svojim 

ljudem pripaden in, ne samo pregovorno, zvest, z njegovo pomočjo pa lahko delujemo 

na različnih družbenih področjih življenja. 

 

2.1 Posredovanje s pomočjo terapevtskega psa in njegova vloga v 

pedagoškem procesu 

Dandanes se vse bolj oddaljujemo od sočloveka, stroka pa ugotavlja vedno večji 

pomen stika z živaljo in njegovega terapevtskega učinka na ljudi. Spoznanje, na kakšen 

način pes vpliva na človeka, je povzročilo široko »uporabo« psov kot terapevtov na 

različnih področjih, na začetku predvsem v bolnišnicah in vzgojno-varstvenih ustanovah. 

Ameriški otroški psiholog Levinson je ugotovil, da je pes kot nekakšen socialni 

usmerjevalec, ki ohranja varni kanal za pogovor o lastnih strahovih in skrbeh. Terapije 

ob prisotnosti njegovega psa Jinglesa so bile tako uspešnejše. Lotil se je raziskav o vlogi 

psov v različnih ustanovah. Avtor Kovačič (2008) v svoji raziskavi ugotavlja, da je terapija 

ali aktivnost s pomočjo živali še posebej primerna za posameznike z okvarami, motnjami 

ali primanjkljaji na področjih osnovnih funkcij, to so gibanje, zaznavanje, pozornost, 

kognicija in motivacija, ter za posameznike, ki so depresivni, anksiozni, manj 
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komunikativni in osamljeni, ne glede na starost, naj gre za otroke, mladostnike ali 

starejše (Ketiš in Ravnik, 2014). 

Z različnimi raziskavami so v mnogih državah prišli do spoznanj o ugodnem 

delovanju psov na ljudi. Raziskave vključujejo pse, ki živijo v stanovanjih skupaj z ljudmi, 

in ne tiste, ki so osamljeni pripeti na verige. Pes človeka aktivira telesno, duševno in 

socialno, saj ugodno vpliva na človekovo psihično in fizično počutje. V družinah s psi 

vlada bolj pozitivno ozračje, »pasja« družina pa je bolj povezana in stabilna. Pes s svojim 

pozitivnim razpoloženjem poveča zadovoljstvo z življenjem, okoljem in navsezadnje z 

družino. Prav tako stimulira ljudi in jim psihično pomaga, saj je vesel in pozoren ter svoje 

lastnosti prenese na ljudi. Novi pasji lastniki so ugotovili, da se po prihodu psa v hišo 

bolje počutijo in so bolj zdravi. Torej, zakaj teh pozitivnih spoznanj ne bi uporabili tudi na 

vzgojno-izobraževalnem področju (Vidic, 2009)? 

Če želimo govoriti o posredovanju s pomočjo terapevtskega psa, moramo najprej 

opredeliti termin posredovanje in besedno zvezo terapevtski pes. Besedna zveza 

terapevtski pes je uveljavljena v mednarodnem merilu (npr. therapy dog in 

Therapiehund), pridevnik terapevtski pa je izpeljan iz besede terapija. V šolskem 

prostoru pes nastopa kot posrednik med učenci in učiteljem ali kot podpora vzgojno-

izobraževalnega procesa, zato lahko uporabimo tudi besedno zvezo pes – učiteljev 

pomočnik (Trampuš, 2014b). 

Delo s terapevtskimi živalmi se v grobem deli na dejavnosti (AAA – Animal Assisted 

Activity) in na aktivno terapevtsko delo (AAT – Animal Assisted Therapy). Pri dejavnostih 

AAA gre za srečanja, ki jih izpelje vodnik s svojim psom brez pomoči tretje osebe in imajo 

vzgojni ali razvedrilni namen (prav tam). 

Posredovanje s pomočjo psa (AAT) je ciljno usmerjena dejavnost, v kateri je pes, ki 

ustreza določenim merilom, sestavni del učnega procesa. Posredovanje s pomočjo psa 

lahko izvajajo le za to usposobljeni strokovnjaki, to so strokovna oseba, ki je zaposlena 

v določeni ustanovi, v našem primeru v vzgojno-izobraževalni ustanovi, terapevtski par 

– vodnik psa in terapevtski pes – ter uporabnik, v našem primeru učenka. Ključne 

značilnosti tovrstnega posredovanja so natančno načrtovana srečanja, točno določeni 

cilji za vsakega posameznika in beleženje napredka. Lahko se izvaja individualno ali v 

skupini in v daljšem časovnem obdobju. Terapija traja od 15 do maksimalno 60 minut z 

obveznimi vmesnimi odmori za psa in le dvakrat tedensko. Posredovanje s pomočjo 

terapevtskega psa se izvaja v ustanovi, s katero ima zavod ali društvo podpisan dogovor 

o sodelovanju in v kateri so strokovne osebe, ki so usposobljene na področju 

terapevtskega posredovanja s pomočjo psa (Zavod PET, 2012). 
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Poleg tega poznamo tudi izobraževanje s pomočjo psa (AAE – Animal Assisted 

Education) in branje s pomočjo psa – R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs). 

Pri izobraževanju s pomočjo psa gre za posredovanje v vzgojno-izobraževalne namene 

v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, katerih naloga je izobraževanje otrok in mladine. 

Izvaja se lahko kot terapija ali aktivnost s posameznikom ali pa v skupini. Namen AAE je 

osveščanje o sožitju z naravo in ravnanju z živalmi, o prostovoljstvu in odgovornosti do 

skupnosti, v kateri živijo, ali pa zgolj kot motivacija pri usvajanju učne snovi pri pouku, 

športnih dejavnostih ali pri dodatni strokovni pomoči. Usklajeno je s šolskimi učnimi 

načrti. Branje s pomočjo psa pa je licenčni program organizacije Intermountain Therapy 

Animals iz ZDA, katerega cilj je izboljšati bralno pismenost otrok, povečati motivacijo, 

interes in pozitivni odnos do knjig in branja. Izvaja se lahko kot terapija ali kot aktivnost 

v vrtcih, osnovnih šolah in knjižnicah, vzgojnih zavodih, knjigarnah … (Ketiš in Ravnik, 

2014). 

Posredovanje s pomočjo psa pa lahko ločimo tudi glede na način dela oziroma 

pristop, ki se razlikuje glede na naravo in področje dela različnih strokovnih oseb (Ilič, 

2013): 

- terapija s pomočjo psa za premagovanje fizičnih poškodb po travmi, 

okrevanje po prometni nesreči ali drugi nesreči – rehabilitacija; 

- terapija s pomočjo psa kot način za premagovanje tegob bolezni, pri čemer 

manjšamo oziroma lajšamo učinke bolezni; 

- terapija s pomočjo psa kot način za premagovanje težav psihološkega ali 

socialnega značaja (prav tam). 

Terapija s pomočjo živali je na slovenskem prostoru uradno uvrščena med druge 

zdravstvene dejavnosti, med katere so uvrščene tudi ostale podporne terapije, na primer 

fizioterapija. Področje terapije s pomočjo živali vse bolj sega tudi na področja izven 

zdravstva, saj merimo pozitivne napredke tudi na področju vzgoje in izobraževanja ter 

na drugih področjih (prav tam). 

V magistrskem delu se osredotočamo zgolj na terapevtske pse. 

Omeniti moramo, da je za izvajanje posredovanja s pomočjo psa zelo pomembno, 

da smo usmerjeni v ciljno skupino, torej v posameznike, ki potrebujejo pomoč oziroma 

za katere je dejavnost načrtovana. Znano je, da terapevtski psi izboljšujejo počutje vseh 

populacij, študije so pokazale pomembne spremembe pri posameznikih, ki jih obiskujejo 

terapevtski psi. Terapevtskim psom je dovoljeno obiskovati območja, kjer pes izvaja 

določene dejavnosti in s katerimi ima vodnik psa urejene vse dokumente za izvajanje 

posredovanja s pomočjo psa (Dawn, 2012). 
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Posamezniki v večini živali oziroma pse sprejemajo odprtih rok, so ob njih sproščeni 

in visoko motivirani, zato jih laže umirimo in pripravimo na delo. Otroci preko dejavnosti 

postanejo samozavestnejši, lažje navezujejo socialne stike, sodelujejo v skupinah in se 

dobro počutijo. Oseba v odnosu do živali naveže čustveni stik, ki kasneje spodbuja 

empatične odnose do drugih ljudi. Z interakcijo oseba – žival lahko med drugim razvijamo 

tudi motorične in psihološke veščine (Trampuš, 2014a). 

Kako se je sploh vse skupaj začelo? 

Okrog leta 1960 je otroški psihiater dr. Boris Levinson opazoval, kako dramatično je 

njegov pes Jingles vplival na njegove male paciente. Najbolj zadržani in celo molčeči 

otroci so se ob Jinglesu sprostili in postali zgovorni. Pri Levinsonovih terapijah so raje 

sodelovali, če se jim je med nogami smukal kosmatinec. Otroci so ob tem postali bolj 

zaupljivi. In prav Levinsonu priznavamo pionirstvo na področju sodobnega dela s 

terapevtskimi psi. Do danes se je tovrstno delo močno razmahnilo, izkušnje pa se 

ujemajo z znanstvenimi raziskavami. V tujini je delo terapevtskih psov veliko bolj 

razširjeno, poznano in priznano kot v Sloveniji (Trampuš, 2014b). 

Ljudje smo skozi vrsto let udomačevali različne živali z namenom, da bi ohranjali 

vez z naravo, in tudi zaradi njihove socialne in čustvene funkcije. Od tod izhaja posebna 

moč živali, ki jo je mogoče uporabiti v različne terapevtske namene na različnih področjih 

življenja. In za tovrstno pomoč in družabništvo so najbolj primerni psi, ki so že več tisoč 

let človekovi spremljevalci (Kovačič, 2008).  

Ljudje se v večini ob psu raznežimo, umirimo, razveselimo in veliko raje sodelujemo 

ob njegovi prisotnosti. Življenje in delo v šolah ureja veliko predpisov, ki se jih je treba 

držati. Pogosto se zgodi, da pogrešamo spontanost. Želimo, da bi se otroci v šoli dobro 

počutili in da bi jim šolsko delo predstavljalo izziv. In prav navzočnost psa prinaša v učni 

proces mnogo prednosti, kot so veselje, varnost, sprejetost, strpnost, potrpežljivost, 

prijaznost, pogum, skromnost, hvaležnost, požrtvovalnost in še veliko drugih. Otroci v 

šoli skozi različne dejavnosti privzamejo mnoge omenjene vrednote, ki jih pa lahko 

ponotranjijo le ob zgledu (Trampuš, 2014b).  

Pes lahko učiteljem pomaga vzpostaviti hitrejši in kakovostnejši stik z otrokom. Prav 

tako pes spodbuja človekov celostni razvoj in posamezniku pomaga odpravljati različne 

težave, s katerimi se vsakodnevno spopada (Marinšek in Tušak, 2007).  

Učitelji uporabljajo različne metode in oblike dela, ki jih prilagodijo posameznemu 

otroku in njegovim specifičnim potrebam. Učenci z določenimi primanjkljaji imajo pogosto 

tudi težave sekundarnega značaja. To pomeni, da se lahko pojavljajo vedenjske težave, 
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nizka samopodoba in slabša motivacija za delo, zato je v učni proces nujno vključiti tudi 

takšne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj samopodobe, motivacijo za delo in učencu 

omogočajo doživljanje pozitivnih izkušenj. Učenec mora postati soustvarjalec učnega 

procesa in k temu lahko pripomore tudi terapevtski pes (Kotnik, 2015). 

Posredovanje s pomočjo terapevtskega psa lahko umestimo na kontinuum pomoči 

različnim učencem kot eno izmed individualnih ali skupinskih oblik pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ali za razvijanje veščin, spretnosti, 

znanj ... V posredovanje s pomočjo terapevtskega psa so vključeni učitelj, čigar pomoč 

je stalna in traja ves čas izvirnega delovnega projekta, otrok oziroma uporabnik in 

terapevtski par – vodnik in pes (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008). 

Terapevtski pes v šolski proces med drugimi prinaša (Trampuš, 2014b): 

- Umirjenost – tudi pri najbolj živahnih učencih, saj je pes v šoli nekaj 

neobičajnega in že to je dovolj, da so učenci polni pričakovanj. Otroke na 

prihod psa temeljito pripravimo, saj morajo poznati pravila, kako se ob 

prisotnosti psa obnašamo. Tudi najbolj nemirni učenci zmorejo spoštovati 

potrebe psa in prilagodijo svoje vedenje, z umirjenimi učenci pa je seveda 

veliko lažje delati. 

- Motivacijo za delo – otroke, med katere pripeljemo psa, brez posebnega 

napora navdušimo za delo. Večino nalog, ki se navezujejo na šolsko snov, 

lahko prilagodimo tako, da jih namesto učitelja zastavi pes. In ne pozabimo 

– pes ne dela ničesar in hkrati vse. 

- Sproščenost – navzočnost psa omili (mišično) napetost, ki je pogosta 

spremljevalka šolarjev. Pes v razredu dobro vpliva na vzdušje, saj 

preusmerja pozornost in je spontan ter neposreden. Pes je z vsakim prijazen 

in izkazuje brezpogojno naklonjenost v nasprotju s prijatelji, sošolci ali 

učitelji. 

- Samozavest – dogajanje v šoli močno zaznamuje samopodobo otrok. Mnogi 

v šolo vstopijo samozavestni in pogumni, pozneje pa imajo o sebi neustrezno 

slabo mnenje, ki vpliva na razvoj socialnih veščin. Morebitni šolski neuspeh 

močno načenja samozavest, pes pa je vedno razlog za veselje in pogum, 

tudi ko je svet črn in glava polna skrbi. Terapevtski psi so naučeni, da 

upoštevajo navodila popolnega tujca, in otrok je navdušen, ko ga pes 

upošteva. Sodelovanje s psom krepi samozavest, saj pes otroka spoštuje in 

ga upošteva, samozavestnejši učenec pa lažje izpolnjuje šolske obveznosti. 
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- Medosebne stike – večina otrok pristopi k psu in takrat se vzpostavi 

interakcija s sošolci ali vrstniki. Navzočnost psa pripomore, da nekateri šolarji 

laže navežejo stike z udeleženci učnega procesa, poleg tega pa spreminja 

tudi odnose med učenci in učitelji. 

- Empatijo – če je v razredu navzoč pes, otroci začnejo spoznavati vedenje, 

odzive in potrebe psa, ob tem pa morajo dosledno upoštevati nekaj pravil o 

ravnanju z živaljo. Občutek, da je pes odvisen od otroka, krepi otrokovo 

samozavest. Otroci tako spoznavajo občutja ostalih v razredu, spoštujejo 

čustva drugih. Npr. deklica se od nekdaj boji psov, vendar ji uspe premagati 

strah do te mere, da previdno poboža psa. Sošolci to majhno zmago opazijo, 

takšno druženje spodbuja strpnost, dobronamernost in je dobra popotnica 

za življenje. 

- Potrpežljivost – otroci so ob psu strpni in upoštevajo potrebe živali ter se od 

živali tudi učijo. Če otrok želi, da ga pes uboga, mora biti potrpežljiv, najprej 

mora počakati, da se pes umiri, potem mora pritegniti njegovo pozornost in 

šele nato lahko pričakuje, da bo pes upošteval povelje. 

- Iskrenost – pasja ljubezen je brezpogojna in je lahko iztočnica za vrsto 

poglobljenih pogovorov z otroki. 

- Veselje – prihod živali v razred razbije rutino in ponudi novosti pri delu, poleg 

tega pes vabi k telesnemu stiku, ki otroke pomirja, enakomerno tiktakanje 

srca in zaupljiv pogled pasjega prijatelja pa vzbujata občutek varnosti. 

- Stik z učiteljem – učenci ob prisotnosti psa razumejo, da je učiteljev namen 

dober, da učencem želi ponuditi nekaj prijetnega, učitelj se na ta način laže 

približa določenim učencem in tudi izpelje pogovor npr. o psu. Učenec zaupa 

učitelju. 

- Odpravlja strah – večina otrok se psa razveseli, nekateri pa se ga bojijo. 

Strah v vsakdanjem življenju predstavlja vir težav. Otroka ne silimo, da se 

psu približa, razložimo mu, da vzgojen, umirjen pes nikomur noče nič 

hudega, z otrokom se pogovorimo o strahu, otrok opazuje učence pri 

dejavnostih s psom in se jim kmalu pridruži – najprej previdno, potem vse 

bolj sproščeno. 

- Uporabna znanja – otroci se naučijo marsikaj o psih, o živalih in naravi, poleg 

tega pa otroke naučimo, kako s psom ravnamo, kako se mu približamo, kdaj 

ga pustimo pri miru, naučimo se marsikaj o vedenju, čustvih, različnih temah. 

- Razvija bralne veščine – otrok skozi različne dejavnosti razvija bralne 

veščine, saj psu bere, le-ta pa se mu ne posmehuje in ga ne priganja. 
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Učenec praviloma bere bolj razločno in glasno ter naredi manj napak, saj je 

ob branju sproščen. 

- Gibanje – pripravimo različne gibalne dejavnosti, ki jih bo izvajal s pomočjo 

psa. Lahko poskuša hoditi po vseh štirih, saj je usklajevanje teh gibov kar 

zapleteno. 

- Pogovore – prihod psa v razred povzroči radovednost otrok, kar lahko 

izkoristimo za različne teme pogovora, npr. skrb za drugo živo bitje, 

pogovarjamo se lahko o zaupanju in zvestobi, ki ju enostavno povežemo s 

pasjimi značilnostmi, otroci nam povedo kakšno svojo izkušnjo (prav tam). 

Vse omenjene lastnosti, ki jih prinaša terapevtski pes, so ključnega pomena za 

uspešno šolsko delo, saj pomagajo ustvariti prijazno učno okolje. V določenih učnih 

situacijah lahko pri šolskem delu dejavno sodeluje tudi pes – pogosto pri individualni učni 

pomoči ali v manjših skupinah. Takšne ure so praviloma timsko delo s strokovnim 

delavcem in terapevtskim parom (prav tam). 

Posredovanje s pomočjo psa vključuje sodelovanje pri dejavnostih, pri čemer gre za 

enkratne obiske na šoli, ki so namenjeni predstavitvi dela, pa naj gre za srečanje v 

učilnici, spremljanje na športnem dnevu ali kje drugje, in ne dovoljuje obsežnih ciljev. 

Takšna oblika dela s psom v šoli je najpogostejša in otrokom ponuja varno druženje. 

Posredovanje lahko vključuje tudi tedensko sodelovanje, pri katerem terapevtskega psa 

vključimo v redne dejavnosti, ki potekajo na šoli. To so lahko bralne urice, krožek mladih 

kinologov, dodatne ure utrjevanja znanja, sprehodi v bližnji gozd in veliko drugih 

možnosti. Pri teh oblikah veljajo enaka načela kot pri priložnostnih obiskih za razliko od 

tega, da večkratno druženje na šoli ponuja bolj poglobljeno delo. Pri tem zastavimo 

zahtevnejše oblike sodelovanja in določene cilje, teme pa prilagodimo starosti in 

zanimanju otrok. Najprej nekaj ur namenimo spoznavanju s psom, potem pravilnemu 

obnašanju ob psu, šele potem se lotimo ostalih tem. Ob psu lahko utrjujemo in 

ponavljamo tekočo učno snov, saj je račun veliko bolj privlačen, če ga v gobcu prinese 

pes. Lahko pa se ob psu z otroki zgolj pogovarjamo o tem, kaj pes potrebuje, kdo so 

njegovi prijatelji in vse te obravnavane teme razvijemo v resnejše življenjske teme – o 

prijateljstvu, zvestobi, odgovornosti, iskrenosti, naklonjenosti, odnosih, bolezni, tegobah, 

zvestobi. 

To je izredno pomembno, saj se preko teh pogovorov z učenci vzpostavlja zaupanje, 

navzočnost psa pa nam pomaga ustvariti bolj sproščeno in prijetno vzdušje.  

Posredovanje s pomočjo terapevtskega psa vključuje tudi pomoč učencem s 

posebnimi potrebami, pri čemer pes predstavlja pomočnika pedagogu pri individualnem 
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delu z otroki. Napredek učencev z določenimi primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami je 

včasih dramatičen, saj pes otroku pomaga premagati določeno težavo. Širša javnost 

velikokrat poroča o koristih, ki jih prinaša terapevtski pes pri premagovanju ovir osebe s 

posebnimi potrebami. Pri tem se moramo zavedati, da gre za delo, ki ga terapevtski par 

ne zmore opravljati sam. Nujno je, da takšna srečanja pripravlja in vodi strokovnjak, 

nekdo, ki se s tovrstno skupino otrok na šoli ukvarja. Slednji najbolj pozna otroka in ima 

potrebna strokovna znanja. Strokovni delavec vodnika psa opozori na morebitne 

posebnosti, značilnosti otrok, dogovorita se, kaj pes zmore, česa ne mara, katera povelja 

izvede in kako lahko otroka spodbudi k dejavnosti.  

Smiselno je, da delo poteka v ustaljenem ritmu in varnem okolju. Psa tako sprejmejo 

kot zanesljivo čustveno oporo, pogosto pa se nanj tudi navežejo. V primeru, da je 

strokovni delavec tudi terapevtski par, se lahko odločimo, da nas bo terapevtski pes 

redno spremljal v šolo oziroma v službo (Trampuš, 2014b).  

Struktura ure posredovanja s pomočjo psa mora biti vedno enaka, vsebina 

dejavnosti pa se lahko spreminja, saj je rutina tista, ki, predvsem otrokom s posebnimi 

potrebami, predstavlja varnost, boljšo organizacijo in uspešnejše učenje. Program 

srečanja je za skupino enoten, način izvedbe in težavnost posamezne aktivnosti pa lahko 

prilagajamo. Pri načrtovanju dejavnosti ima pomembno vlogo tudi vodnik psa, ki išče 

možnosti, kje in kako vključiti psa v določeno aktivnost, da bo otroku v največjo pomoč, 

podporo in motivacijo (Žerjal in Pribac, 2017).  

Posebna skrb pri vključevanju psa v pedagoški proces je namenjena varnosti. Pes 

mora biti v ustanovi pod stalnim nadzorom svojega vodnika, ki uporabnike opozarja na 

pravilno ravnanje s psom. Pred izvajanjem terapij mora pes dvakrat letno opraviti 

natančen veterinarski pregled, ki je veliko bolj obsežen kot navaden pregled psa ob 

cepljenju. Obvezen pa je tudi parazitološki pregled pasjega blata, saj mora biti pes ob 

stiku s človekom popolnoma zdrav. Pes mora na obisk v ustanovo prihajati negovan, 

urejen, čist in okrtačen (Trampuš, 2014b). 

Seveda pa pes v šoli ne prinaša samo prednosti, temveč tudi nekaj tveganj. Vsi 

udeleženci posredovanja s pomočjo terapevtskega psa morajo upoštevati določena 

pravila o prilagajanju prostora dejavnosti oziroma morajo biti pozorni na odnos učenec – 

pes. Z odgovornim ravnanjem se skrbno izogibamo nevarnim situacijam, vendar 

moramo biti vedno pripravljeni na kakšno negativno kritiko, npr. neodobravanje psa v 

šolskem prostoru ali pritoževanje nad odtisi pasjih tačk v učilnici. Seveda pa pes v šolsko 

okolje prinaša mnogo več prednosti, ki krepko presegajo morebitne neprijetnosti (prav 

tam). 
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Posredovanje s pomočjo psa je predvsem stvar sodelovanja. Učenec mora vedeti 

kaj počnemo in čemu to počnemo. Prav tako njegovi starši, ki morajo pred začetkom 

izvajanja posredovanja dovoliti, da njihov otrok obiskuje ure s terapevtskim psom. 

Terapija s pomočjo psa mora biti sproščena, prijetna in brez prisile, tako za psa kot za 

učenca. Pomemben je iskren in spoštljiv odnos. Do učenca ne nastopimo kot do 

predmeta dela, temveč kot do osebe s čustvi in dostojanstvom, saj bomo le tako prišli do 

terapevtskega učinka (Ilič, 2013). 

Ure s terapevtskim psom otrokom pomenijo popestritev vsakdana, motivacijo in 

intenzivno spodbudo na vseh področjih razvoja, novo obliko učenja in utrjevanja učnih 

vsebin (Žerjal in Pribac, 2017). 

 

2.2 Otrokova samopodoba  

»… Spodbujati razvoj zdrave učenčeve samopodobe pomeni zagotoviti učne pogoje, v 

katerih bodo otroci v svetu učenja podobni pticam v letu: varni, sproščeni, samostojni, 

naravni in – kompetentni …« (Juriševič, 1999b, str. 7). 

Samopodoba je v našem življenju zelo pomembna, saj usmerja naše razmišljanje o 

sebi in svetu, čustvovanje, vedenje in vpliva na odnose oziroma interakcije z drugimi. 

Pozitivna samopodoba določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem in deluje kot 

zaščita telesnega in duševnega zdravja, medtem ko negativna vpliva ravno obratno. 

Človek, ki ima pozitivno samopodobo, se spoštuje, zaupa, ceni, si postavlja cilje, 

sodeluje z drugimi, sprejema druge in ima prijatelje, poskuša reševati težave, je 

samostojen, ne potrebuje odobravanja drugih, se laže prilagaja spremembam, prevzema 

odgovornost za svoja dejanja, prepoznava, sprejema, izraža in uravnava svoja čustva 

ter je večino časa dobro razpoložen (Tacol, 2011).  

Samopodoba je eno temeljnih področij osebnosti in je podobno kot inteligentnost, 

motivacija, anksioznost idr. v sodobni psihološki znanosti obravnavana kot psihološki 

konstrukt. Vsebine samopodobe predstavljajo znanja, ki jih v življenju oblikujemo na 

področjih lastnega udejstvovanja. Samopodobo oblikujemo in izražamo z vrednotenjem 

oziroma ocenjevanjem samega sebe na podlagi lastnih interpretacij znotraj svojega 

psihološkega in fizičnega polja delovanja (Juriševič, 1999b). 

Poznamo več področij samopodobe, ki se razvijajo skozi odraščanje. Poznamo 

telesno, socialno, čustveno in akademsko samopodobo. Mi se bomo v magistrskem delu 

osredotočili predvsem na socialno samopodobo, čeprav bomo omenjali zgolj besedo 
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samopodoba. Socialna samopodoba obsega predstave in pojmovanja o tem, kakšna je 

kakovost naših odnosov z drugimi, predvsem z vrstniki enakega in nasprotnega spola, 

koliko smo priljubljeni, na kakšen način sklepamo prijateljstva in podobno. Navezali se 

bomo tudi na čustveno samopodobo, ki zajema zaznave in prepričanja o izražanju in 

obvladovanju čustev (Tacol, 2011). 

Eno izmed pomembnih življenjskih prelomnic za otroka predstavlja prehod iz 

predšolskega v šolsko obdobje, tudi glede razvoja otrokove samopodobe. V prvih šolskih 

letih se v povsem novem socialnem okolju za otroka pojavljajo bolj in manj ugodne 

priložnosti in možnosti, ki pogojujejo kvalitativne in kvantitativne spremembe oblikovanja 

posameznikove samopodobe. Otrok tako v šoli poglablja, razširja in utrjuje znanje, ki ga 

ima o sebi, obenem pa konstruira novo znanje na podlagi izkušenj, ki jih pridobiva v šoli, 

predvsem o sebi kot učencu. In te izkušnje predstavljajo otroku »vstopnico« v svet 

učenja, ki določa kvaliteto življenja (Juriševič, 1999b). 

Posameznikova samopodoba je tesno povezana s tem, kako se bo posameznik 

vedel, čustvoval, razmišljal, kakšen odnos bo razvijal do samega sebe in tudi kako bo 

vstopal v medosebne odnose in jih vzdrževal, kakšen odnos bo imel do okolja, v katerem 

bo deloval, idr. (Kobal Grum, 2014, v Avsec, Kavčič in Petrič, 2017). 

Samopodoba temelji na spominih preteklih izkušenj, se razvija in spreminja skozi 

življenje. Odvisna je od interakcije z drugimi in se spremeni, ko posameznik razvije nove 

spoznavne sposobnosti in se prilagaja zahtevam socialnega okolja. Pomembno je, da 

otroku v šoli omogočimo doživljanje pozitivnih izkušenj, skozi katere bo lahko razvijal 

pozitivno mišljenje o sebi (Avsec, Kavčič in Petrič, 2017). 

Ko otrok prvič vstopi v šolo, se vpliv socialnih dejavnikov na oblikovanje njegove 

samopodobe spremeni. Socialno okolje se razširi, socialni vplivi pa se kažejo na 

področju otrokovih zmožnosti, spretnosti in sposobnosti. Socialno okolje na oblikovanje 

samopodobe lahko vpliva na treh ravneh, in sicer kot trenutne okoliščine, v katerih se 

otrok nahaja, samo socialno okolje, ki te okoliščine opredeljuje (vrstniki, šola, družina), 

in kot časovno obdobje, v katerem živimo (Žibert, 2011). 

Osnovni prvini oblikovanja samopodobe sta pripadnost in občutek vključenosti. 

Učenec, ki ima o sebi dobro mnenje, je bolj odprt v socialnih situacijah, učenec, ki je 

negotov, pa ima občutek, da ni dovolj vreden, in se drži bolj zase. Otrok potrebuje razvite 

socialne spretnosti, da lahko pokaže, da sprejema in podpira druge. Šola mora oblikovati 

ustrezne programe, da se lahko posamezniki učijo medosebnih in socialnih spretnosti. 

To je predvsem pomembno v današnjem času, ko je šola postala prizorišče kulturne in 

jezikovne raznolikosti. Če učenec obiskuje šolo, v kateri ne govorijo enakega prvega 
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jezika, to učenca še dodatno čustveno in socialno obremenjuje. Ti učenci imajo manj 

priložnosti za povezovanje z vrstniki kot enako govoreči (Youngs, 2000).  

Učenci s slabo samopodobo in nizkim samovrednotenjem bodo v večini (McGrath 

in Francey, 1996): 

- pričakovali, da bodo zavrnjeni, zato se bodo izogibali drugim ali pa s svojim 

obnašanjem sporočali, kako zelo se bojijo, da bodo zavrnjeni; 

- dvomili o sebi in se hitro vznemirili, če bodo o sebi slišali negativna mnenja 

drugih, kar dodatno omaje njihovo samozavest; 

- odvisni od vzpodbujanja in podpore okolja; 

- kritizirali in bili kritični do drugih, zato se jim bodo raje izogibali; 

- se bali, da se niso sposobni spoprijeti z medosebnimi odnosi; 

- nepripravljeni tvegati in sprejemati tveganja in se bodo izogibali neznanim 

osebam; 

- plašni v sodelovanju v pogovorih; 

- hitreje prestrašeni in se bodo počutili ogrožene; 

- do svojih dosežkov bodo kritični in jih negativno ocenjevali ali pa bodo celo 

poveličevali svoje dosežke zato, da bi pri drugih pritegnili pozornost (prav 

tam). 

Če želimo samopodobo pri učencih razvijati v pozitivno smer, moramo biti pozitivni 

zgled učencem. Čim večkrat moramo pohvaliti njihovo primerno vedenje v vsakodnevnih 

situacijah in jim dati pozitivna povratna sporočila o vedenju, da bodo lahko sčasoma 

dopolnili in izboljšali doživljanje samega sebe. Prav tako moramo tudi sami kot učitelji 

oziroma pedagogi oblikovati podobo o sebi in svoji vrednosti tako, da si priznamo svoje 

profesionalne kvalitete in svojo skrb za razred in učence. Učenci, ki so na svoji razvojni 

poti dobivali predvsem negativna povratna sporočila o sebi in svojem vedenju, so le 

redko doživeli uspeh. Seveda pa zaupanja vase ne morejo okrepiti že po nekajkratnih 

pozitivnih izkušnjah, zato je treba vztrajati, saj učenci s slabo samopodobo preprosto ne 

morejo verjeti, da sploh kaj zmorejo. Včasih učiteljeve pohvale ne pridejo do pravih ušes 

(McGrath in Francey, 1996). 

Posamezno vedenje ne odslikava naše celovite osebnosti, ki je vse preveč 

sestavljena, da bi se lahko odražala v posameznih vedenjskih značilnostih. Včasih naše 

vedenje odseva določeno razpoloženje, včasih pa se v njem zrcalijo vplivi drugega 

dejavnika, kot na primer življenjske razmere ali pomanjkljive izkušnje. Učencu moramo 

prikazati, kako opišemo svoje konkretno vedenje v konkretnih okoliščinah. Največji vpliv 

na učenčevo samopodobo imajo resnični življenjski dogodki in stvarni uspehi. Oblikovati 
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moramo položaje, v katerih bodo učenci lahko uspešni. Najboljše je, če so to področja, 

ki jih cenijo tudi vrstniki (prav tam).  

Včasih je razlog za zavračanje samega sebe tudi nepravilno stališče in doživljanje 

oziroma mnenje posameznika, da so njegova čustva napačna in neprimerna. Zato so 

pogovori, v katerih si učenci lahko izmenjajo svoja občutja, čustva in stališča do različnih 

situacij, izredno pomembni in predstavljajo možnost, da učenci ugotovijo, da niso edini, 

ki imajo težave s čustvi (prav tam).  

K oblikovanju učenčeve samopodobe lahko prispevajo tudi podporni dejavniki, med 

katere štejemo (Juriševič, 1999b): 

- različne dejavnosti, s katerimi v razredu, na šoli ali izven nje na oblikovanje 

samopodobe vplivamo preventivno ali korektivno; 

- različne programe, ki se izvajajo na šoli ali zunaj s ciljem spodbujati ali 

izboljševati samopodobo; 

- različne oblike individualnega svetovanja učencem v sklopu šolske 

svetovalne službe (prav tam). 

Otrok naj bi med sedmim in osmim letom razvil pojem »jaza«. Potreba po 

individualnosti se umakne potrebi po druženju z istospolnimi vrstniki in prijatelji, ki za 

posameznega otroka postajajo vse pomembnejši. Razvitost socialnih in fizičnih 

spretnosti pa tako postane merilo za uspešno druženje z vrstniki. Otroke moramo 

spodbujati, da se družijo z vrstniškimi skupinami, omogočiti jim moramo razvoj socialnih 

spretnosti in jim pomagati pri učenju pozitivnega odnosa do drugih. Če otrok nima 

primerno razvitih omenjenih spretnosti, je oslabljena tudi interakcija z vrstniki, prav tako 

tudi komunikacija, vse to pa vpliva na negativno samopodobo (Youngs, 2000). 

Ne moremo popravljati tistega, kar se je z učenci dogajalo, preden smo z njimi stopili 

v stik. Lahko pa naredimo vse, kar je v naši moči, da spodbujamo razvoj pozitivnega 

samovrednotenja in samopodobe. Osebe, ki so zadovoljne same s sabo, imajo uspešno 

in zadovoljivo socialno življenjsko pot, so sprejete ali pa celo priljubljene (McGrath in 

Francey, 1996). 

Ključ do uspeha na vseh področjih življenja sta dobra samopodoba in 

samozaupanje. Če posameznik verjame vase, v svoje sposobnosti in zmožnosti, se lažje 

spoprijema z zahtevnimi situacijami, jih obvlada in rešuje (prav tam).  

V študiji primera želimo z načrtovanimi dejavnostmi v programu posredovanja s 

pomočjo psa terapevta ter v sodelovanju s šolsko svetovalno službo vplivati na 

izboljšanje dekličine nizke samopodobe, kar bo natančneje opisano v empiričnem delu. 
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2.3 Pomoč terapevtskega psa pri razvijanju socialnih in bralnih veščin  

Sodobna družba od vsakega posameznika terja vedno večjo vključenost in 

kakovostno delovanje na različnih področjih življenja, na katerih prevzemamo 

raznovrstne vloge. Pomembno je, da osvojimo določena znanja in veščine, da lažje 

sledimo toku življenja, ki pa nam prinaša tudi stresne, odgovorne in konfliktne situacije, 

s katerimi se moramo soočiti (Metelko Lisec, 2004).  

Na splošno se zdi, da socialno okolje postaja vse manj varno. Naraščajoča 

zaskrbljenost staršev omejuje otrokovo svobodo. Vedno več otrok svoj prosti čas preživi 

v socialni izolaciji pred računalnikom, ki pa ne bogati socialnega razvoja. Tako otroci 

zgubljajo priložnosti za pridobivanje socialnih spretnosti v interakciji z vrstniki. Prav tako 

je zaskrbljujoča kakovost socialnih izkušenj, ki jih otroku v prvi vrsti nudi družina. Občutek 

nestabilnosti in negotovosti pri razvijanju medosebnih odnosov pa lahko privede do 

razvoja neprimernih vedenjskih vzorcev (Warden, 2001).  

Ljudje, ki imajo pozitiven odnos do življenja, so na vseh področjih družbenega 

življenja veliko uspešnejši kot tisti, ki imajo negativnega. Pozitiven odnos omogoča večjo 

priljubljenost, napredovanje, lažje spoprijemanje z negativnimi izkušnjami, drugi pa te 

večkrat izberejo za sogovornike ali prijatelje. Posamezniki, ki puščajo negativne sledi, pa 

so pogosto osamljeni in neprijetni za sporazumevanje ter kritični do vsega. Poleg tega 

pa jih ovirajo slabše socialne zmožnosti in se tako tudi težje spopadajo z negativnimi 

izkušnjami. Pogosto imajo negativno samopodobo (McGrath in Francey, 1996). 

Določena znanja in veščine zajemajo tudi socialne in bralne spretnosti. Od 

posameznika pričakujemo, da obvlada fleksibilno branje raznovrstnega gradiva, ki je del 

našega vsakdana, in da zna uporabljati informacije, ki jih pridobi s pomočjo branja. Prav 

tako tudi ostale družbene zahteve, ki jih moramo obvladati za uspešno funkcioniranje 

(Pečjak, 1999). 

V prvih šolskih letih narava vzgojno-izobraževalnega procesa in razvojne značilnosti 

otroka poudarjajo pomembnost socialnih interakcij, ki potekajo v skupini, v katero je otrok 

vključen (Skalar, 1988, v Juriševič, 1999b). 

Stabilna samopodoba, katere del so tudi socialne in bralne veščine, je za šolsko 

obdobje pomembna, saj predstavlja sposobnost prilagajanja različnim situacijam. Pri 

večini otrok se v prvih šolskih letih pojavijo pomembne socialne in kognitivne 

spremembe. Ob vstopu v šolo ima večji del otrok zelo pozitivno mnenje o sebi in njihova 

pričakovanja do samih sebe so nerealno optimistična. Kasneje otrok pridobiva 

informacije o svojih sposobnostih in ocene, ki naj bi temeljile na tem, kaj otrok zna. Otroci, 
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ki imajo že tako slabšo predstavo o samemu sebi, so še bolj občutljivi, zato je še posebej 

pomembno, da pri njih razvijamo socialne veščine (Drofenik, Cugmas in Schmidt, 2007). 

Precejšen upad v zaznavanju lastne samopodobe lahko zaznamo tudi pri otrocih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki hkrati sodijo tudi med dvojno izjemne 

učence. Za njih je značilno, da so izrazito močni, presenetljivo ustvarjalni, motivirani za 

delo in izvirni, prav tako pa na nekaterih področjih povsem odpovejo, so presenetljivo 

neuspešni in neučinkoviti. Zaradi neravnovesja med zmožnostmi in pričakovanji ter 

nerazumevanja okolice, ki lahko otroku posreduje napačne povratne informacije, dvojno 

izjemni otroci doživljajo veliko frustracij, napetosti, nelagodja, jeze, strahu ali pa se 

kažejo drugi znaki. Dvojno izjemni učenci potrebujejo pomoč in podporo pri spoznavanju 

samega sebe, razvoju ustrezne samopodobe in učinkovitih socialnih ter učnih strategij, 

da bodo lažje kompenzirali šibkosti in hkrati učne priložnosti oziroma uspehe (Kiswarday, 

2017). 

Branje v šoli še vedno ostaja najučinkovitejše sredstvo za učenje in je temeljna 

sestavina vseh šolskih programov. Za vzgojno-izobraževalni proces je značilno, da 

učenca vodi skozi razvoj bralnih sposobnosti oziroma bralne stopnje, ki potekajo od 

začetnega obdobja do obdobja zrelega bralca. Te stopnje si sledijo v hierarhičnem 

zaporedju, napredek posameznika pa je odvisen od kognitivnega razvoja in interakcije z 

okoljem, poleg tega pa se povezuje tudi s čustveno-motivacijsko dimenzijo (Pečjak in 

Gradišar, 2012). 

Usvojena tehnika branja in razvite sposobnosti razumevanja prebranega postajajo 

v dobi tehnologije neizogibne. Branje lahko opišemo kot aktivnost možganov in visoko 

organizirano dejavnost, na katero vplivajo različni zunanji in notranji dejavniki. To so 

lahko velikost črk, kontrast, vpliv kulturnega in socialnega okolja, vidno in slušno 

zaznavanje, inteligentnost, interes, motivacija ipd. Na bralni uspeh torej vpliva vrsta 

dejavnikov, na katere moramo biti v času šolanja pozorni. Branje je prvenstveno vezano 

na kulturno okolje, iz katerega otrok prihaja. Pri tem pa so za razvoj bralnih veščin 

pomembne bralne izkušnje. In prav te usvojene bralne spretnosti so predpogoj za 

razumevanje besedil. Če od bralca zahtevamo, da pozornost preusmeri na vsebino 

oziroma pomen besedila, mora biti tehnika branja povsem avtomatizirana. V nasprotnem 

primeru bo učenec pozoren na prepoznavanje oziroma dekodiranje besed in stavkov ter 

bo toliko manj pozoren na pomen. Prvi korak za izboljšanje razumevanja pri branju 

predstavlja razširitev besednega zaklada bralca, k čemur lahko pripomorejo tudi 

dejavnosti s terapevtskim psom (Pečjak, 1993). 



Zabukovec, Tina (2018): Razvijanje socialnih in bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo 

terapevtskega psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 
18 

 

Bralne veščine otroka vplivajo na vse vidike njegovega življenja – na inteligenco, 

samopodobo oziroma samozavest, medosebne odnose, komunikacijo, socialno vpetost, 

karierno pot, zadovoljstvo in drugo. Otroci z bolj razvitimi bralnimi veščinami imajo tudi 

boljšo samopodobo in se lažje vključujejo v širše socialno okolje (Newman, 2017). 

Pri razvoju bralnih spretnosti ima izredno pomembno vlogo učenčeva zaznava 

lastne bralne kompetentnosti – samopodoba na področju branja. Sistematično 

usmerjanje učenja branja v prvih letih šolanja s pomočjo metod in oblik opismenjevanja, 

pogostosti in javnosti povratnih informacij ter ocen o bralni uspešnosti vpliva na 

samopodobo na področju branja. Bralna uspešnost učenca motivira za nadaljnje uspehe 

in obratno. Neugodno oblikovana samopodoba pa bralca ovira na poti pridobivanja in 

izboljševanja bralnih spretnosti in strategij (Juriševič, 1999b). 

Problem lahko nastane, če učenec prihaja iz drugega kulturnega oziroma 

jezikovnega okolja, kot je značilno za okolje, v katerem otrok obiskuje šolo. V družini, iz 

katere prihaja deklica, ki je predmet naše raziskave, govorijo ruski jezik. Dvojezičnost 

vpliva na razvitost zmožnosti poslušanja, branja, govorjenja in pisanja v različnih jezikih. 

Odvisna je od pogostosti izpostavljenosti interakcijam in od količine interakcij v različnih 

jezikih, pri čemer je ključno, da interakcije potekajo z različnimi viri (govornimi, pisnimi) 

in osebami, ki določene jezike uporabljajo v najrazličnejše namene. Učenec iz 

dvojezičnega okolja ob tem pridobiva informacije o svoji identiteti, s tem pa se gradi 

pozitivna ali pa celo negativna samopodoba. Otrok v stiku z drugim jezikom in kulturo 

najprej dobi informacijo o svoji identiteti in njenemu pomenu, poleg učenja novih besed 

pa dobi tudi informacije o vrednosti pomenov svoje kulture. Če poenostavimo – otrok ob 

stiku z drugo kulturo dobi informacijo o tem, ali je v redu to, kar je, in tudi, kakšno je 

njegovo mesto na tem svetu. Učenec iz dvojezičnega okolja nikoli ne sme zanemariti 

rabe domačega jezika, saj mu ta omogoča nadaljnji kognitivni razvoj. Ampak ne smemo 

pozabiti na učenje drugega (tujega) jezika, jezika okolja, ki ga mora uporabljati do te 

mere, kolikor je to potrebno za njegovo socialno vključenost in uspešnost v šolskem 

okolju in tudi nasploh v življenju. Zavedati se moramo, da je jezik vezan na pomene v 

določenem okolju, kar pomeni, da obstajajo določeni pomeni, ki jih je v nekem jeziku 

mogoče izraziti, v drugem pa ne. Pa vendar. Prisotnost različnih jezikov pomeni 

razmišljanje o podobnih, enakih in različnih pomenih. Ignoriranje pomenov, ki so značilni 

za otrokov prvi jezik, pa otroku sporoča, da njegova kultura v novem okolju ni pomembna 

in cenjena. Jezika okolja se moramo naučiti, če želimo biti deležni vseh učnih priložnosti. 

Izguba prvega jezika lahko vodi do izgube občutka lastne vrednosti, to pa slabo vpliva 

na samopodobo otroka. Ohranjanje prvega jezika je pomembno za kognitivni, jezikovni 

in emocionalni razvoj, saj se prve učne izkušnje zgodijo v kontekstu kulture in jezika, ki 
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ga otroci govorijo doma. Otroci, katerih primarni jezik je manjšinski, za razumevanje in 

uporabo akademskega jezika potrebujejo sedem let učenja drugega jezika za 

enakovredno in polno vključevanje v učne situacije. Ko otrok razvije zmožnosti 

učinkovitega komuniciranja, razmišljanja in učenja, branja, sporočanja, govorjenja in 

pisanja, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov v svojem primarnem jeziku, lahko 

te veščine uporabi v drugem jeziku. Otrok se v materinskem jeziku uči glasovnega 

sistema, pravil kombiniranja glasov v zloge, besede, komunikacijskih funkcij, pri katerih 

jezik uporabljamo. Izhodišče učenja drugega jezika pa so osvojene omenjene veščine v 

prvem jeziku. Če slednjih otrok nima, se težje uči drugega jezika. Enakovredna prisotnost 

kultur vseh otrok, vključenih v skupino oziroma razred, in njihovih jezikov pomeni 

cenjenje vseh prisotnih kultur, kar pa je ključni pogoj za razvoj otrokove pozitivne 

samopodobe, oblikovanje identitete, razumevanja tega, kdo sploh je, in za njegovo učno 

uspešnost (Rutar, 2014).  

Učenci s slabše razvitimi socialnimi in bralnimi veščinami imajo lahko težave na 

različnih področjih. Nekateri so sramežljivi in se ne vključujejo v razredno komunikacijo, 

spet drugi se pogosto zapletejo v prepire ali pa v razred niso vključeni tako, kot si sami 

želijo. Poznamo tudi druge oblike socialne neuspešnosti, kot so osamljenost, 

negotovost, nesamozavest. Vse to vpliva na razvoj otrokove samopodobe. Z razvijanjem 

socialnih in bralnih veščin se spreminja tudi posameznik, navezuje nova prijateljstva, 

sošolci pa ga bolje sprejemajo. V skladu s spremembami v socialnem razvoju se 

izboljšajo tudi dosežki na drugih področjih učenja (McGrath in Francey, 1996). 

Učenka, vključena v našo raziskavo, je imela že ob vstopu v 1. razred zelo izrazite 

tovrstne težave. 

Socialne veščine so povezane z vsemi vidiki vedenja v šoli, kar pomeni, da tisti, ki 

nimajo dobro razvitih socialnih veščin, dosegajo slabše rezultate na učnem področju, 

nimajo motivacije, so osamljeni, nimajo veliko interakcij z ostalimi posamezniki ipd. 

Učenci, ki obvladajo socialne veščine, so preprosto uspešnejši. Posamezniki z ovirami v 

razvoju se bodo lažje vključili v razred, če se bodo učili socialnih veščin. S tem je 

povezano tudi samozaupanje, ki se razvija na podlagi dejstev, kako nas sprejemajo drugi 

in kakšne izkušnje imamo, kar lahko dosežemo s krepitvijo samozavesti. Za razvijanje 

socialnih veščin lahko pripravimo različne dejavnosti, v katerih lahko sodelujemo na 

zabaven način. In takšno učenje je najbolj učinkovito. Socialnih veščin se lahko učimo 

kjer koli, lahko uporabimo kakršne koli okoliščine, ne le tiste v razredu (McGrath in 

Francey, 1996).  
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Pri učenju socialnih veščin ima osrednjo vlogo učitelj, saj vodi učni proces in otroku 

pomaga doseči pomembne spremembe v smislu osebnostne rasti in razvoja ter bistveno 

pripomore k pozitivnim socialnim spremembam. Ali če povemo drugače: učitelj je ključen 

pri oblikovanju otrokove osebnosti in pri človekovem zrcaljenju osebnosti – samopodobi 

(Musek, 1999). 

V okviru šolanja je treba najti poti do izobraževalnih izkušenj, ki bi negovale 

medosebne spretnosti. Dve pomembni področji šolanja sta spodbujanje osebnostnega 

in socialnega razvoja. Obstaja kar nekaj metod za spodbujanje omenjenih razvojev, in 

sicer nudenje učnih aktivnosti, ki so oblikovane glede na otrokove potrebe, razvijanje 

strategij za upravljanje s socialnim vedenjem, nudenje praktičnih učnih aktivnosti, katerih 

cilj je razvoj socialnih spretnosti, oblikovanje priložnosti za spodbujanje otrok k pogovoru 

o različnih temah in nudenje primernega realnega konteksta, ki omogoča otrokom pristno 

socialno vedenje. Vse to pripomore k pozitivnemu in skrbnemu vzdušju v skupini 

(Warden, 2001). 

Na tem mestu bi omenili, da so težave z antisocialnim vedenjem posameznika 

posebno resne za otroke s posebnimi potrebami oziroma za tiste, ki imajo določeno 

specifično značilnost in ki odstopajo od večine, ter tiste, ki imajo manj prijateljev in niso 

močno vpeti v določeno socialno skupino. Uspešnost inkluzije otrok z določenimi 

primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami je odvisna tudi od tega, kako dobro je učni proces 

načrtovan. Učitelji vse pogosteje poudarjajo pomembnost osebnostnega in socialnega 

razvoja omenjenih otrok, zato moramo biti pozorni na dobro počutje otrok in občutek, da 

so spoštovani in cenjeni (prav tam). 

V študiji primera obravnavamo socialno plašne otroke, za katere Asendorpf (1990a) 

ugotavlja, da so v novem okolju sposobni izgraditi boljše socialne odnose, kot so jih imeli 

v starem. Socialno plašni otroci socialnih veščin ne uporabljajo v socialnem okolju, ki 

otroka ne sprejema, ali v okolju, v katerem se vnaprej predvideva socialni neuspeh. 

Socialno manj učinkovito vedenje kot posledico pomanjkljivo razvitih socialnih veščin 

lahko razvijamo s treningi socialnih veščin oziroma z dejavnostmi, katerih cilj je razvijanje 

socialnega področja posameznika. Učenje socialnih veščin zajema vzpostavljanje in 

vzdrževanje stikov z vrstniki, prijatelji, dajanje in sprejemanje pohval, prepoznavanje 

nebesednih znakov, mimike obraza, čustev ipd. Terapevtski programi učenja socialnih 

veščin vključujejo spoznavanje učinkovitih socialnih veščin, igro vlog, opazovanje 

modela, izražanje mnenja in posnemanje vedenja (Puklek Levpušček, 2006). 
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Socialno plašni otroci so pogosto tudi prezrti in med te spada opazovana deklica. 

Učenci, ki so prezrti oziroma pasivno osamljeni, imajo nekaj skupnih značilnosti (Pečjak 

in Košir, 2002): 

- so bolj čustveno labilni, 

- so bolj odvisni od avtoritet, 

- so manj priljubljeni, 

- so bolj anksiozni, 

- imajo nizko samopodobo, 

- so učno manj učinkoviti, 

- izvirajo iz socialno manj vzpodbudnega okolja, 

- v razredu so pogosto prostorsko izolirani (sedijo sami ali bolj zadaj) (prav 

tam). 

Porter (1996) poudarja, da je prezrtost v razredu običajno začasna in se ne povezuje 

z dolgoročnimi prilagoditvenimi težavami, kar sicer ne pomeni, da jo lahko zanemarimo. 

Učencu je kljub temu neprijetno, zato so pedagoške intervencije vsekakor upravičene. 

Skupina prezrtih učencev se bistveno razlikuje od zavrnjenih učencev, zato ne 

predstavlja rizične skupine. Pozorni moramo biti na to, da prezrtost ne traja predolgo, 

zato je dobro, da posameznika vključimo v program, s katerim premagujemo 

primanjkljaje, ovire oziroma motnje (prav tam). 

Med tovrstne programe štejemo tudi program posredovanja s pomočjo psa, ki med 

drugim vpliva tudi na socialni razvoj, posledično pa na komunikacijske in bralne veščine 

ter na samozavest učenca, kar v šolskem okolju in širše v skupnosti postaja vse bolj 

pomembno (Putz, 2014). 

Vpeljava dejavnosti s pomočjo psa kot doživljanja pozitivnih izkušenj je lahko 

smiselna in učinkovita, saj lahko načrtujemo različne dejavnosti na področjih odnosov, 

čustvovanja, komunikacije, razvijanja osebnostnih lastnosti in samouravnavanja 

vedenja. Prisotnost psa v učnem procesu ima vzgojne, izobraževalne in sprostitvene 

učinke, ki jih lahko dober strokovnjak, ki ima občutek za delo z ljudmi in psom, izkoristi 

tudi v terapevtske namene. Učitelj preko terapevtskega psa spoznava otroka v različnih 

situacijah, mu pomaga predelovati njegove osebne težave in konflikte, ga usmerja in 

terapevtske učinke poskuša prenesti tudi na ostala področja razvoja in celo v njegovo 

življenje v širšem socialnem okolju (Kovačič, 2016).  

Poleg tega terapevtski pes vpliva na znižanje krvnega pritiska in frekvence bitja srca, 

spodbuja pravilno dihanje, povečuje apetit, sprošča mišice, lajša bolečine … Na 

psihičnem nivoju zmanjšuje napetost, tesnobo in izboljšuje posameznikovo 
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samopodobo, na socialnem pa zmanjšuje občutek osamljenosti, spodbuja komunikacijo 

in interakcijo med ljudmi (Akerman, 2014). 

Od prisotnosti psa v učnem procesu ima korist tudi učitelj, saj lahko pričakuje, da se 

bodo neugnani učenci umirili, plahi opogumili in samosvoji omehčali. Predvsem pa, kar 

si želi vsak od učiteljev, učenci bodo radi sodelovali v dejavnostih. Poleg tega vodstvo 

šole in šola v celoti z uvajanjem psa v šolske prostore pridobijo na prepoznavnosti, 

morda celo širše družbeno zanimanje za šolo (Trampuš, 2014b). 

 

2.4 Vloga šolske svetovalne službe pri dejavnostih s pomočjo 

terapevtskega psa  

Samopodoba se razvija postopoma in na njeno oblikovanje vpliva več dejavnikov, 

med katere sodijo razvojni dejavniki, izkušnje s samim seboj in z okoljem ter naša ocena, 

kako nas vrednotijo drugi. Nekateri psihologi pravijo, da imamo vsi ljudje izraženo 

potrebo po tem, da bi nas drugi pozitivno vrednotili, saj si želimo biti ljubljeni, sprejeti in 

cenjeni. V otrokovem razvoju je odločilno predvsem to, kako ga imajo radi in kako ga 

cenijo tisti, ki so zanj najpomembnejši – to so starši, nato sorodniki, vrstniki in tudi 

vzgojitelji oziroma učitelji ter vsi ostali, s katerimi je otrok v stiku. Učitelji, s čimer mislimo 

tudi na vse ostale strokovne delavce, se pogosto niti ne zavedajo, kako veliko vlogo 

igrajo v učenčevih življenjih in kako pomembno vplivajo na oblikovanje samopodobe 

učencev. Učitelj učencem predstavlja model, vzor, največ pa naredi ravno z odnosom 

oziroma vedenjem do učencev. Cilj vzgojno-izobraževalnega procesa je, da učencem 

pomagamo izoblikovati dovolj dobro in realno podobo o sebi (Tacol, 2011).  

Šolska svetovalna služba (v nadaljevanju ŠSS) v slovenskem šolskem sistemu 

opravlja notranje razvojno in svetovalno delo za posamezno ustanovo kot celoto in vse 

njene podsisteme. Ni mišljena kot notranji servis, temveč kot služba, ki je usmerjena k 

uresničevanju ciljev znotraj posamezne ustanove. Izhajati mora iz značilnosti in aktualnih 

potreb ustanove in se pri svojem delu ravnati po usmeritvah, ki so zapisane v smernicah 

(Bezić, Rupar in Škarič, 2003). 

Delo ŠSS je usmerjeno v otroka, njegovo socializacijo, osebnostni razvoj in šolsko 

delo. Tovrstno delo sicer opravljajo tudi učitelji, vendar so na osnovni šoli prav za to 

področje zaposleni tudi strokovnjaki (Resman, 1999). 

V Programskih smernicah za šolsko svetovalno službo v osnovni šoli, ki v Sloveniji 

obstajajo že 50 let, je zapisan temeljni vzgojno-izobraževalni cilj, in sicer optimalni razvoj 
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otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 

ter telesno in duševno konstitucijo. ŠSS šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, 

da bi bili vsi posamezniki na šoli čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja. 

Njena naloga je, da na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa 

in na strokovni avtonomni način rešuje pedagoška, psihološka in socialna vprašanja 

vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Poleg tega pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci 

na šoli in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami ali organizacijami. Za ŠSS lahko 

rečemo, da je tisto mesto na šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi 

udeleženci na šoli. Prav tako vzpostavlja optimalne pogoje za učenje in napredovanje 

vseh učencev. V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne dejavnosti ŠSS dejavnosti 

pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Splošna izhodišča zajemajo področja življenja in dela v šoli. To so učenje in poučevanje, 

šolska kultura, vzgoja, klima, red, telesni, osebni (spoznavni in čustveni razvoj) ter 

socialni razvoj, šolanje in poklicna orientacija ter socialno-ekonomske stiske (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008). 

Delo ŠSS obsega (prav tam): 

- delo z učenci (poudarjeni zlasti preventivna dejavnost in nudenje pomoči), 

- delo z učitelji (načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja), 

- delo s starši, 

- delo z vodstvom, 

- delo z zunanjimi ustanovami (prav tam). 

ŠSS na področju telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega 

razvoja nudi svetovanje in neposredno pomoč učencem s težavami v telesnem, 

osebnem in socialnem razvoju ter opravlja svetovalno-preventivno delo z učenci v 

programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja. Pri tem mislimo 

na različne programe za krepitev samopodobe, razvijanje učinkovitejše komunikacije, 

učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih 

spretnostih, sproščanje in podobno. Vse omenjene programe na tem področju lahko 

izvajamo s pomočjo terapevtskega psa v sodelovanju z društvom oziroma zavodom, ki 

se s tovrstno terapijo ukvarja (prav tam).   

V doktrinah šolskega svetovalnega dela se zrcalijo psihološke teorije osebnosti 

oziroma lahko rečemo, da je teorija osebnosti skoraj intimno povezana s šolstvom ali pa 

vsaj s tistim delom šolanja, ki se povezuje z vzgojo. Po mnogih definicijah je vzgoja drugo 

ime za proces sistematičnega oblikovanja osebnosti. Logično je, da je šolsko delo 

povezano s pojmovanjem osebnosti. Pogosto poudarjajo, da mora vzgoja slediti 
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otrokovemu razvoju oziroma na njem temeljiti. Vzgoja kot načrtni in trajni vplivi 

pomembno oblikuje osebnost. Ni pa vzgoja edina, ki oblikuje posameznikovo osebnost. 

Pomembni so tudi drugi dejavniki okolja, to so vpliv vrstnikov, bratov in sester, vpliv 

izkušenj, zabavnih medijev itd. Prav tako na osebnost vplivata dednost in lastna 

dejavnost posameznika. V povezavi z vzgojo avtor omenja tudi pozitivne spodbude, ki 

so učinkovite zato, ker krepijo samospoštovanje in samopodobo kot pomembna 

usmerjevalca našega ravnanja. Ena najpomembnejših nalog vzgoje in izobraževanja je 

upoštevanje posameznikove samopodobe na eni in oblikovanje ustrezne samopodobe 

na drugi strani. Podoba o sebi je notranji kriterij, ki usmerja naše delovanje. V naši 

duševnosti potekajo primerjave informacij o sebi in našem ravnanju s kriteriji, ki jih 

zahteva samopodoba. Pretirano nizka podoba o sebi ali pa nekritično visoko vrednotenje 

sebe vodi v neustrezne oblike doživljanja ali neprilagojenosti. Ob tem ne smemo pozabiti, 

da je razvoj samopodobe in samospoštovanja zelo občutljiv, zato moramo biti na tem 

področju pazljivi in mu nameniti več pozornosti (Musek, 1999). 

ŠSS ima torej pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti učencev, saj strokovni 

delavec posameznemu učencu pomaga pri raziskovanju težav, ga spodbuja pri različnih 

odločitvah, mu nudi možnost pogovora o različnih stvareh, mu pomaga pri težavah v 

medosebnih odnosih, mu omogoča različne tehnike, vrste podpore, s katerimi si lahko 

pomaga, in mu omogoča, da razišče in preveri svojo samopodobo, ki je lahko pozitivna 

ali negativna. Temeljni cilj je, da učencu omogoča dobro mišljenje o sebi in da se učenec 

dobro počuti (Pečjak in Košir, 2012). 

ŠSS se strokovno povezuje in sodeluje s širšim socialnim okoljem, in sicer z 

zunanjimi ustanovami z namenom dopolnjevanja na področju dejavnosti pomoči. Šola 

lahko sodeluje z različnimi ustanovami, kot so svetovalni centri, zdravstveni domovi, 

Zavod RS za šolstvo, centri za socialno delo, socialno-varstvene ustanove in 

organizacije, društva in zavodi, med katere sodijo tudi tisti, ki se ukvarjajo s 

posredovanjem s pomočjo terapevtskega psa. Sodelovanje med šolo in določeno 

institucijo ima različne namene, ki so sicer odvisni od dogovora med udeleženci 

sodelovanja, pa tudi od možnosti in pogojev, ki do neke mere določajo namene 

sodelovanja. Temeljni nameni sodelovanja so skrb za celostni razvoj otroka, 

vzpostavljanje varnega okolja, preprečevanje negativnih oblik vedenja in medsebojna 

pomoč ter podpora, pri čemer gre za zadovoljevanje otrokovih potreb. Torej vse z 

namenom delovati v dobro otroka. Šola sodeluje s posamezniki in institucijami v 

skupnosti v obliki različnih dejavnosti in razvija raznolike programe za različne ciljne 

skupine. Na takšen način lahko šola organizira tudi oblike pomoči za otroke, med katere 
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štejemo posredovanje s pomočjo terapevtskega psa (Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, 

Muršak in Šteh, 2016).  

Šolsko svetovalno delo ima tako neposredno in posredno vlogo, saj ne gre zgolj za 

svetovanje učencem in neposredno pomoč pri rasti, temveč tudi za pomoč v smislu 

sodelovanja in oblikovanja ustreznega šolskega prostora, vzgojno-izobraževalnega dela 

in procesa. Otroku moramo omogočiti ustrezno šolsko fizično in socialno okolje, kar 

dosežemo s sodelovanjem svetovalnega delavca s kolektivom šole, oddelki, vodstvom 

šole, starši in zunanjim okoljem. Poznamo dve ravni sodelovanja ŠSS z okoljem, in sicer 

pri podpori in delu šole nasploh ter pri podpori in delu z učenci, ki potrebujejo pomoč. 

Osredotočili se bomo na zadnjo raven. Gre za svetovalno delo v primeru težav in stisk 

učencev ali natančneje za vrsto dejavnosti (pomoči), ki jo svetovalni delavec izpelje s 

posameznimi učenci, v majhnih skupinah, z oddelki (vzgojnimi skupinami) ali z večjimi 

skupinami otrok. Pobudo za sodelovanje lahko da kdo izmed zaposlenih svetovalnih 

delavcev ali pa se institucije, društva ali zavodi ponudijo sami. Dobro je, da z zunanjimi 

sodelavci ustvarimo zaupljiv odnos, saj bo tako proces bolj kakovosten, učenci pa bodo 

lažje dosegli zastavljene cilje. Pomembna je tudi naklonjenost vodstva in ostalih 

strokovnih delavcev na šoli do sodelovanja ŠSS z zunanjim sodelavcem. Prvi korak je 

seveda dober odnos z ravnateljem šole, ki omogoča priložnost za izpeljavo različnih 

programov oziroma projektov na šoli. Tako ima ŠSS več možnosti, da bodo v šoli novi 

projekti dobro sprejeti. Prav tako naj svetovalni delavec pridobi podporo učiteljev in 

staršev, saj bo tako sodelovanje z zunanjim sodelavcem veliko lažje, učitelji in starši pa 

lahko pripomorejo kot pomočniki ali kor iniciatorji pri sodelovanju. Zavedati pa se 

moramo, da je v središču sodelovanja učenec, namen sodelovanja pa je skrb za učenčev 

celostni razvoj, zato moramo vedno, ne glede na to s kom sodelujemo, delovati v to smer 

(prav tam).  

Za oblikovanje in izvajanje skupnega partnerskega programa sodelovanja je nujno, 

da oblikujemo sproščeno klimo, razjasnimo vrednote, vizije in delovna načela, skupno 

oblikujemo probleme programa, določimo cilje in namene, ki jih želimo doseči, in 

načrtujemo skupno spremljanje in evalviranje programa. Poleg tega moramo oceniti 

potrebe ciljne skupine in glede na njih oblikovati program. Oblikovati moramo načrt dela, 

ki poteka v smeri zastavljenih ciljev, v timu pa mora eden prevzeti odgovornost, da bodo 

vsi koraki jasni in predstavljeni vsem udeležencem, saj to vzdržuje odprto komunikacijo. 

Pomembna sta jasno in učinkovito vodenje ter evalvacija doseženih ciljev, ki vključuje 

sprotno sledenje interakcijam med vključenimi (prav tam).  
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Omenili smo, da je ena izmed oseb strokovnega tima posredovanja s pomočjo 

terapevtskega psa tudi strokovna oseba, ki je na področju vzgoje in izobraževanja 

pogosto strokovni delavec iz šolske svetovalne službe. Torej, kakšna je vloga strokovne 

osebe pri posredovanju? Strokovne osebe so, kot že ime pove, strokovnjaki na svojem 

področju. Na področju vzgoje in izobraževanja so to inkluzivni pedagogi, socialni 

pedagogi, specialni pedagogi, psihologi in drugi. Vloga, ki jo prevzemajo, je sicer enaka 

vlogi, ki jo prevzema strokovna oseba pri urah s terapevtskim psom, le da je tam prisoten 

tudi terapevtski par. Strokovna oseba mora pred začetkom izvajanja terapije zaznati 

težavo posameznika, jo opredeliti in glede nanjo zastaviti cilje, ki jih s terapijo želimo 

doseči. Cilji morajo biti dokumentirani v pisni obliki. Prav tako mora pristopiti k 

posamezniku in preveriti, če soglaša s tovrstno terapijo; če gre za učenca v osnovni šoli, 

soglasje podpišejo starši otroka. Med terapijo strokovna oseba vodi uporabnika, ki 

potrebuje nežno, spoštljivo in nevsiljivo vodenje. Informacije glede dejavnosti mora 

podajati smiselno, postopoma in jasno. Navodila so kratka in jedrnata. Vloga zajema tudi 

komunikacijo z vodnikom terapevtskega psa, ki naj bo čim bolj diskretna. Omeniti 

moramo tudi po potrebi sprotno prilagajanje programa, saj se lahko zgodi, da ne gre vse 

tako, kot smo načrtovali. Lahko na terapijo pride le en otrok namesto petih ali pa vodnik 

na uro ne more priti. Strokovna oseba je pozorna na uporabnikovo vedenje skozi celotno 

uro. Po terapiji strokovna oseba opredeli učinke terapije, zapiše opažanja in morebitna 

napredovanja, ki jih dokumentira v pisni obliki (Ilič, 2013).  

Obstaja nekaj zlatih pravil, ki so dovolj splošna in jasna ter v šolskem okolju 

uporabna. Učitelj je strokovnjak, ki svoje pedagoško delo ustrezno kritično reflektira, 

realno vrednoti sebe in svoja ravnanja ter je do sebe kot do človeka in kot do učitelja 

pozitivno naravnan. Upoštevati moramo, da otroke pripravimo za prepoznavanje 

ustreznih in manj ustreznih strategij, na podlagi katerih bodo ohranjali in razvijali 

samopodobo. Usposobiti moramo učitelje za bolj kvalitetno dajanje povratnih informacij 

otrokom glede njihovega dela v šoli, otrokom pa moramo zagotoviti priložnosti, v katerih 

bodo lahko usvojili strategije, ki prispevajo k oblikovanju zdrave samopodobe (Juriševič, 

1999a). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu predstavljamo študijo primera na področju razvijanja socialnih in 

bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo terapevtskega psa v manjši 

skupini. Srečanja so potekala celo šolsko leto dvakrat na mesec po eno šolsko uro. 

Na splošno velja, da posredovanje s pomočjo terapevtskega psa poteka 

individualno, pa vendar obstajajo izjeme, ko gre za premagovanje ovir socialnega 

značaja. Pri osebah s slabše razvitimi socialnimi veščinami, kot gre v naši študiji primera, 

bi bila sprva individualna dejavnost s pomočjo psa uspešna, dolgoročno gledano pa ne 

bi imela velikega učinka. Otroku s šibkimi socialnimi veščinami je treba omogočiti 

skupinsko dejavnost s pomočjo psa ravno zaradi interakcije z vrstniki in sodelovanja z 

njimi (Ilič, 2013). 

Takšno smo omogočili tudi mi. 

 

3.1 Problem, namen in cilji 

Opis problema 

Dobra samopodoba je za šolsko obdobje izredno pomembna, saj je ključna pri 

prilagajanju različnim situacijam. Otroci, ki imajo že tako slabšo predstavo o samemu 

sebi, so še bolj občutljivi, zato je razvoj socialnih veščin zanje še posebej pomemben, 

proces šolanja pa ima velik vpliv na področje čustvenega in osebnostnega razvoja ter 

vpliva na pojmovanje in vrednotenje samega sebe v smislu splošne in učne 

samopodobe. Osrednjo vlogo pri tem ima učitelj1, saj vodi učni proces in otroku pomaga 

doseči pomembne spremembe v smislu osebnostne rasti in razvoja. Šolska svetovalna 

služba (ŠSS) učencem pomaga pri razvoju pozitivnega mišljenja o sebi, kar omogočajo 

različne dejavnosti, v katerih se učenec počuti sprejetega. ŠSS se strokovno povezuje z 

različnimi organizacijami, ki prirejajo raznovrstne aktivnosti in dejavnosti. Med te sodijo 

tudi društva za posredovanje s pomočjo terapevtskega psa, kar lahko umestimo na 

kontinuum pomoči učencem kot eno izmed oblik pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Vpeljava dejavnosti s pomočjo psa je torej lahko 

smiselna in učinkovita, če dejavnosti skrbno načrtujemo, zastavimo cilje in evalviramo 

napredek posameznika na različnih področjih razvijanja osebnostnih lastnosti in 

samouravnavanja vedenja. Zaradi opisanega pozitivnega vpliva terapevtskega psa na 

človeka in njegov celostni razvoj bomo v magistrskem delu preučili, kako in v kolikšni 

                                                
1 S pojmom učitelj mislimo vsakega strokovnega delavca v šoli. 
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meri terapevtski pes vpliva na razvoj bralnih in socialnih veščin oziroma na celostni 

razvoj pri drugošolki z nizko samopodobo. 

Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je spremljati napredek pri razvijanju socialnih in bralnih 

veščin s pomočjo terapevtskega psa pri drugošolki z nizko samopodobo skozi celotno 

šolsko leto in ugotoviti, kako terapevtski pes vpliva na razvoj njenih socialnih in bralnih 

veščin, pri čemer bomo vzporedno natančneje spremljali razvoj treh glavnih področij, in 

sicer socialno vpetost, samopodobo in komunikacijo. Ta tri področja bomo primerjali na 

začetku in koncu šolskega leta ter tako evalvirali morebiten napredek oziroma razvoj. 

Socialno vključenost bomo ugotavljali s pomočjo sociometričnega preizkusa, ki ga bomo 

izvedli na začetku in koncu šolskega leta v dekličinem razredu. Rezultate 

sociometričnega preizkusa bomo podkrepili s pomočjo intervjuja, ki ga bomo izvedli z 

razredničarko, saj slednja v največji spremlja razvoj deklice. Razvoj samopodobe in 

samovrednotenja bomo vrednotili spremljanjem realizacije ciljev, ki jih bomo načrtovali 

po metodi SMART – načrt je predstavljen v tabeli. 

Cilji magistrskega dela so bili: 

- preveriti in analizirati vpliv terapevtskega psa na razvoj socialnih in bralnih 

spretnosti deklice z nizko samopodobo v manjši skupini preko načrtovanih 

dejavnosti; 

- oblikovati različne dejavnosti ter spodbudno in inkluzivno učno okolje, v 

katerem smo s pomočjo terapevtskega psa razvijali socialne in bralne 

veščine pri deklici ter posledično izboljšali in krepili njeno samopodobo; 

- razviti socialne veščine s pomočjo terapevtskega psa, da bi bila deklica ob 

koncu šolskega leta bolje vključena v šolsko (razredno) socialno okolje; 

- razviti socialne veščine, da bi bila deklica zmožna samoiniciativno vzpostaviti 

komunikacijo s psičko in odgovoriti na učiteljičina vprašanja glasno in z več 

kot eno besedo (v lanskem šolskem letu deklica ni govorila z nikomer); 

- razviti socialne veščine, da bi deklica izboljšala svojo socialno vključenost v 

manjši skupini in razredu, kar smo preverili s sociometrično preizkušnjo; 

- razviti bralne veščine, ki bi okrepile samopodobo.  
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja magistrskega dela so naslednja: 

- V kolikšni meri bo deklica tekom celotnega šolskega leta napredovala v 

realizaciji ciljev s področja komunikacije? 

- V kolikšni meri bo deklica tekom celotnega šolskega leta napredovala v 

realizaciji ciljev s področja bralnih veščin? 

- Katere prilagoditve potrebuje deklica za odzivanje na učiteljičina vprašanja? 

- Kateri so ključni dejavniki razvoja socialnih in bralnih veščin ob prisotnosti 

terapevtskega psa? 

- V kolikšni meri se bo po dejavnostih s psom, ki bodo potekale preko 

celotnega šolskega leta, dekličina socialna vključenost v razredu povečala 

(razlika med začetno in končno sociometrično preizkušnjo) in kateri dejavniki 

se bodo pokazali kot ključni za povečanje dekličine socialne vključenosti v 

razred? 

- Kako bo dekličin razvoj bralnih veščin preko celoletnih dejavnosti s pomočjo 

terapevtskega psa vplival na izboljšanje njene samopodobe v razredu? 

 

3.3 Metodologija 

3.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Raziskava je kvalitativna, in sicer študija primera. Uporabili smo deskriptivno in 

kavzalno-neeksperimentalno metodo zbiranja podatkov. Opazovanje je potekalo ob 

aktivni udeležbi tekom izvajanja dejavnosti s pomočjo terapevtskega psa. Izvedli smo 

tudi polstrukturirana intervjuja z razredničarko in inkluzivno pedagoginjo in analizirali 

sociogram.  

 

3.3.2 Vključeni v raziskavo 

Raziskovalni tim smo sestavljali razredničarka, inkluzivna pedagoginja, vodnica 

terapevtskega psa, terapevtski pes in jaz kot udeleženka in načrtovalka vsebin ur s 

terapevtskim psom.  

V skupino, v kateri so potekale dejavnosti s pomočjo terapevtskega psa, je 

vključenih šest otrok, od tega so štirje učenci tretješolci (en deček in tri deklice) in dve 
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učenki drugošolki. V magistrski raziskavi smo se natančneje poglobili v spremljanje 

drugošolke, pri kateri smo opazovali razvoj socialnih in bralnih veščin. 

Vsi v skupini so imeli slabše razvite socialne veščine in so veljali za tihe, mirne, 

nekonfliktne, neopazne in nekoliko zavrte učence. Deklica, ki je predstavljala osrednji 

del naše raziskave, pa je imela te lastnosti še bolj izražene. 

Vzorec raziskave je bil majhen, zato ugotovitev ni mogoče posploševati. Izvedli smo 

primer načrtovanja strategij in dejavnosti, ki jih je mogoče uporabiti v podobnih izvedbah 

posredovanja s pomočjo terapevtskega psa na področju vzgoje in izobraževanja. 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Ure s terapevtskim parom smo izvajali preko celotnega šolskega leta, in sicer 

dvakrat na mesec po eno šolsko uro.  

Podatke smo kot dnevniški zapis zbirali z nestrukturiranim opazovanjem z udeležbo. 

Zbrane podatke smo nato primerjali s teoretičnimi spoznanji in evalvirali napredek s 

pomočjo metode SMART, sociometrične preizkušnje in izvedenega intervjuja z izvajalko 

DSP in dekličino razredničarko.  

Z metodo SMART smo primerjali dekličino stanje razvitosti socialnih in bralnih 

spretnosti ter komunikacije na začetku šolskega leta s stanjem ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja in s stanjem na koncu šolskega leta.  

Starša deklice sta soglašala z njeno vključitvijo v raziskavo. 

Socialno vključenost v razredno okolje pred in po obiskovanju ur s terapevtskim 

psom smo preverjali s sociometrično preizkušnjo, ki predstavlja enega izmed načinov 

merjenja socialne sprejetosti oziroma vrstniških odnosov v razredu. Vrstniški odnosi so 

tesno povezani s socialnimi spretnostmi, zato je ta preizkušnja tudi tehnika za 

ugotavljanje socialnih spretnosti. Za šolsko prakso je pomembno, kakšen položaj ima 

učenec v razredu, saj je povezan s šolsko uspešnostjo, vedenjem, osebnostnimi 

značilnostmi in predvsem samopodobo. Socialna sprejetost in samopodoba se 

povezujeta na več načinov. Omenili bi dva, in sicer odklanjanje s strani vrstnikov 

negativno vpliva na samovrednotenje učenca ter neugoden socialni položaj je pogosto 

povezan z negativnimi pričakovanji sošolcev, ta negativna pričakovanja pa vplivajo na 

posameznikovo samopodobo (Pečjak in Košir, 2002). 

Ugotavljali smo sociometrični položaj oziroma socialno sprejetost posameznika v 

skupini, povezanost med posameznimi člani skupine oziroma način, kako se učenci 
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povezujejo med seboj, in stopnjo povezanosti celotne skupine ter samo dečkov in deklic. 

Izvedli smo dve sociometrični preizkušnji, in sicer v mesecu oktobru 2017 in mesecu 

maju 2018, in jih primerjali med seboj.  

Izvedli smo tudi nestandardiziran intervju z razredničarko, ki pojasnjuje rezultate in 

določene nastale situacije. 

Uporabili smo tudi različne podporne strategije, s čimer mislimo krog prijateljstva 

(manjša skupina), ki so ga učenci vzpostavili na uri s terapevtskim psom, doživljanje 

pozitivnih izkušenj s terapevtskim psom, in dejavnosti, v katerih otroci želijo sodelovati, 

in ne takšne, v katerih morajo sodelovati. Ob koncu vsakega srečanja smo otroke 

vprašali, katera dejavnost jim je bila najbolj všeč in kaj želijo, da v prihodnje (ponovno) 

izvedemo. 

Na podlagi novih praktičnih in teoretičnih spoznanj smo lahko analizirali opazovana 

področja ter ugotovili, kako je deklica s pomočjo terapevtskega psa tekom enega 

šolskega leta napredovala ter razvila socialne in bralne veščine do tolikšne mere, da to 

pripomore k izboljšanju samopodobe in boljši vključenosti v manjšo skupino ter kasneje 

v razred.  

Spodnja preglednica prikazuje dekličino stanje na področju razvitosti socialnih 

veščin na začetku šolskega leta in pričakovan napredek ob koncu prvega ocenjevalnega 

obdobja ter v mesecu maju 2018. Razvoj socialnih veščin smo vrednotili s spremljanjem 

realizacije ciljev, ki smo jih načrtovali po metodi SMART – načrt je predstavljen v spodnji 

preglednici. 

 

Preglednica 1: Dekličino stanje razvoja socialnih veščin oktobra 2017, pričakovan 

napredek ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v maju 2018 ter podporne strategije 

DEKLIČINO STANJE MESECA 

OKTOBRA 2017 

PRIČAKOVAN NAPREDEK OB KONCU 

PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

PRIČAKOVAN NAPREDEK V 

MESECU MAJU 2018 

Stike navezuje samo z eno 

sošolko, s katero se tudi 

sicer dobro razume.  

Posredno navezovanje stikov z 

ostalimi otroki v skupini.  

Vključevanje med ostale 

otroke v skupini.  

Podporna strategija: krog prijateljstva 
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Deklica je zadržana, 

sramežljiva, ne sodeluje. Ob 

prisotnosti terapevtskega 

psa je napeta.  

Deklica ob določenih situacijah 

občuti veselje in se sprosti. 

Deklica je na uri povsem 

sproščena in se dobro ter 

varno počuti. 

Podporna strategija: doživljanje pozitivnih izkušenj s terapevtskim psom 

Deklica v različnih 

dejavnostih sodeluje le na 

pobudo (ali več spodbud in 

podvprašanj) učiteljice. 

Zgodi se, da celo ne 

sodeluje. 

Deklica proti koncu ure vse bolj 

sodeluje, odgovori na vprašanje 

učiteljice, včasih ne potrebuje 

dodatnih spodbud. 

Deklica samoiniciativno 

sodeluje, dviguje roko, 

pripoveduje, odgovori na 

zastavljena vprašanja, deli 

izkušnje, ne potrebuje 

spodbud. 

Podporna strategija: sodelovanje v dejavnostih, v katerih si učenci želijo sodelovati 

Deklica se boji približati in 

ponuditi priboljšek 

terapevtskemu psu z 

razprte dlani.  

Deklica se približa terapevtskemu 

psu in z nekaj poskusi ponudi 

priboljšek z razprte dlani.  

Deklica se brez zadržkov 

približa terapevtskemu 

psu in mu ponudi 

priboljšek z razprte dlani.  

Deklica težje izraža čustva, 

predvsem pozitivna. Je 

nesproščena in napeta. 

Deklica se ob določenih situacijah 

večkrat nasmehne in sprosti 

mišično napetost. 

Deklica je na uri 

sproščena, se smeji, 

izraža različna čustva, 

zaupa, sodeluje … 

 

Spodnja preglednica prikazuje dekličino stanje razvitosti komunikacije na začetku 

šolskega leta in pričakovan napredek ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja ter v 

mesecu maju 2018. Razvoj komunikacije smo spremljali z evalvacijo realizacije ciljev, ki 

smo jih glede na dekličine potrebe zastavili po metodi SMART. 

 

Preglednica 2: Dekličino stanje razvoja komunikacije oktobra 2017, pričakovan napredek 

ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v maju 2018 ter podporne strategije 

DEKLIČINO STANJE MESECA 

OKTOBRA 2017 

PRIČAKOVAN NAPREDEK OB KONCU 

PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

PRIČAKOVAN NAPREDEK V 

MESECU MAJU 2018 

Deklica ob prihodu v sobo ne 

pozdravi. 

Deklica ob prihodu v sobo pozdravi 

ali vsaj odzdravi. 

Deklica ob prihodu v 

sobo samoiniciativno 

pozdravi. 
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Če jo učiteljica kaj vpraša, ne 

odgovori. Je v krču. 

Deklica na kratko in po tiho 

odgovori na vprašanje, ki ga 

zastavi učiteljica. 

Deklica v celi povedi in 

dovolj slišno odgovori na 

vprašanje, ki ga zastavi 

učiteljica. 

Deklica učiteljico ob 

vprašanju samo gleda, včasih 

odkima ali prikima. 

Deklica na vprašanje vedno 

prikima ali odkima ali tiho odgovori 

z da ali ne. 

Deklica na vprašanja, ki 

zahtevajo da/ne 

odgovore, odgovori 

jasno in dovolj glasno. 

Deklica na učiteljičina 

vprašanja ne odgovarja, 

ampak jo samo gleda. Ob 

večkratni spodbudi odgovori 

nerazumljivo in na kratko ali pa 

učiteljica odgovori namesto 

nje. 

Deklica na vprašanje samostojno 

odgovori, sicer po tiho in na kratko. 

Deklica na vprašanja 

samostojno odgovarja 

glasno in s celo povedjo. 

Deklica se v skupini ne 

pogovarja z nikomer. 

Deklica se na uri terapevtskega 

psa pogovarja vsaj z eno sošolko, 

s katero je tudi sicer dobra 

prijateljica. 

Deklica se na uri 

terapevtskega psa 

pogovarja z vsemi 

udeleženci. 

Deklica na začetku ure psički 

ne pove, kaj je počela za 

vikend, samo izvede ukaz 

pet. 

Deklica ob večkratni spodbudi 

učiteljice psički na kratko pove, kaj 

je počela za vikend. 

Deklica psički 

samoiniciativno pove, 

kaj je počela za vikend 

ali počitnice. Z mimiko 

izraža čustva. 

Deklica na koncu ure psički 

ne pove, kaj ji je bilo na uri 

všeč, samo izvede ukaz pet. 

Deklica ob večkratni spodbudi 

učiteljice psički na kratko pove, kaj 

ji je bilo všeč na uri in izvede ukaz 

pet. 

Deklica na koncu ure 

psički samoiniciativno 

pove, kaj ji je bilo všeč in 

kaj bi še rada počela na 

naslednji uri ter izvede 

ukaz pet. 

Deklica ob odhodu iz sobe ne 

pozdravi. 

Deklica ob odhodu iz sobe po tiho 

pozdravi. 

Deklica ob odhodu iz 

sobe pozdravi na glas. 

 

Razvoj bralnih spretnosti in njihov vpliv na samopodobo smo spremljali z evalvacijo 

realizacije ciljev, ki smo jih glede na dekličine potrebe zastavili po metodi SMART.  
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Preglednica 3: Dekličino stanje razvoja bralnih veščin oktobra 2017, pričakovan 

napredek ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v maju 2018 ter podporne strategije 

DEKLIČINO STANJE MESECA OKTOBRA 2017 PRIČAKOVAN NAPREDEK V MESECU MAJU 2018 

Deklica s težavo prebere krajše besedilo na 

temo pasjega vedenja (npr. »Pes je dober 

človekov prijatelj.«).  

Deklica prebere krajše besedilo na temo 

pasjega vedenja brez večjih napak (npr. »Pes 

je dober človekov prijatelj.«) 

Deklica zelo po tiho prebere omenjeno 

krajše besedilo. 

Deklica omenjeno krajše besedilo prebere s 

primerno glasnostjo. 

Deklica med branjem krajšega besedila 

potrebuje spodbude in pomoč za daljše 

besede. 

Deklica brez pomoči prebere krajše besedilo in 

ne potrebuje spodbud. 

Deklica med branjem omenjenega krajšega 

besedila – 5 besed – naredi najmanj 5 

napak.  

Deklica med branjem omenjenega krajšega 

besedila – 5 besed – ne naredi nobene napake. 

 

3.3.4 Vrednotenje rezultatov 

Rezultate smo vrednotili s pomočjo metode SMART, in sicer pričakovan napredek v 

razvoju socialnih in bralnih veščin ter komunikacije. Izboljšanje socialne vpetosti oziroma 

socialnih interakcij pa smo vrednotili s pomočjo sociometrične preizkušnje. Izvedli smo 

tudi dva intervjuja, in sicer z dekličino razredničarko, ki je pojasnila spremembe, ki so se 

dogajale preko šolskega leta, in z izvajalko dodatne strokovne pomoči, ki je poudarila 

pomen šolske svetovalne službe pri nudenju individualne oziroma skupinske učne 

pomoči s pomočjo terapevtskega psa. 

Rezultate smo predstavili v preglednicah in s + (cilj je dosežen), o (cilj je delno 

dosežen) ali z – (cilj ni dosežen) označili, ali je deklica razvila socialne in bralne spretnosti 

ter komunikacijo do te mere, kot smo pričakovali. 

 

3.4 Rezultati in razprava 

V Sloveniji imamo z različnimi oblikami posredovanja s pomočjo terapevtskega psa 

veliko dobrih izkušenj. Nekateri psi tedensko prihajajo k posameznim učencem ali 

skupinam otrok, ki s pomočjo psa premagujejo različne ovire in rešujejo naloge. Vedno 

znova se izkaže, da pes ne dela nič in hkrati vse ter tako najde bližnjico do src otrok, ne 
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da bi si za to kaj posebej prizadevali. Vsak napredek predstavlja veliko zmago za otroka, 

pedagoga oziroma strokovnega delavca in vodnika psa. Zmaga za psa pa je priboljšek, 

ki mu ga otrok ponudi z razprte dlani (Trampuš, 2014b). 

Na ta način je potekala tudi naša raziskava na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. 

Terapevtska psička je dvakrat mesečno prihajala k skupini otrok, ki so z njeno pomočjo 

premagovali osebne stiske in razvijali socialne ter bralne veščine. Vzorec raziskave je 

sicer majhen, zato ugotovitev magistrskega dela ne bo mogoče posploševati. Gre za 

primer načrtovanja strategij in dejavnosti, ki jih bo mogoče uporabiti v podobnih izvedbah 

posredovanja s pomočjo terapevtskega psa na področju vzgoje in izobraževanja. 

Natančneje smo ugotavljali, kako je opazovana deklica s pomočjo terapevtskega 

psa napredovala in razvijala socialne in bralne veščine ter ali je to na kakršen koli način 

vplivalo na razvoj in izboljšanje samopodobe ter boljšo vključenost v manjšo skupino ter 

razred. 

3.4.1 Načrtovane dejavnosti in inkluzivno učno okolje skozi šolsko leto 

 

 

Slika 1: Terapevtska psička, ki nas je obiskovala na osnovni šoli 
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Priprava na dejavnosti s pomočjo psa se začne nekaj dni pred konkretnim 

izvajanjem, saj je treba, da se vodnik in strokovna oseba uskladita glede načrta in 

izvedbe dela. Vsako posamezno srečanje ima drugačne cilje, ki jih želimo tisto uro 

doseči, cilji pa so zelo raznoliki. Prilagam nekaj ciljev, ki smo jih z dejavnostjo dosegali 

preko šolskega leta in katerih namen je odpraviti ali vsaj olajšati težavo, ki jo ima 

posamezen učenec. 

Cilji, ki smo jih dosegali s pomočjo terapevtskega psa (Trampuš, 2014): 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti;  

- ponotranjiti vrednote ob zgledu in pripovedovanju; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih; 

- sodelovati v raznovrstnih dejavnostih, ob katerih se lahko otroci ob psu 

razgibajo, učijo ali oboje hkrati; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi različne načine dela; 

- prebuditi otrokovo radovednost; 

- omogočiti otrokom raznovrstne in pozitivne izkušnje; 

- ponuditi izkustveno učenje, ki zagotavlja trdne temelje; 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- se razvedriti, sprostiti, potolažiti; 

- izboljšati samopodobo; 

- bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- izražati naklonjenost psu; 

- dati psu jasna navodila (sedi, prostor, poleg, prinesi, poišči, sem, mrtva …); 

- sprostiti se ob druženju s psom, sprostiti mišično napetost; 

- spodbuditi gibanje, krtačiti in sprehajati psa; 

- pomagati vzpostavljati/navezati stike z vrstniki; 

- ustvarjati prijazno, spodbudno učno okolje, podporo pri doseganju učnih 

ciljev; 

- spodbujati odkrite odnose, spoštovanje vsakovrstne drugačnosti, strpnost, 

dobrohotnost; 

- vplivati na razvoj otrokovih čustvenih, fizičnih, socialnih in kognitivnih 

sposobnosti; 

- spoštovati potrebe psa in potrebe drugih; 

- spoznavati potrebe, vedenje in odzive psa; 
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- prilagoditi svoje vedenje; 

- vzbujati občutek varnosti, krepiti samozavest; 

- spreminjati odnose med učenci in učiteljem; 

- krepiti odgovornost otrok; 

- premagati strah pred psi; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- vzpodbuditi željo po telesnem stiku s psom; 

- spoštovati določena pravila, dogovore; 

- ponuditi možnost za različne pogovore, tudi pogovore o svojih izkušnjah; 

- vzpodbuditi zaupen, sodelovalen, iskren odnos med učenci; 

- spodbuditi primerne medosebne stike; 

- povezovati učence med seboj; 

- pogovoriti se o smiselni in varni igri s psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani; 

- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju in igri s psom; 

- opozoriti učence na varno igro s psom; 

- spodbujati nežno, potrpežljivo ravnanje z živaljo; 

- razmišljati o odgovornosti; 

- spoznati, koliko potrpljenja je treba, da pes upošteva naša navodila; 

- ustvariti zaupno vzdušje; 

- spregovoriti in prepoznati telesno govorico psa, njegove potrebe in se 

pravilno obnašati ob psu; 

- ozavestiti pomen telesne govorice, tako pasje kot človeške; 

- izraziti čustva (jezo, veselje, žalost, napadalnost …); 

- obravnavati vrednote, odnose med vrstniki, odnos do živali in narave, čustva 

in njihovo izražanje v povezavi s telesno govorico (prav tam). 

 

Ne glede na pogostost obiskov terapevtskega psa v osnovni šoli je pomembno, da 

veliko pozornosti namenimo ustreznemu vedenju ob srečanju s psom. Pri srečanju s 

psom gre za vsakodnevne situacije, ki se lahko dogajajo tudi izven šolskega okolja, 

znajdemo se lahko v bolj ali manj predvidljivih okoliščinah, v katerih smo lahko celo 

ogroženi.  

Torej, kaj moramo najprej povedati otrokom? Vsak mora vedeti, kako ravnamo, ko 

srečamo psa in tudi v primeru bližnjega srečanja z njim ali celo med igro s psom. Zavedati 

se moramo, da se nekateri otroci želijo približati vsakemu psu, ki ga srečajo, vsi psi pa 
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niso naklonjeni neznancem. Večina takih otrok ima pozitivne predhodne izkušnje s psom 

ali pa imajo doma psa in so ga vajeni že od malega. Torej, če se otrok želi približati 

neznanemu psu, najprej vpraša njegovega skrbnika, če to sme storiti. Če skrbnik to 

odobri, se otrok psu počasi približa od strani, tako da psu še vedno dopušča dovolj 

prostora. Otrok mora nujno poznati telesno govorico psa, zato se moramo o tem z 

otrokom pogovarjati. Nujno moramo upoštevati, če pes ne želi otrokove bližine, naj ga 

otrok pusti pri miru. Obstajajo psi, ki se sami približajo neznancu, to je primeren trenutek 

za mirno prigovarjanje in božanje z nežnimi in počasnimi gibi. To lahko počnemo samo 

ob prisotnosti skrbnika psa, ki je razsodna odrasla oseba. Otroku povemo, kje imajo psi 

radi, da jih božamo, in kje ne marajo. Običajno psom godi, če jih božamo pod vratom, 

gobčkom ali ušesi, ne božamo pa jih po vrhu glave. Otroci naj se ne sklanjajo nad psa, 

naj ga ne vlečejo k sebi, ga ne grabijo, ne stiskajo in ne vlečejo ušes, repa ali tačk. Psu 

lahko ob objemanju postane nelagodno, kar lahko privede do napada. Če se pes želi 

odmakniti, mu moramo to omogočiti. Ko psa pripeljemo med otroke, jih torej najprej 

poučimo o primernemu vedenju, vodnik psa praktično prikaže, kako pristopamo do psa, 

in šele nato otrokom dovolimo, da se psu približajo (Trampuš, 2014b). 

Z učenci se pogovarjamo o tem (prav tam): 

- kako se približamo psu, če je ob njem skrbnik; 

- kaj naredimo, če srečamo psa, ki nima lastnika; 

- kaj naredimo, če srečamo psa, ki se ga bojimo; 

- kaj naredimo, če nas pes napade; 

- kdaj psa naj ne bi motili; 

- kako se ob psu obnašamo; 

- kako pes izraža različna čustvena stanja; 

- kako se s psom pravilno igramo (prav tam). 
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Slika 2: Vodnica terapevtske psičke prikazuje pravilno izvedbo ukazov  

 

Prav tako smo večkrat otroke opomnili, kdaj psa ne motimo. 

Psa ne vznemirjamo takrat, ko jé ali ko spi. To je prvo pomembno pravilo. Pozorni 

smo tudi na to, da nikdar ne posegamo v igro dveh ali več psov. In pravilo, ki smo ga v 

skupini ponovili velikokrat, ko psa boža en sošolec, preostali čakajo, saj pes ne more biti 

pozoren na več otrok hkrati. Izjemo lahko naredimo v primeru, da to odobri vodnik psa. 

Poleg tega psa pustimo pri miru tudi, ko opravlja svojo službo. S tem mislimo na pse 

pomočnike, spremljevalce, policijske pse in tudi terapevtske pse, ki opravljajo določeno 

nalogo (Trampuš, 2014b).  

Pes tako kot človek čuti bolečino, doživlja strah, tesnobo in veselje, zato moramo do 

njega biti strpni, prijazni, obzirni in potrpežljivi. Nikoli ga ne dražimo, izzivamo, ne vpijemo 

nanj, ga ne cukamo in ne vlečemo. Ob tem je pomembno, da se tako obnaša tudi 

strokovni delavec, ki je vključen v posredovanje s pomočjo psa terapevta, saj daje zgled 

otrokom. Od druženju otrok s psom lahko izkoristimo priložnost in različne situacije 

povežemo z ustreznim ali manj ustreznim vedenjem (prav tam).   

 

 

 



Zabukovec, Tina (2018): Razvijanje socialnih in bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo 

terapevtskega psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 
40 

 

 
Slika 3: Veliko pozornosti smo namenili izražanju čustev, s čimer so učenci imeli težave 

 

Pogovorili smo se o varni in smiselni igri s psom. Psu moramo vedno dati možnost, 

da se umakne na varno. Nerazumevanje pasje govorice telesa lahko pripelje do 

nepredvidljivega odziva psa, zato moramo biti na to izjemno pozorni. 

Eden izmed ciljev vsakega našega srečanja je bil: psu ponudimo priboljšek z razprte 

dlani. Tako pes priboljšek najlažje poje, mi pa preprečimo, da bi prišlo do sicer 

nenamernega ugriza ali praske s kremplji. Otrokom se je ta vaja vedno zdela zelo 

zanimiva, tudi če so imeli vsi oslinjene dlani.     
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Slika 4: Prikaz nudenja pasjega priboljška z razprte dlani 

 

Govorili smo tudi o tem, kaj pes potrebuje. 

Otroke opozorimo, da je življenje s psom zahtevno in predvsem odgovorno. Psa 

moramo vsaj enkrat dnevno peljati na sprehod, tudi če smo bolni ali če dežuje. Vse je 

treba prilagoditi štirinožcu, tudi počitnice. Otrokom povemo, da veterinarska oskrba in 

pasja hrana niso poceni. Poleg tega predstavimo, kaj pes potrebuje za vsakodnevno 

nego npr. krtača, ščetka za zobe, bivalni prostor, posoda za hrano, torbica za priboljške, 

vrečke za iztrebke … In vsi ti pogovori o tej temi skrivajo pomembna sporočila, in sicer 

otroke učimo pravilnega odnosa do drugega živega bitja, učimo jih razmišljati o 

odgovornosti in tudi spoštovanja potreb drugih. To učenje poteka povsem drugače, kot 

če bi se učenci te teme učili iz učbenikov (Trampuš, 2014b). 

Srečanje s psom je veliko bolj varno, če otrok razume, kaj mu pes sporoča s svojo 

držo. Prav tako, kot se mi med sabo pogovarjamo, se pogovarja tudi pes, le malo 

drugače. In nujno je, da to predstavimo otrokom, ki so prisotni na urah s terapevtskim 

psom. Pasje sporočilo lahko razberemo iz načina, tona in glasnosti oglašanja, najbolj pa 

se lahko zanesemo na telesno govorico, zato moramo biti nanjo še najbolj pozorni. Pasji 
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lajež je lahko grožnja, lahko pa je navdušen pozdrav. Kako ločimo med enim in drugim? 

Upoštevamo tudi telesno govorico. Vsi vemo, da je najboljše, da se umaknemo, kadar 

pes nagrbanči gobec in kaže zobe. In vsi prepoznamo prijazno pasje opletanje z repom. 

A pozor, pes lahko maha z repom tudi kadar je razburjen, le da so takrat gibi repa 

drugačni, bolj odsekani. In na to moramo opozoriti tudi učence. Ločimo med veselim in 

prijaznim psom, prestrašenim psom, ki spodvije rep in povesi glavo, podrejenim psom, 

ki se prevali na hrbet, napadalnim psom, ki ima nasršen kožuh, in podobno. Nujno je, da 

se z otroki pogovorimo tudi o vedenju, ki kaže na to, da je pes pod stresom, saj v šolskem 

okolju lahko zaradi različnih razlogov pride tudi do stresnih situacij. Pri tem gre za 

svarilne znake, s katerim pes sporoča, naj ga pustimo pri miru. Na to mora opozoriti tudi 

vodnik psa, ki je z njim najbolj povezan in prvi opazi znake (prav tam). 

 

 

Slika 5: Vodnica in strokovna delavka deklici prikazujeta, kako iztegnemo dlan 

 

Slika 6: Deklica samostojno izvaja ukaz pet 
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Skoraj gotovo ne bomo imeli priložnosti, da bi otroku pokazali jeznega in 

napadalnega terapevtskega psa, zato se moramo opremiti s fotografijami oziroma 

drugim slikovnim materialom. Pozorni smo na izraz na obrazu psa in lego repa. Učenci 

radi sodelujejo in razlikujejo med prijaznim in napadalnim psom. Radi delijo izkušnje. 

Pasjo telesno govorico povežemo tudi s telesno govorico človeka in se o tem 

pogovarjamo ter ugotavljamo, za katero čustvo gre. Ob tem otroci lahko razmišljajo, kako 

ljudje včasih govorijo eno, obraz in telo pa kaže drugače, ali pa celo opazijo, da se 

sošolec zadnje čase drugače obnaša, prepoznajo, da je v stiski in mu namenijo prijazno 

besedo (Trampuš, 2014b). 

Pripravili smo veliko dejavnosti, ki so zahtevale prilagodljivost, iznajdljivost in 

predhodno pripravo. 

Vodnica terapevtskega psa pripravi okolje za psa, ki v času opravljanja dejavnosti z 

otroki potrebuje nekaj osnovnih stvari, in sicer vodo, možnost izhoda in miren prostor, 

kamor se lahko umakne in ga nihče ne moti, ponavadi je to ležišče. Tudi, če pes med 

dejavnostjo samo počiva, vpliva na učence, saj mehča strogo šolsko vzdušje in 

pripomore k spodbudnemu učnemu okolju (Trampuš, 2014b). 

Vsebino in potek učne ure smo pripravili s pomočjo somentorice. Pri načrtovanju 

učnih ur, pri katerih sodeluje pes, zelo natančno opredelimo, kakšne aktivnosti psa 

imamo v mislih in katere cilje želimo z dejavnostjo doseči. Pes je lahko navzoč in nima 

aktivne vloge, lahko je motivator ob uvodnem in zaključnem pogovoru, lahko dela s 

posameznim učencem ali pa s celotno skupino otrok. Pes lahko sodeluje pri 

opismenjevanju, računanju, opazovanju okolice, pogovoru o človeškem in živalskem 

telesu, pri socialnih igrah in tako naprej. Navzočnost psa, predvsem pri šolarjih, pomaga, 

da se bolj zavzeto in sproščeno pogovarjamo o odnosih in vrednotah. 

Dejavnosti, ki jih pripravljamo za ure s terapevtskim psom, so manj stroge in 

natančne, kot je sicer pouk, vendar z njimi dosegamo presenetljive rezultate. Praviloma 

pri dejavnostih sodelujejo tudi tisti otroci, ki so zelo nemotivirani za katero koli delo. Pes 

je preverjeno dober motivator (Trampuš, 2014b). 

Ločimo med gibalnimi dejavnostmi (ob psu lahko otroka spodbujamo k natančnosti, 

spretnosti, hitrosti in vztrajnosti), igrami z vzgojno vsebino (v pogovoru obravnavamo 

vrednote, odnose med vrstniki, odnos do živali in narave, čustva in izražanje v povezavi 

s telesno govorico), igrami z izobraževalno vsebino (zahteva nekaj več pripomočkov in 

gradiva, ure lahko povezujemo s tekočo učno snovjo) in igrami z razvedrilno vsebino 

(namenjene so sprostitvi in druženju, pogosto pred začetkom in na koncu ure). Pogosto 

pa so ure s terapevtskim psom kombinacija vsega naštetega, kar pa je tudi najbolj 
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smiselno. Vemo, da se najlažje učimo in si zapomnimo, če se ob tem tudi zabavamo. 

Pes nam pri tem učinkovito pomaga (prav tam). 

 

Slika 7: Dejavnost z izobraževalno vsebino na temo čustvovanja in vedenja 

  

 

Slika 8: Dejavnost z izobraževalno vsebino na temo pravilnega ravnanja s psom 
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Slika 9: Razvedrilna dejavnost – tombola o pasji opremi  

 

 

Slika 10: Učenje besedišča o pasji opremi 
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Slika 11: Gibalna dejavnost – preberem, si zapomnim in izvedem 

 

Dobro smo razmislili, kdaj bi bilo najbolje, da izvajamo ure s terapevtskim psom. 

Izbrali smo preduro ob torkih, ker je takrat na šoli najmanj otrok in posledično manj 

hrupno. Pripravljali smo naloge in delavnice, katere smo pogosto pripravili intuitivno ali 

pa smo se o vsebini dogovorili skupaj z vodnico terapevtske psičke. Priprava in izvedba 

ure sta v veliki meri odvisni od iznajdljivosti in spretnosti pri pripravi materialov ali 

pripomočkov. Dejavnosti so prilagojene značilnostim in starosti otrok, predvsem smo 

obravnavali področja, za katere smo domnevali, da bodo koristili razvoju bralnih in 

socialnih veščin. 

Terapevtska psička je vedno s sabo prinesla torbico, ki ji jo je vodnica obesila okrog 

vratu. Pripomočki, ki smo jih uporabljali: 

- kartončki s sličicami; 

- torbica, v katero smo pospravili kartončke; 

- tombola o pasji opremi; 

- knjige s pasjo vsebino; 

- kartončki z različnimi vsebinami o čustvih, vedenju, telesni pasji govorici; 

- večja mehka kocka z različno obarvanimi ploskvami; 
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Slika 12: Primer priprave za prvo učno uro in pripomoček – kosti s krajšim besedilom 

 

 

Slika 13: Na zadnjem srečanju smo izdelali plakat, kaj vse smo se naučili čez leto 

 

Veliko časa smo posvetili pasji govorici telesa oziroma bolj strokovno telesnemu 

izražanju socialne dominance, agresije, strahu in podrejenosti psa. 

Na grobo – pes se bo nosil tako, da bo videti večji in višji, ko je agresiven in 

dominanten, in obratno, da bo videti čim manjši, ko je podrejen ali prestrašen (Coren, 

2001). 
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Pomembno je, da otroci poznajo osnove pasjega vedenja, saj lahko v nasprotnem 

primeru pride do težav. Pes je bitje, ki vedno v vseh okoliščinah povsem nedvoumno 

kaže razpoloženje – ljudje pa moramo to znati pravočasno prepoznati. Pes komunicira 

neverbalno s pomočjo telesnih gibov in obrazne mimike ter tudi glasovno. Z glasom 

izraža veselje, prijaznost, strah, podobno kot ljudje. Z učenci smo se pogovarjali o 

govorici posameznih delov telesa (oči, gobček, uhlja, zobje, rep, hrbet, dlaka, drža telesa 

…) in telesnih znakih (nevtralno vedenje, izražanje negotovosti, zbujanje pozornosti, 

grožnje …) (Vidic, 2009). 

Večkrat smo omenili, česa pes ne mara. Vodnica terapevtske psičke je naštela, da 

pes ne mara sklanjanja čezenj, saj to sprejme kot grožnjo, psu niso všeč hitri in nenadni 

gibi, mahanje z rokami, tujega psa nikoli ne gledamo v oči, psu se poskušamo približati 

z mirnim glasom, pri približevanju tujemu psu poskušamo biti čim bolj v njegovi ravnini 

oziroma pred psom počepnemo, počasi ponudimo hrbtni del roke, da jo povoha in na 

podlagi njegovega odziva se bomo lahko odločili, ali smo pridobili njegovo zaupanje ali 

bo boljše, da se umaknemo in ga pustimo pri miru.  

 

 

Slika 14: Izdelava plakata, kako pravilno ravnamo s psom in s človekom 
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Najpomembnejši je napredek vsakega posameznika, pa tudi če je minimalen, zato 

moramo biti vedno pozorni nanj in mu omogočiti maksimalno samostojnost in vključenost 

v socialno okolje. Pozitiven vpliv terapevtskega psa moramo »izkoristiti« v smislu večje 

motivacije otroka za izvajanje določene dejavnosti. Otrok se v položaju, ko psu podaja 

navodila, ga vodi ali uči, počuti sprejetega in pomembnega. Njegova pasivna vloga se 

razvije v aktivno, kar pa pripomore k doseganju ciljev dejavnosti (Kanalec, 2014a).  

Kako so potekala naša srečanja? 

Pred začetkom izvajanja posredovanja s pomočjo terapevtskega psa smo se s 

somentorico, strokovno osebo pri izvajanju ur s terapevtskim psom, dobili in se 

dogovorili, kako naj bi srečanja potekala. Okvirno sva se dogovorili za termin izvajanja. 

Z dogovori je mentorica seznanila tudi vodnico terapevtskega psa, s katero smo 

sodelovali preko celega šolskega leta. Skupaj s celotnim timom smo sodelovali pri 

pripravi delovnega načrta, kar pomeni, da smo se dogovarjali glede nalog in vaj, ki so se 

bodo izvajale. V sodelovanju s strokovno osebo smo zastavljali cilje in načrtovali 

dejavnosti. Pred začetkom izvajanja smo določili področja, ki jih želimo izboljšati, 

konkretne in merljive cilje in način, kako bomo v proces terapije vključili psa. 

Ure smo začenjali s pozdravom, pri katerem se je vsak izmed učencev približal psu 

in tako vzpostavil prvi stik. Nekateri so bili ob tem že na začetku leta sproščeni, drugi so 

sproščeni postali tekom šolskega leta. V začetnih urah smo se dogovorili, kakšna so 

pravila vedenja ob psu.   

 

 

Slika 15: Jutranji pozdrav in dajanje priboljška z razprte dlani 
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Slika 16: Terapevtska psička s svojo prisotnostjo ugodno vpliva na počutje učencev 

 

Po končani uri je vsak učenec pristopil do terapevtske psičke, ji povedal, kaj mu je 

bilo tisto uro všeč in kaj si želi, da bi počeli v bodoče. Izvedel je ukaz in se poslovil od 

psičke.  

Vodnik terapevtskega psa je pred posredovanjem zadolžen za pripravo psa, ki mora 

biti čist, in pripravo sebe, s čimer mislimo na počutje in razpoloženje, ki ga pes zaznava. 

Vodnik mora biti umirjen, pozitivno naravnan in pripravljen na delo. Ob vstopu v šolo 

mora vodnik poskrbeti za čistočo šap, v primeru dežja pa mora s sabo prinesti tudi 

brisačo, da psa pred terapijo obriše. Vodnik mora s sabo prinesti svežo vodo, priboljške 

in vse potrebno za izvajanje terapije (Ilič, 2013).  

Strokovna oseba je na osnovni šoli izbrala najprimernejši prostor za izvajanje ur s 

terapevtskim psom. 

Prostor mora biti dovolj svetel in prijeten. Pomembno je, da ga lahko prezračimo. 

Delo najlažje poteka v prostoru, ki je ločen od ostalega dogajanja na šoli. Dobro bi bilo, 

če bi prostor imel nedrseča tla. Ker pogoji nikoli niso idealni, je treba psu v primeru 

drsečih tal prinesti nedrsečo podlago, saj lahko psu med izvajanjem dejavnosti spodrsne 

in se poškoduje. Pozorni moramo biti na to, da v čim večji meri prilagodimo prostor psu 

in mu tako olajšamo delo (Ilič, 2013).   
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Slika 17: Spodbudno učno okolje, v katerem smo izvajali dejavnosti 

 

 

Slika 18: Spodbudno učno okolje, v katerem smo izvajali dejavnosti  

 

Strokovna oseba nas je seznanila z lastnostmi in ovirami otrok, predvsem 

natančneje opazovane deklice. Po metodi SMART smo opisali začetno stanje v mesecu 

oktobru 2017 in meseca maja 2018, ko smo s terapevtskimi urami končali. Razlika v 

opisu predstavlja učinek posredovanja s pomočjo terapevtskega psa. 
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Vodnik terapevtskega psa med terapijo vodi psa (pes izvaja naloge po programu le, 

ko je ta ustrezno voden od svojega vodnika), pomaga psu (kadar je treba, vodnik psu 

pomaga tudi fizično, v primeru, da pes iz kakršnega koli razloga ne zmore več sodelovati, 

je vodnik primoran prekiniti terapijo), pozornost namenja strokovni osebi, če je vključena 

(vodnik je seznanjen s planom dela, mora biti fleksibilen, saj lahko pride do 

nepredvidljivih odstopanj, pomembna pa je tudi komunikacija med strokovno osebo in 

vodnikom), in uporabniku terapije (na voljo za dodatna vprašanja, pogovor), varuje psa 

(predvidi in prepreči neprijetne situacije, da ne pride do obrambnih pasjih reakcij) in ga 

tudi motivira (tudi pes potrebuje dobro voljo in zagon, da dobro opravi svoje delo, vodnik 

psa spodbuja, hvali in mu daje občutek, da pes ni sam). Glavna naloga vodnika je, da je 

psu v oporo, saj pes le v tem primeru uživa v svojem delu. Terapevtski par je tim, ki 

deluje povezano, delo pa je polno vzajemne energije in zagona. Pes nikoli ne sme 

dejavnosti doživljati kot prisilo. Po terapiji je treba, da se pes sprosti, za kar mora 

poskrbeti vodnik psa (Ilič, 2013).  

Po končani uri smo se s strokovno delavko in vodnico psa na kratko pogovorili o 

poteku učnega procesa in si izmenjali opažanja oziroma morebitne napredke otrok. Med 

samim izvajanjem dejavnosti smo si beležili opažanja, učinke in spremembe. 

Vedno smo stremeli k oblikovanju različnih dejavnosti, ki spodbujajo razvoj socialnih 

in bralnih veščin, ter spodbudnega in inkluzivnega učnega okolja, v katerem se je deklica 

dobro počutila, bila sproščena in brez skrbi. 

Dodajamo, da otroka nikoli in nikdar ne silimo, da pride v stik s psom. Otrok v stik s 

psom pride samo, če si tega želi.  

  

3.4.2 Razvoj socialnih spretnosti pri deklici z nizko samopodobo v manjši 

skupini preko načrtovanih dejavnosti 

 

Izbrali smo si delo z majhno skupino, to je skupina šestih otrok iz 2. in 3. razreda. 

Vsi imajo eno skupno lastnost – slabše razvite socialne veščine. Izbirali smo dejavnosti, 

ki so razvijale veščine, katere učenci se posebej potrebujejo (samopodoba, izražanje 

mnenja, prepoznavanje in izražanje čustev, dobro počutje, zaupanje vase ipd.), ter 

pripravili okoliščine, ki so spodbudno vplivale na učence. Vključili smo tudi dejavnosti za 

oblikovanje podobe o samem sebi. 
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Učenje socialnih veščin je primerno za sklepanje in ohranjanje prijateljstev, 

pridobivanje pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi, vzbujanje dobrih občutij o samem 

sebi, pridobivanje tistega, kar želijo, da se dobro počutijo, vzpostavljajo interakcije … Že 

na začetku srečanj je treba učence spodbujati, da prispevajo lastne izkušnje. Pomembno 

je ustvariti klimo psihološke varnosti, zato smo takoj na začetku šolskega leta določili 

nekaj pravil o obnašanju v prisotnosti psa in do psa. Paziti moramo, da učenci ta pravila 

upoštevajo in primerno ukrepati, če jih ne. Pozornost učencev moramo usmeriti na tiste 

oblike vedenja, ki so povezane z medosebnimi odnosi, to so sodelovanje, prijaznost do 

drugih, potrpežljivost, sprejemanje odgovornosti, vztrajnost, spoštovanje … (McGrath in 

Francey, 1996).  

Eden izmed ciljev vsakega srečanja je bil opogumiti plahe otroke. Predpogoj, da 

dosežemo ta cilj, je oblikovati prijetno skupino. 

In o takšni skupini lahko govorimo takrat, ko se učenci dobro počutijo, okolje pa je 

inkluzivno in spodbudno. V skupini, v kateri se razvije višja stopnja kohezivnosti, učenci 

za opisovanje skupine uporabljajo besedo »mi« ali pa »naš«. Učenci se tako čutijo bolj 

povezane in lažje dosegajo zastavljene cilje, samoiniciativno sodelujejo v dejavnostih, 

med člani skupine se razvije večja strpnost za različnost in potrebe posameznika, učenci 

lažje sprejemajo drugačnost, razvijajo pripadnost in lojalnost, poslušajo drug drugega, 

se spoštujejo, sprejemajo … Zaradi vsega naštetega je učencem prijetno, ker pripadajo 

takšni skupini, kar pa tudi dviga njihovo samozavest (McGrath in Francey, 1996). 

V maju letos smo zabeležili napredek pri natančneje opazovani deklici.  

 

Preglednica 4: Doseženi cilji ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v mesecu maju 

2018 glede na pričakovan napredek pri razvijanju socialnih veščin 

PRIČAKOVAN NAPREDEK OB KONCU 

PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

CILJ2 PRIČAKOVAN NAPREDEK V MESECU MAJU 

2018 

CILJ 

Posredno navezovanje stikov z 

ostalimi otroki v skupini. 

+ Vključevanje med ostale otroke v 

skupini. 

+ 

Deklica ob določenih situacijah občuti 

veselje in se sprosti. 

+ Deklica je na uri povsem sproščena in 

se dobro ter varno počuti. 

+ 

                                                
2 + pomeni, da je cilj oziroma pričakovan napredek dosežen 
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Deklica proti koncu ure vse bolj 

sodeluje, odgovori na vprašanje 

učiteljice, včasih ne potrebuje 

dodatnih spodbud. 

+ Deklica samoiniciativno sodeluje, 

dviguje roko, pripoveduje, odgovori na 

zastavljena vprašanja, deli izkušnje, ne 

potrebuje spodbud. 

+ 

Deklica se bližje približa 

terapevtskemu psu in z nekaj poskusi 

ponudi priboljšek z razprte dlani.  

+ Deklica se brez zadržkov približa 

terapevtskemu psu in mu ponudi 

priboljšek z razprte dlani.  

+ 

Deklica se ob določenih situacijah 

večkrat nasmehne in sprosti mišično 

napetost. 

+ Deklica je na uri sproščena, se smeji, 

izraža različna čustva, zaupa, sodeluje 

… 

+ 

 

Lahko trdimo, da je obiskovanje ur s terapevtskim psom deklici koristilo, saj je 

deklica na področju socialnih spretnosti dosegla pričakovan napredek. Cilji, kot so 

preveriti in analizirati vpliv terapevtskega psa na razvoj socialnih spretnosti deklice z 

nizko samopodobo v manjši skupini preko načrtovanih dejavnosti, razviti socialne 

veščine s pomočjo terapevtskega psa, da bo deklica ob koncu šolskega leta bolje 

vključena v šolsko (razredno) socialno okolje, razviti socialne veščine, da bo deklica 

zmožna samoiniciativno vzpostaviti komunikacijo s psičko in odgovoriti na učiteljičina 

vprašanja, so doseženi.  

Deklica za sodelovanje v dejavnostih, ki smo jih pripravili na urah s terapevtskim 

psom, potrebuje spodbudno učno okolje, v katerem doživlja pozitivne izkušnje in se 

varno počuti. Ključni dejavniki razvoja socialnih veščin so krog prijateljstva, pozitivne 

izkušnje, dejavnosti, ki krepijo razvoj socialnih veščin, in spodbudno učno okolje. 
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Slika 19: Deklica sodeluje v dejavnostih v spodbudnem učnem okolju 

 

Razredničarka dodaja, da je deklica v razredu postajala vse bolj odprta do ostalih 

učencev. Prav tako je razširila svoj krog prijateljstva, kar lahko povežemo z razvojem 

socialnih veščin. Deklica je ob koncu šolskega leta veliko bolj samozavestna, saj so jo 

otroci zelo dobro sprejeli, odkar je postala bolj komunikativna in družabna. Njene 

socialne veščine so bolj razvite, razlog pa razredničarka pripisuje dejstvu, da je psu lažje 

zaupati kot človeku, saj te pes ne postavlja v nelagodne položaje. 

 

3.4.3 Razvoj bralnih spretnosti pri deklici z nizko samopodobo v manjši 

skupini preko načrtovanih dejavnosti 

 

Zmotno je prepričanje, da je branje enostaven proces. Ko analiziramo bralno 

spretnost, ugotovimo, da še zdaleč ni tako. Vedno več je otrok, ki imajo primanjkljaje na 

področju branja in pisanja. Težave v branju niso samo intelektualne narave, vendar jih 

pogojujejo tudi emocionalni, kulturni in socialni dejavniki. Ljudje smo celostna bitja in 

stvari, ki jih znamo, niso izolirane spretnosti, temveč del celotnega konteksta v nas 

samih. Osnova za izboljšanje branja so vaje za izboljšanje bralnih spretnosti, ki jih izvaja 

strokovni tim. Branje psu ojača proces učenja, spodbuja k boljšemu govoru, spodbuja 
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pozitivno socialno vedenje v skupini, spodbuja pozitivno samopodobo, občutek 

sprejetosti, izboljša pozornost, zmanjša občutek strahu zaradi neuspeha … (Furlan, 

2014). 

Terapevtski pes dejansko posluša, sodeluje s svojo neverbalno komunikacijo, 

otroka sprosti in ga s svojo prisotnostjo spodbuja, da prebere do konca. Predvsem, kar 

je pri bralnih dejavnostih pomembno, pa je, da pes ne kritizira, ne ocenjuje in se ne smeji, 

če naredimo napako. Prav tako ne povzroča zadreg, ne daje navodil in otroku dovoli, da 

bere z lastnim ritmom. Otroci z uric s terapevtskim psom odhajajo sproščeni, navdušeni, 

pomirjeni in ponosni, saj so sebi in psu dokazali, da zmorejo. Druženje s psom okrepi 

samopodobo in motivacijo do te mere, da otrok lažje premaguje primanjkljaje, ovire 

oziroma motnje (Kokot Bujanović, 2015).   

 

 

Slika 20: Terapevtska psička posluša, kaj ji bere deklica 

 

Otroku s težavami na področju branja moramo omogočiti doživljanje lastnega 

uspeha pri branju, kar lahko naredimo s prilagajanjem gradiv in uporabo pripomočkov. 

Majhni napredki so velika naložba za velike. Vsakič, ko otrok pravilno prebere besedilo, 

ga nagradimo, tako ga bomo motivirali, otrok pa bo vedno bolj zbran in samozavesten. 

Na področju motiviranja otroka ima terapevtski pes izredno velik pomen. Posredovanje 

s pomočjo terapevtskega psa je uspešna oblika pomoči, ki pri otroku poveča interes za 

branje in zmanjšuje čustvene ovire oziroma odpor do branja. Zavedati pa se moramo, 
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da ni vsak pes primeren za izvajanje bralnih dejavnosti in da tudi tovrstna terapija ne bo 

pomagala popolnoma vsakemu otroku (Kanalec, 2014b).  

Deklica je na področju bralnih spretnosti dosegla pričakovan napredek v mesecu 

maju letošnjega leta.  

Preglednica 5: Doseženi cilji ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v mesecu maju 

2018 glede na pričakovan napredek pri razvijanju bralnih veščin 

PRIČAKOVAN NAPREDEK V MESECU MAJU 2018 CILJ3 

Deklica prebere krajše besedilo na temo pasjega vedenja brez večjih napak (npr. »Pes 

je dober človekov prijatelj.«) 

+ 

Deklica omenjeno krajše besedilo prebere s primerno glasnostjo. + 

Deklica brez pomoči prebere krajše besedilo in ne potrebuje spodbud. + 

Deklica med branjem omenjenega krajšega besedila – 5 besed – ne naredi nobene 

napake. 

+ 

 

Cilji, kot so preveriti in analizirati vpliv terapevtskega psa na razvoj bralnih spretnosti 

deklice z nizko samopodobo v manjši skupini preko načrtovanih dejavnosti in razviti 

bralne veščine, da bodo okrepile samopodobo, so doseženi. Deklica je na področju 

bralnih veščin preko celotnega šolskega leta napredovala in dosegla napredek, ki smo 

si ga zastavili s pomočjo terapevtskega psa. 

Ključne dejavnike za napredovanje razvoja bralnih veščin lahko združimo v dejstvo, 

da nas pes nikoli ne ocenjuje, in to je eden izmed razlogov, zakaj je delo terapevtskih 

psov tako učinkovito in uspešno. Psu je popolnoma vseeno, ali imamo govorno-jezikovne 

motnje in ali besedilo preberemo popolnoma pravilno. Brez ovir sprejme vsakogar, 

potrpežljivo leži ob učencu, ki počasi bere besedilo in ne sliši govornih napak. Kar pa je 

najpomembnejše – pes se nikoli ne posmehuje našim primanjkljajem in nas ima rad 

takšne, kot smo. Poleg tega sprošča mišično napetost in vpliva na naše celotno počutje. 

Od tod razlogi za napredovanje na omenjenem področju (Trampuš, 2014b). 

Prav tako je razredničarka dekličinega razreda povedala, da se bralne veščine pri 

deklici v razredu izboljšujejo. Omenja, da bere delno z razumevanjem in delno brez 

razumevanja. 

                                                
3 + pomeni, da je cilj oziroma pričakovan napredek dosežen. 
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Slika 21: Branje knjige Kužkov prvi božič in izdelovanje plakata o božičnih željah 

 

  

Slika 22: Branje knjižice o pravilnem ravnanju s psom in urjenje bralnih veščin 
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Slika 23: Terapevtska psička pozorno posluša deklico pri branju 

 

 

Slika 24: Branje knjige s pasjo vsebino in urjenje pozornosti ter spomina  
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3.4.4 Socialna vključenost v šolsko (razredno) okolje pred in po 

posredovanju s pomočjo terapevtskega psa 

 

Kot smo omenili v teoretičnem delu, eno izmed pedagoških intervencij predstavlja 

posredovanje s pomočjo terapevtskega psa. Terapevtski pes ugodno vpliva tudi pri 

socialni interakciji oziroma socialni vključenosti. Opazujemo lahko, kako se spreminja 

vzorec vedenja pri posameznikih med terapijami, pri katerih je prisoten terapevtski pes, 

v primerjavi s tistimi, pri katerih psa ni. Pes dokazano izboljša socialno vedenje ter vpliva 

na interakcijo med učencem in strokovnim delavcem.  

 

Sociometrična preizkušnja 

Sociometrično preizkušnjo s pozitivnim in negativnim kriterijem »sedežni red« ter 

omejenim številom izbir na dve smo izvedli v 2. razredu osnovne šole z rednim 

izobraževalnim programom v Ljubljani, katerega je v letošnjem šolskem letu 2017/18 

obiskovala spremljana deklica. V razredu je 21 učencev, 9 deklic in 12 dečkov. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati sociometrične preizkušnje za obravnavani 

razred. Rezultate smo predstavili s preglednicami (podatki sociomatrike) in grafično 

(sociogram pozitivnih izbir, sociograma negativnih izbir nismo izdelovali). Izračunali smo 

sociometrične statuse učencev za pozitivni in negativni kriterij, sociometrični status 

posameznika ter indeks kohezivnosti razreda. Učence smo uvrstili tudi v sociometrične 

skupine po postopku Coiea in Dodgea. 

 

Sociogram pozitivnih izbir 

S pomočjo sociometričnih struktur, ki smo jih pridobili s sociogramom, smo ugotovili, 

na kakšne načine se učenci v razredu povezujejo med seboj. 

Na levi strani so prikazani dečki, na desni pa deklice. V sociogramu so prikazane 

vzajemne in enosmerne izbire. Praviloma bi morali prikazati le vzajemne izbire oziroma 

pri tistih, ki jih nimajo, tudi prve enosmerne. Da bomo bolj nazorno prikazali 

sociometrične strukture in natančneje ugotovili, kako se učenci povezujejo med seboj, 

smo pri nekaterih ponazorili tudi drugo enosmerno izbiro. V sociogramu prikazujemo 

zgolj pozitivne izbire, saj smo z analizo ugotovili, da deklica ni zavrnjena in negativne 

izbire ne bi pokazale nobene pomembne ugotovitve.  
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V nadaljevanju so zaradi varstva osebnih podatkov učenci oštevilčeni in ne 

poimenovani. Spremljana deklica je označena s številko 8, v sociogramu pa predstavlja 

obarvan krog s številko 8. 

Preglednica 6: Legenda znakov sociograma za oktober in maj 

 

 

Slika 25: Sociogram pozitivnih izbir za mesec oktober 2017 

Strukture, ki so opazne v sociogramu, so:  

- par (dva učenca sta se vzajemno izbrala): 11 vzajemnih izbir (16 in 20, 12 in 

19, 12 in 18, 19 in 21, 8 in 13, 13 in 9, 9 in 10, 10 in 11, 3 in 4, 4 in 6, 3 in 6); 

- veriga (dva učenca se vzajemno izbereta, drugi se navezuje na tretjega, le-

ta na četrtega itd.): 2 verigi (18, 12, 19 in 21 ter 8, 13, 9, 10 in 11); 

Kriterij Število 

izbir 

Deklice Spremljana 

deklica 

Dečki Dvosmerne 

izbire 

Enosmerne 

izbire 

N 

Sedežni 

red 

2      21 
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- trikotnik (trije učenci so se vzajemno izbrali): 1 trikotnik (3, 4 in 6); 

- kvadrat/pravokotnik (tvorijo štirje učenci, pri katerih gre za vsaj dve vzajemni 

izbiri): 1 kvadrat (7, 19, 12 in 18), pri katerem ne gre za zaprto strukturo 

oziroma kliko, saj se učenci v kvadratu povezujejo tudi z drugimi učenci v 

razredu, kar predstavlja ogrodje za pozitivno jedro razreda; 

- zvezda (trije ali več posameznikov, ki izberejo eno osebo, ki je v notranjem 

krogu): 1 zvezda (12); 

- osamljen posameznik (nima vzajemnih izbir): 4 osamljeni posamezniki, ki 

nimajo nobene izbire, niti enosmerne (1, 2, 5 in 15) in še 3 takšni, ki nimajo 

vzajemnih izbir (7, 14 in 17). 

Moren (1962) pravi, da je sociometrična struktura razreda ugodna, če v razredu ni 

več kot 10 do 15 % osamljenih učencev. Običajno je osamljenih učencev v razredu med 

5 in 10 % (Pečjak in Košir, 2002). 

V našem primeru je takšnih učencev 33 %, kar pomeni, da med seboj kot razred 

niso tako močno povezani, kar nakazuje tudi indeks kohezivnosti, ki prikazuje stopnjo 

povezanosti med člani skupine in znaša 0,52 (srednja povezanost).  

 

Slika 26: Sociogram pozitivnih izbir za mesec maj 2018 
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Strukture, ki so opazne v sociogramu, so:  

- par (dva učenca sta se vzajemno izbrala): 7 vzajemnih izbir (9 in 10, 16 in 

20, 17 in 20, 19 in 21, 19 in 12, 7 in 18, 18 in 12); 

- veriga (dva učenca se vzajemno izbereta, drugi se navezuje na tretjega, le-

ta na četrtega itd.): 2 verigi (7, 18, 12, 19 in 21 ter 16, 20 in 17); 

- trikotnik (trije učenci so se vzajemno izbrali): 0; 

- kvadrat/pravokotnik (tvorijo štirje učenci, pri katerih gre za vsaj dve vzajemni 

izbiri): 1 kvadrat (7, 14, 12 in 18), pri katerem ne gre za zaprto strukturo 

oziroma kliko, saj se učenci v kvadratu povezujejo tudi z drugimi učenci v 

razredu, kar predstavlja ogrodje za pozitivno jedro razreda; 

- zvezda (trije ali več posameznikov, ki izberejo eno osebo, ki je v notranjem 

krogu): 1 zvezda (10); 

- osamljen posameznik (nima vzajemnih izbir): 5 osamljenih posameznikov, ki 

nimajo nobene izbire, niti enosmerne (1, 2, 4, 5 in 15) in še 6 takšnih, ki 

nimajo vzajemnih izbir (3, 6, 8, 11, 13 in 14). 

Osamljenih učencev je kar 52 %, kar pomeni, da so med seboj kot razred šibko 

povezani, kar nakazuje tudi indeks kohezivnosti (0,34 = šibka povezanost). 

Prav tako lahko opazimo razlike med strukturami na začetku in koncu šolskega leta. 

Na majskem sociogramu ne opazimo več verig in trikotnikov pri deklicah, kar nakazuje 

na šibkejšo povezanost. Pri dečkih pa se je pojavila ena veriga več, kar nakazuje na 

večjo povezanost med njimi. 

 

Sociomatrika pozitivnih in negativnih izbir 

Kriterij: Napiši dva sošolca/sošolki iz razreda, s katerima bi najraje sedel/a pri pouku 

in napiši dva sošolca/sošolci iz razreda, s katerima si ne želiš sedeti pri pouku. 

Dodali smo tudi podvprašanji, kaj meniš, kateri sošolci iz razreda bi najraje sedeli s 

teboj, in kaj meniš, kateri sošolci iz razreda si ne želijo sedeti s teboj. 

Dekličini rezultati se nahajajo v svetlo rdečem polju. 
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Pozitivne in negativne izbire pri posameznikih v različnih obdobjih 

Preglednica 7: Prikaz števila otrok po sociometričnih skupinah, pozitivne in negativne 

izbire otrok, socialna preferenčnost in socialni vpliv za mesec oktober 2017 

OKTOBER 2017 

Sociometrična skupina Ime + – Zp Zn Socialna 

preferenčnost 

Socialni 

vpliv 

Zavrnjen  

 1 0 13 –1,22 3,14 –4,36 1,92 

 15 0 2 –1,22 0,03 –1,25 –1,19 

 16 1 4 –0,61 0,59 –1,2 –0,02 

 17 2 10 0 2,29 –2,29 2,29 

Prezrt  

 2 0 0 –1,22 –0,54 –0,68 –1,76 

 5 0 0 –1,22 –0,54 –0,68 –1,76 

 7 1 0 –0,61 –0,54 –0,07 –1,15 

 8 1 0 –0,61 –0,54 –0,07 –1,15 

 11 1 0 –0,61 –0,54 –0,07 –1,15 

Povprečen  

 3 2 1 0 –0,25 0,25 –0,25 

 6 3 1 0,61 –0,25 0,86 0,36 

 9 3 0 0,61 –0,54 1,15 0,07 

 10 2 0 0 –0,54 0,54 –0,54 

 14 2 3 0 0,31 -0,31 0,31 

 20 1 1 –0,61 –0,25 –0,36 –0,86 

 21 2 0 0 –0,54 0,54 –0,54 

Kontroverzen  

 4 3 5 0,61 0,88 –0,27 1,49 

Priljubljen 

 12 6 0 2,44 –0,54 2,98 1,9 
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 13 4 0 1,22 –0,54 1,76 0,68 

 18 3 0 0,61 –0,54 1,15 0,07 

 19 5 0 1,83 –0,54 2,37 1,29 

Opombe: + = število pozitivnih izbir; – = število negativnih izbir; Zp = standardizirane 

pozitivne izbire; Zn = standardizirane negativne izbire; Zp - Zn = socialna preferenčnost; 

Zp + Zn = socialni vpliv; sociometrična skupina se določi glede na kriterij za umestitev 

učenca v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (1988) (Košir, 2013). 

 

Preglednica 8: Prikaz števila otrok po sociometričnih skupinah, pozitivne in negativne 

izbire otrok, socialna preferenčnost in socialni vpliv za mesec maj 2018 

MAJ 2018 

Sociometrična skupina Ime + – Zp Zn Socialna 

preferenčnost 

Socialni 

vpliv 

Zavrnjen  

 1 0 16 –1,14 3,35 –4,49 2,21 

 4 0 3 –1,14 0,26 –1,4 –0,88 

 15 0 3 –1,14 0,26 –1,4 –0,88 

 17 2 12 0,06 2,4 –2,34 2,46 

Prezrt 

 2 0 0 –1,14 –0,45 –0,69 –1,59 

 5 0 0 –1,14 –0,45 –0,69 –1,59 

Povprečen 

 3 1 1 –0,54 –0,21 –0,33 –0,75 

 6 2 1 0,06 –0,21 0,27 –0,15 

 7 1 0 –0,54 –0,45 –0,09 –0,99 

 8 1 0 –0,54 –0,45 –0,09 –0,99 

 11 1 0 –0,54 –0,45 –0,09 –0,99 

 13 2 0 0,06 –0,45 0,51 –0,39 

 14 2 0 0,06 –0,45 0,51 –0,39 

 16 2 3 0,06 –0,21 0,27 –0,15 
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 19 2 1 0,06 –0,21 0,27 –0,15 

Priljubljen 

 9 3 0 0,66 –0,45 1,11 0,21 

 10 6 0 2,46 –0,45 2,91 2,01 

 12 5 0 1,86 –0,45 2,31 1,41 

 18 3 0 0,66 –0,45 1,11 0,21 

 20 3 0 0,66 –0,45 1,11 0,21 

 21 4 0 0,26 –0,45 0,71 –0,19 

Opombe: + = število pozitivnih izbir; - = število negativnih izbir; Zp = standardizirane 

pozitivne izbire; Zn = standardizirane negativne izbire; Zp - Zn = socialna preferenčnost; 

Zp + Zn = socialni vpliv; sociometrična skupina se določi glede na kriterij za umestitev 

učenca v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (1988) (Košir, 2013). 

 

V mesecu oktobru so bili 4 učenci zavrnjeni, 5 je bilo prezrtih, 7 povprečnih, 1 

kontroverzen in 4 priljubljeni, medtem ko so bili v mesecu maju 4 zavrnjeni, 2 prezrta, 8 

povprečnih in 6 priljubljenih. Število zavrnjenih je ostalo enako, saj so ponavadi oni tisti, 

ki izstopajo od večine s posebnimi vedenji, agresijo ali se povsem umaknejo od ostalih.  

Lahko imajo nižje kognitivne sposobnosti, pogosto reagirajo impulzivno in imajo 

nižjo samopodobo na vseh področjih. Najpogostejši razlog za odklonjenost je agresivno 

vedenje. Raziskave kažejo, da je takšnih učencev v razredu od 10 do 20 % (Pečjak in 

Košir, 2002). 

V našem primeru je takšnih učencev 19 %. Število prezrtih se je preko šolskega leta 

zmanjšalo za 3, med njimi je tudi opazovana deklica, ki ob koncu šolskega leta spada v 

skupino povprečnih. Socialna podoba slednje skupine je še vedno nižja kot pri 

priljubljenih učencih, v samopodobi pa se od njih ne razlikuje, kar dokazuje, da je deklica 

napredovala na socialnem področju in da se je njena samopodoba razvijala v pravo 

smer. Povečalo se je število priljubljenih učencev in v mesecu maju ni več kontroverznih 

učencev.  

Deklica je na vprašalnik, ki smo ga razdelili v mesecu oktobru 2017, zapisala, da bi 

najraje sedela z dvema deklicama, med katerima je ena zapisala njo, druga pa je ni 

omenila. Tista deklica, ki jo je zapisala, prav tako obiskuje ure s terapevtskim psom in 

sta najboljši prijateljici. Tudi razredničarka je omenila, da se s to sošolko stalno druži in 

da nima širšega kroga prijateljstva. Medtem ko je na podvprašanje, kaj meniš, kateri 
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sošolci iz razreda bi najraje sedeli s teboj, zapisala tisto deklico, ki je pod odgovor na 

isto vprašanje zapisala njo. Pri negativni izbiri je zapisala dva dečka, ki pa nje nista 

izbrala ne kot pozitivno in ne kot negativno. 

Konec šolskega leta je deklica pod navodilo, napiši dva sošolca iz razreda, s 

katerima bi najraje sedel pri pouku, zapisala dve deklici, in sicer ena je ista kot na začetku 

šolskega leta, ampak ne tista, ki tudi obiskuje ure s terapevtskim psom, medtem ko je 

drugo izbiro navedla tretjo deklico, ki je na začetku šolskega leta ni omenjala. Na 

vprašanje, kaj meniš, kateri sošolci iz razreda bi najraje sedeli s teboj, je omenila svojo 

najboljšo prijateljico, ki je sicer ni navedla v pozitivnih izbirah. Rezultati sociometrične 

preizkušnje ob koncu šolskega leta nakazujejo na to, da je deklica razširila krog 

prijateljstva za eno deklico. Razredničarka je potrdila, da se z drugimi sošolkami druži 

takrat, ko njene najboljše prijateljice ni, kar pa pred obiskovanjem ur s terapevtskim psom 

ni opazila. Prav tako je deklica prepričana, da bi njo izbrala njena prijateljica, kar bi lahko 

povezali z boljšo samopodobo, ki jo je razvijala s pomočjo terapevtskega psa skozi celo 

šolsko leto. Njena najboljša prijateljica jo je navedla pod pozitivno izbiro in tudi pod 

podvprašanje, kar pomeni, da si želi njene družbe. Njena najboljša prijateljica spada med 

priljubljene učence v razredu. Ostale deklice, ki jih je spremljana deklica zapisala, je niso 

omenile. 

Pod negativni izbiri je navedla dečka, ki nje na vprašalniku nikjer nista omenjala. Pri 

podvprašanju pa je zapisala sošolca, za katerega meni, da ne želi sedeti z njo, ampak 

ga ni zapisala pod negativni izbiri, iz česar lahko sklepamo, da je s pomočjo 

terapevtskega psa razvila socialne veščine tudi do te mere, da zna oceniti socialno 

situacijo interakcij v njenem razredu. 

Razredničarka pravi, da je deklica na koncu šolskega leta veliko bolj komunikativna, 

kot je bila na začetku, vključuje se v različne skupine v šoli in sodeluje v njih, druži se z 

več sošolkami in tudi sošolci, bere delno z razumevanjem in delno brez razumevanja. 

Prav tako je danes veliko bolj samozavestna, saj so jo sošolci zelo dobro sprejeli odkar 

je postala bolj komunikativna in družabna. 

To lahko opazimo tudi pri rezultatih sociometrične preizkušnje, saj je deklica meseca 

oktobra lansko leto spadala v sociometrično skupino prezrtih učencev, za katere je 

značilno, da dobijo malo ali nič izbir, imajo nizek socialni vpliv in so velikokrat izključeni 

iz razrednega dogajanja. Danes pa jo glede na rezultate uvrščamo v skupino povprečnih, 

kar pomeni, da ima povprečno število pozitivnih in negativnih izbir. 

Prezrti učenci kažejo najmanj razlik v primerjavi s povprečnimi učenci. Imajo manj 

socialnih interakcij in kažejo manj pozitivnih socialnih dejanj ter osebnostnih potez kot 
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povprečni. Učitelji prezrtih učencev ne zaznavajo pomembno drugače kot povprečnih 

učencev (Pečjak in Košir, 2002).  

Deklica je skozi šolsko leto s pomočjo terapevtskega psa razvijala socialne 

spretnosti, kar je vplivalo na celostni razvoj in samopodobo, to pa na socialno 

preferenčnost oziroma všečnost in socialni vpliv oziroma opaznost v razredu. Omenjena 

dejavnika sta osnova za socialno sprejetost. Razredničarka dodaja, da so njene socialne 

veščine bolj razvite in da se bolje razume s sošolci ter jih sprejema. Deklica je sicer v 

primerjavi s sošolci še vedno bolj zaprta vase, ampak se je odprla tistim, s katerimi ima 

vsakodnevne stike. Iz rezultatov je torej razvidno, da deklica napreduje. 

 

Sociometrični status deklice 

Sociometrični status nam pove, koliko je nekdo v skupini priljubljen. Višji kot je 

njegov status, bolj je učenec priljubljen. 

Preglednica 9: Kriterij sociometričnega statusa za skupino od 20 do 30 posameznikov 

SS < 0,90 nizek sociometrični status 

0,90 ≤ SS ≤ 1 srednji sociometrični status 

1,19 < SS visok sociometrični status 

 

Dekličini rezultati se nahajajo v svetlo rdečem polju. 

 

Preglednica 10: Sociometrični status posameznika pozitivnih in negativnih izbir meseca 

oktobra 2017 in meseca maja 2018 

 OKTOBER 2017 MAJ 2018 

Število 

učencev 

SSp SSp 

opisno 

SSn SSn 

opisno 

SSp SSp 

opisno 

SSn SSn 

opisno 

1 0,9 Srednji 1,55 Visok 0,9 Srednji 1,7 Srednji 

2 0,9 Srednji 0,9 Srednji 0,9 Srednji 0,9 Srednji 

3 1 Srednji 0,95 Srednji 0,95 Srednji 0,95 Srednji 

4 1,05 Srednji 1,15 Srednji 0,9 Srednji 1,05 Srednji 

5 0,9 Srednji 0,9 Srednji 0,9 Srednji 0,9 Srednji 
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6 1,05 Srednji 0,95 Srednji 1 Srednji 0,95 Srednji 

7 0,95 Srednji 0,9 Srednji 0,95 Srednji 0,9 Srednji 

8 0,95 Srednji 0,9 Srednji 0,95 Srednji 0,9 Srednji 

9 1,05 Srednji 0,9 Srednji 1,05 Srednji 0,9 Srednji 

10 1 Srednji 0,9 Srednji 1,2 Visok 0,9 Srednji 

11 0,95 Srednji 0,9 Srednji 0,95 Srednji 0,9 Srednji 

12 1,2 Visok 0,9 Srednji 1,15 Srednji 0,9 Srednji 

13 1,1 Srednji 0,9 Srednji 1 Srednji 0,9 Srednji 

14 1 Srednji 1,05 Srednji 1 Srednji 0,9 Srednji 

15 0,9 Srednji 1 Srednji 0,9 Srednji 1,05 Srednji 

16 0,95 Srednji 1,1 Visok 1 Srednji 1,05 Srednji 

17 1 Srednji 1,4 Srednji 1 Srednji 1,5 Visok 

18 1,05 Srednji 0,9 Srednji 1,05 Srednji 0,9 Srednji 

19 1,15 Srednji 0,9 Srednji 1 Srednji 0,95 Srednji 

20 0,95 Srednji 0,95 Srednji 1,05 Srednji 0,9 Srednji 

21 1 Srednji 0,9 Srednji 1,1 Visok 0,9 Srednji 

 

Sociometrični status deklice ostaja enak, kot je bil na začetku šolskega leta, in znaša 

SSp = 0,95 in SSn = 0,9, kar predstavlja srednji sociometrični status in pomeni, da deklica 

ostaja enako priljubljena, kot je bila, kljub temu da spada med povprečne učence. Lahko 

rečemo, da je deklica bolj priljubljena kot pa nepriljubljena.  

Poleg sociometričnega statusa smo na začetku in koncu šolskega leta izračunali 

tudi indeks kohezivnosti, ki nam pove, kako je skupina med seboj povezana. Indeks 

kohezivnosti skupine oziroma razreda meseca oktobra 2017 je znašal 0,52 (srednja 

povezanost, medtem ko so bile deklice med seboj visoko povezane (0,78), dečki pa 

šibko (0,34). Meseca maja 2018 pa so bili kot razred šibko povezani (0,34), prav tako so 

bile šibko povezane deklice (0,11), indeks kohezivnosti dečkov pa je znašal 0,5, kar 

predstavlja visoko povezanost. Zanimivo je, da so bile deklice v oktobru visoko povezane 

med seboj, konec šolskega leta pa šibko, dečki pa ravno obratno. Na močnejšo oziroma 

šibkejšo povezanost vplivajo različni dejavniki, vendar to ni več predmet magistrskega 

dela. 
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Veljavnost rezultatov sociometrične preizkušnje smo potrdili z utemeljitvami 

dekličine razredničarke. Raziskave kažejo, da je s sociometrično preizkušnjo mogoče 

učinkovito identificirati zlasti učence, ki pripadajo ekstremnim sociometričnim skupinam, 

to so priljubljeni ali pa zavrnjeni učenci. Veljavnost rezultatov sociometrične preizkušnje 

je zadovoljiva, če zagotovimo zaupnost podatkov in če se člani, ki sodelujejo v raziskavi, 

med seboj dobro poznajo. V naši študiji primera sta bila oba pogoja zagotovljena. 

Rezultate sociometrične preizkušnje smo podkrepili z utemeljitvami razredničarke, ki je 

pojasnila spremembe tekom šolskega leta (Pečjak in Košir, 2002).  

 

3.4.5 Razvoj komunikacije deklice z nizko samopodobo v manjši skupini 

Osnova človekovega socialnega vedenja je sposobnosti komunikacije s širšim 

socialnim okoljem. Socialne interakcije in medosebni odnosi so v veliki meri odvisni od 

komunikacijskih sposobnosti. Z njimi sporočamo svoja znanja, stališča, občutja in ostalo. 

Z jezikom torej izražamo vse, kar mislimo in čutimo. Če želimo, da sogovorec razume, 

kaj mu želimo povedati, moramo paziti, da sporočilo podamo jasno, naslovnik pa mora 

ugotoviti, kaj mu govorec želi povedati (Warden, 2001). 

Otroci ob prisotnosti terapevtskega psa lažje komunicirajo, sodelujejo, se ogovarjajo 

in se med seboj spodbujajo. Prisotni so nasmehi, pogledi, komunikacija in pomoč 

drugemu. Psi pomagajo pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih interakcij ter delovanju 

otrok, ki imajo različne omejitve pri vključevanju v življenje (Ogrin Jurjevič, 2017). 

Vse to smo opazili tudi pri natančneje opazovani deklici. 

 

Preglednica 11: Doseženi cilji ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja in v mesecu maju 

2018 glede na pričakovan napredek pri razvijanju komunikacije 

PRIČAKOVAN NAPREDEK OB KONCU 

PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

CILJ4 PRIČAKOVAN NAPREDEK V MESECU 

MAJU 2018 

CILJ 

Deklica ob prihodu v sobo pozdravi ali 

vsaj odzdravi. 

+ 
Deklica ob prihodu v sobo pozdravi. 

+ 

Deklica na kratko in po tiho odgovori na 

vprašanje, ki ga zastavi učiteljica. 

+ Deklica v celi povedi in dovolj slišno 

odgovori na vprašanje, ki ga zastavi 

učiteljica. 

+ 

                                                
4 + pomeni, da je cilj oziroma pričakovan napredek dosežen. 
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Deklica na vprašanje vedno prikima ali 

odkima ali tiho odgovori z da ali ne. 

+ 

 

 

Deklica na vprašanja, ki zahtevajo 

da/ne odgovore, odgovori jasno in 

dovolj glasno. 

+ 

Deklica na vprašanje samostojno 

odgovori, sicer po tiho in na kratko. 

+ 
Deklica na vprašanja samostojno 

odgovarja glasno in s celo povedjo. 

+ 

Deklica se na uri terapevtskega psa 

pogovarja vsaj z eno sošolko, ki sta tudi 

sicer dobri prijateljici. 

+ 
Deklica se na uri terapevtskega psa 

pogovarja z vsemi udeleženci. 

+ 

Deklica ob večkratni spodbudi učiteljice 

psički na kratko pove, kaj je počela za 

vikend. 

+ 
Deklica psički samoiniciativno pove, 

kaj je počela za vikend ali počitnice. 

+ 

Deklica ob večkratni spodbudi učiteljice 

psički na kratko pove, kaj ji je bilo všeč 

na uri in izvede ukaz pet. 

+ Deklica na koncu ure psički 

samoiniciativno pove, kaj ji je bilo 

všeč in kaj bi še rada počela na 

naslednji uri ter izvede ukaz pet. 

+ 

Deklica ob odhodu iz sobe po tiho 

pozdravi. 

+ Deklica ob odhodu iz sobe pozdravi 

na glas. 

+ 

 

Cilj, da bo deklica zmožna samoiniciativno vzpostaviti komunikacijo, je dosežen. 

Omeniti moramo, da deklica v lanskem šolskem letu deklica ni govorila z nikomer, zato 

je bil omenjeni zastavljeni cilj zelo pomemben za nadaljnji celostni razvoj deklice. 

To lahko pripisujemo tudi dejstvu, da deklica prihaja iz drugega jezičnega okolja in 

slovenščina ni njen materni jezik. 

Ohranjanje prvega jezika pa je pomembno za kognitivni, jezikovni in emocionalni 

razvoj, saj se prve učne izkušnje zgodijo v kontekstu kulture in jezika, ki ga otroci govorijo 

doma. Stik prvega jezika in jezika okolja lahko vodi do mutizma pri posamezniku, kar je 

sicer povsem pričakovan pojav, vendar moramo biti pozorni, da ne traja predolgo (Rutar, 

2014).   

V prvem letu deklica ni govorila z nikomer, v drugem razredu pa jezik okolja 

uporablja do mere, kolikor je to pomembno za njeno socialno vključenost in uspešnost v 

šolskem okolju. In to smo s pomočjo terapevtskega psa želeli še izboljšati in evalvirati 

po metodi SMART. 
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Zavedati se moramo, da izguba prvega jezika lahko vodi do izgube občutka lastne 

vrednosti, to pa slabo vpliva na samopodobo otroka in tega nikdar ne smemo dovoliti 

(Rutar, 2014). 

Razredničarka pravi, da je opazila spremembe pri deklici tudi pri njeni komunikaciji. 

Deklica je postala bolj komunikativna, njena komunikacija se je izboljšala, saj med 

govornim delom v razredu vedno sodeluje in komunicira. Pravi, da je bila na začetku 

šolskega leta tiha, zadržana, nekomunikativna, v skupino se je le izjemoma vključila, 

družila se je le z eno sošolko, v druge dejavnosti pa se ni vključevala. Na koncu šolskega 

leta pa je veliko bolj komunikativna, vključuje se v različne skupine v šoli in sodeluje v 

njih, druži se z več sošolkami in tudi sošolci. Postala je bolj komunikativna in družabna.  

 

3.4.6 Celostni razvoj deklice in vplivanje terapevtskega psa na samopodobo 

Kot strokovni tim smo bili v sodelovanju s terapevtskim parom in strokovno delavko, 

mojo somentorico, pozorni na skrb za razvoj samopodobe in tudi na ustvarjanje 

sprejemajočega in spoštljivega odnosa z učenci, postavljanje primernih omejitev v 

povezavi z vedenjem do psa, doseganje zastavljenih ciljev, pomoč, da se bodo učenci 

spoštovali in sprejemali, spodbujanje sodelovanja med seboj, sprejemanje različnosti, 

krepitev prijateljstva, učenje, načine, kako se spopadamo s težavami in ovirami, na 

katere lahko naletimo, učenje prevzemanja odgovornosti za svoje ravnanje in pomoč pri 

prepoznavanju, sprejemanju in izražanju svojih čustev (Tacol, 2011). 

Vse to je pripomoglo k celostnemu razvoju deklice in izboljšanju njene samopodobe, 

kar je razvidno tudi iz intervjujev z razredničarko in inkluzivno pedagoginjo, ki jih 

povzemamo v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

Polstrukturiran intervju z razredničarko 

O dekličinem stanju na začetku in na koncu leta smo se pogovarjali tudi z njeno 

razredničarko. Zastavili smo ji vprašanja, ki so se nanašala na spremembe pri opazovani 

učenki, na komunikacijo, socialne in bralne veščine, stanje na začetku  in koncu šolskega 

leta ter na samopodobo, sociometrično preizkušnjo, krog prijateljstva, starše in 

smiselnost obiskovanja ur s terapevtskim psom. 

Razredničarka pravi, da je opazila spremembe pri deklici tekom šolskega leta. 

Postajala je vse bolj odprta do ostalih v razredu in tudi bolj komunikativna, njena 

komunikacija pa se je izboljšala, saj med govornim delom vedno sodeluje in komunicira. 
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Zanimalo nas je, ali je učenka razširila krog prijateljstva, kar je razredničarka potrdila, saj 

pravi, da se z drugimi sošolkami druži takrat, ko njene najboljše prijateljice ni, kar pa pred 

obiskovanjem ur s terapevtskim psom ni opazila. Pravi, da je bila deklica na začetku 

šolskega leta tiha, zadržana, nekomunikativna, v skupino se je le izjemoma vključila, 

družila se je le z eno sošolko, v druge dejavnosti pa se ni vključevala. Na koncu šolskega 

leta pa je veliko bolj komunikativna, vključuje se v različne skupine v šoli in sodeluje v 

njih, druži se z več sošolkami in tudi sošolci, bere delno z razumevanjem in delno brez 

razumevanja. 

Glede dekličine samopodobe omenja, da je danes veliko bolj samozavestna, saj so 

jo otroci zelo dobro sprejeli, odkar je postala bolj komunikativna in družabna. Dodaja tudi, 

da so njene socialne veščine bolj razvite in da se bolje razume s sošolci ter jih sprejema. 

Glede razvoja bralnih veščin meni, da se te izboljšujejo. Razredničarka je na vprašanje, 

ali imate občutek, da obiskovanje ur s terapevtskim psom deklici koristi, odgovorila, da 

ja in da predvsem v socialnem smislu. Dodaja, da je deklica še vedno zaprta vase in da 

se je odprla predvsem sošolcem in obema učiteljicama, s katerima ima vsakodnevne 

stike. Obiskovanje ur s terapevtskim psom je smiselno za otroke s slabše razvitimi 

socialnimi veščinami. To potrjuje tudi razredničarka, ki pravi, da je psu lažje zaupati kot 

človeku, saj pes ne zastavlja kup vprašanj ob kakršnem koli nerazumevanju, vendar te 

bo pes samo poslušal. 

Njen ozek krog prijateljstva pojasnjuje z naslednjimi besedami: »Ker je tik pred prvim 

razredom prišla v Slovenijo in celoten prvi razred bila tiho in se igrala le z eno sošolko, 

ki ji je stalno stala ob strani, kljub nerazumevanju govora. Imela je ure slovenščine, pri 

katerih je tudi zelo malo govorila. Začela se je »normalno« sporazumevati šele v drugem 

razredu, predvsem z mano in omenjeno sošolko. Na vprašanje, kako to, da je začela 

šele po enem letu govoriti, je odgovorila, da ji je omenjena sošolka rekla, da v drugem 

razredu bo pa morala govoriti, če bo želela izdelovati šolo. In to si želi.«  

Deklica je terapevtsko psičko omenila razredničarki le po prvem obisku, kasneje pa 

je o tem govorila s sošolci, kar nakazuje na to, da se je deklica na urah dobro počutila in 

da je rada obiskovala psičko, saj je to informacijo želela deliti z drugimi. To je potrdila 

tudi razredničarka, saj je omenila, da je bila deklica tisti dan po obisku terapevtske psičke 

veliko bolj vesela in družabna kot ponavadi. 

Deklica je bila ob prisotnosti psa v začetku šolskega leta napeta in nesproščena, kar 

je razvidno tudi iz njene drže na priloženih fotografijah. Skozi načrtovane dejavnosti in 

redno zastavljene cilje, da psu ponudimo priboljšek z razprte dlani, je deklica postajala 
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vse bolj sproščena, saj psi dokazano pomagajo tudi pri zmanjševanju napetosti, tesnobe 

in zmedenosti. 

 

Slika 27: Dekličina nesproščena telesna drža ob prisotnosti psa v začetku šolskega leta 

in pomoč vodnice terapevtske psičke  

 

Slika 28: Dekličina nesproščena telesna drža ob prisotnosti psa na začetku šolskega leta 
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Slika 29: Deklica je nesproščena in se boji približati terapevtski psički (oktober 2017) 

 

   

Slika 30: Deklica se brez težav približa terapevtski psički (maj 2018) 
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Slika 31: Deklica brez zadržkov iz torbice vzame kartonček 

 

 

Slika 32: Dekličina samozavestnejša drža v neposredni bližini terapevtskega psa 
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Slika 33: Deklica si želi psičkine družbe 

Zavedati se moramo, da do dejanskih sprememb v branju, komunikaciji oziroma v 

razvoju socialnih veščin ne pride po enem srečanju in da tudi specifični primanjkljaji ne 

izginejo takoj, vendar gre za skrbno načrtovan učni proces z natančno zastavljenimi cilji 

in načrtovanimi dejavnostmi, ki potekajo redno in dlje časa. Celotni proces je treba 

spremljati, sproti evalvirati in si beležiti napredek ter spremembe. 

 

Slika 34: Dekličina sproščenost ob prisotnosti terapevtskega psa 
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Slika 35: Dobri prijateljici in hvaležnost za pomoč 

 

3.4.7 Vloga šolske svetovalne službe pri dejavnostih s pomočjo 

terapevtskega psa na izbrani osnovni šoli 

 

Polstrukturiran intervju z inkluzivno pedagoginjo 

O vlogi šolske svetovalne službe ter individualnih in skupinskih oblik pomoči pri 

dejavnostih s pomočjo terapevtskega psa smo se pogovarjali tudi s somentorico 

magistrskega dela, inkluzivno pedagoginjo Moniko Kuntner, izvajalko DSP5 na izbrani 

osnovni šoli. Zanimalo nas je, kako je prišla na idejo, da bi v svoje delo vključila 

terapevtskega psa, in kako se je sodelovanje z zavodom za posredovanje s pomočjo 

psa sploh začelo. 

Pravi, da svoje delo sproti analizira in evalvira, zato vedno stremi k obogatitvam, 

inovacijam in izboljšavam. S terapevtskimi psi se je seznanila v času študija, saj je bila 

                                                
5 Kratica DSP označuje dodatno strokovno pomoč, ki jo na osnovni šoli izvaja strokovni delavec. 
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njena sošolka terapevtski par in je svojega psa vključevala v delo z OPP6. Pravi, da je 

takoj vedela, da si tega želi tudi sama. Idejo o vključevanju terapevtskega psa v njeno 

delo je najprej predstavila vodstvu šole in nato celotnemu učiteljskemu zboru. Pridružila 

se je Zavodu PET, v katerem je bila ena izmed strokovnih sodelavk. Preden so začeli z 

izvajanjem projekta, ki časovno traja skoraj celo šolsko leto, je morala opraviti nekaj 

izobraževanj na temo posredovanja s pomočjo terapevtskega psa in tako je pridobila 

naziv strokovni delavec pri terapiji s pomočjo psa. Vsaj enkrat letno se mora udeleževati 

izpopolnjevanj. Šola je z Zavodom PET podpisala pogodbo o sodelovanju, iz katere so 

razvidne obveze obeh sodelujočih strani. 

Vprašali smo jo tudi, kakšna je po njenem mnenju vloga ŠSS pri dejavnostih s 

pomočjo terapevtskega psa. Meni, da zelo pomembna, citiram: »Pomembna je odprtost 

posameznih članov za sprejemanje novosti in uvajanje le-teh v delo z otroki. Prav je, da 

se poslužujemo tudi manj formalnih oblik dela. Zavedamo se specifik, različnosti, 

drugačnosti otrok, ki so nam zaupani. Vsak izmed njih je kamenček v mozaiku ... majhen, 

a zelo pomemben del končne slike. Prav je, da vsakemu pomagamo poiskati način dela, 

funkcioniranja, s pomočjo katerega bo dosegel napredek, uspeh, priznanje, boljšo 

socialno vključenost. Tu pride do izraza tudi iznajdljivost članov ŠSS. V pravem času 

otroku pomagati na pravi način.« (Kuntner, 2018). 

Zanimalo nas je, na kaj vse je treba paziti pri tej obliki nudenja pomoči in na kakšen 

način izbira otroke, ki bodo obiskovali ure s terapevtskim psom. Pravi, da je v prvi vrsti 

pomemben ustrezen izbor psa, saj morajo pasje karakteristike sovpadati z načrtovano 

dejavnostjo. Pes, s katerim bi izvajali bralne urice, mora biti sposoben ležati na svojem 

mestu dlje časa. Pes, ki nam pomaga pri razvijanju socialnih veščin, pa mora biti bolj 

živahen in igriv. Pri pripravi vsebin vedno izhajamo iz posebnosti otrok, ki obiskujejo ure 

posredovanja s pomočjo terapevtskega psa. Dodaja, da otroke izbere skupaj z 

učiteljicami. Gre za otroke, ki niso opredeljeni kot OPP, saj ta oblika dela poteka kot 

individualna in skupinska pomoč. Pred začetkom šolskega leta imajo sestanek, na 

katerem zbirajo predloge glede na problematiko, ki jo opažajo (slaba motivacija za 

branje, težave s tehniko branja, bralnim razumevanjem, težave na področju socialnih 

veščin, vključenosti, težave z vzpostavljanjem odnosov v razredu, spoštovanjem 

avtoritete, upoštevanjem dogovorov, pravil ...), sledi seznanitev staršev s predlogi 

učiteljic oziroma strokovnih delavcev. Če se starši strinjajo z obliko nudenja pomoči, 

podpišejo soglasje. 

                                                
6 Kratica OPP pomeni otroci s posebnimi potrebami. 
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Strokovna delavka nam je povedala, da je vloga ŠSS pri posredovanju s pomočjo 

terapevtskega psa izredno pomembna. Gre za eno izmed oblik nudenja pomoči otrokom, 

ki niso opredeljeni kot tisti s posebnimi potrebami, ampak imajo kljub temu določen 

primanjkljaj, oviro oziroma težavo. Skupaj z učiteljicami in vodnikom terapevtskega psa 

načrtujejo dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju slabše razvitega področja pri 

določenem posamezniku.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Proces šolanja ima velik vpliv na področje čustvenega in osebnostnega razvoja ter 

vpliva na pojmovanje in vrednotenje samega sebe v smislu splošne in učne 

samopodobe. Otroci, ki imajo že tako slabšo predstavo o samem sebi, so še bolj 

občutljivi, zato je razvoj socialnih veščin zanje še posebej pomemben. Vemo, kako slabo 

se lahko počutimo, če ne obvladamo situacije ali če nismo kos spremembi, ki nas je 

doletela. Za soočanje s stalnimi spremembami, ki so danes povsem nekaj vsakdanjega, 

je zelo pomembno, kako stabilna je naša samopodoba, koliko so razvite naše socialne 

spretnosti in tudi kako spretni smo v komunikaciji in branju.   

Z magistrskim delom smo se osredotočili na spremljanje napredka pri razvijanju 

socialnih in bralnih veščin s pomočjo terapevtskega psa pri drugošolki z nizko 

samopodobo skozi celotno šolsko leto. Ugotavljali smo, na kakšen način terapevtski pes 

vpliva na njen celostni razvoj in na splošno na njeno samopodobo. Natančneje smo 

spremljali napredek pri razvijanju socialnih in bralnih veščin, komunikacije in socialne 

vpetosti. V teoretičnem delu smo se osredotočili na posredovanje s pomočjo 

terapevtskega psa na področju vzgoje in izobraževanja ter na učenčevo samopodobo, 

na razvoj socialnih in bralnih veščin s pomočjo terapevtskega psa ter na delo šolske 

svetovalne službe. V empiričnem delu pa smo predstavili študijo primera na področju 

razvijanja socialnih in bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo 

terapevtskega psa v manjši skupini na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. 

S pomočjo terapevtskega psa smo določene dejavnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja osmislili in jim dali večjo vrednost, kot če bi jih izvajali tako, kot je v šoli 

običajno. Obravnavali smo različno tematiko, večjo pozornost pa smo namenili pasji 

govorici telesa, vedenju in čustvom, ki smo jih povezali s čustvi, občutji in vedenjem ljudi 

oziroma vključenih otrok. Prav tako smo širili njihovo besedišče, brali knjige in krajša 

besedila, izdelovali plakate, se igrali in psu podajali navodila.  

Terapevtskega psa sicer ne moremo uporabljati kot pripomoček oziroma utež ali 

druge podobne medicinske pripomočke. S terapevtskim psom delujemo tako, da z njim 

sodelujemo, prav tako sodelujemo tudi z njegovim vodnikom. Zato gre pri tem za terapijo 

sodelovanja. Učni proces se izvaja na podoben način kot sicer, le da je prisoten še 

terapevtski pes, ki s svojo prisotnostjo ali udejstvovanjem v določeni dejavnosti, 

aktivnosti ali nalogi ugodno vpliva na učenčevo funkcioniranje v procesu šolanja (Ilič, 

2013). 
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Pri izvajanju dejavnosti s pomočjo terapevtskega psa smo sodelovali inkluzivna 

pedagoginja, ki je izvajala dejavnosti z otroki, terapevtski par – vodnik in terapevtski pes 

– in jaz kot načrtovalka učnih ur. Opisana študija primera je bila uspešna predvsem 

zaradi dobrega timskega sodelovanja med omenjenimi osebami in upoštevanja 

značilnosti posameznih vključenih otrok pri pripravi vsebin.  

Podrobneje smo evalvirali napredek na posameznih področjih dekličinega razvoja 

in vrednotili vpliv terapevtskega psa na njeno samopodobo. Ugotovili smo, da je na 

področju socialnih veščin dosegla pričakovan napredek, saj se je ob koncu šolskega leta 

vključevala med ostale otroke v skupini, bila je povsem sproščena in se varno počutila, 

na kar je kazala tudi njena telesna drža. Samoiniciativno je sodelovala, dvigovala roko, 

delila izkušnje in pogumneje odgovarjala na vprašanja. Brez zadržkov se je približala 

terapevtskemu psu in mu ponudila priboljšek z razprte dlani. Bila je nasmejana in izražala 

je različna čustva. Poleg tega smo ugotovili, da je deklica napredovala tudi na področju 

komunikacije, saj je ob prihodu in odhodu na šolsko uro pozdravila oziroma odzdravila, 

na učiteljičina vprašanja je odgovarjala v celi povedih in dovolj glasno. Na uri se je 

pogovarjala z vsemi v skupini in terapevtski psički samoiniciativno povedala, kaj je 

počela za vikend oziroma med počitnicami. Prav tako je deklica napredovala na področju 

bralnih veščin, saj je ob koncu šolskega leta prebrala krajše besedilo brez večjih napak, 

s primerno glasnostjo in brez dodatnih spodbud učiteljice.  

Ugotovili smo, da deklica za odzivanje na učiteljičina vprašanja potrebuje določene 

prilagoditve oziroma podporne strategije. To so krog prijateljstva (manjša skupina), ki ga 

je z učenci vzpostavila na uri s terapevtskim psom, doživljanje pozitivnih izkušenj s 

terapevtskim psom in takšne dejavnosti, v katerih želi sodelovati, in ne takšne, v katerih 

mora sodelovati. Ob koncu vsakega srečanja smo otroke vprašali, katera dejavnost jim 

je bila najbolj všeč in kaj želijo, da v prihodnje (ponovno) izvedemo, saj so tako učenci 

aktivni udeleženci in soustvarjalci učnega procesa ter se počutijo pomembnejše. 

Deklica za sodelovanje v dejavnostih, ki smo jih pripravili na urah s terapevtskim 

psom, potrebuje spodbudno učno okolje, v katerem doživlja pozitivne izkušnje in se 

varno počuti. Ključni dejavniki razvoja socialnih veščin so krog prijateljstva, pozitivne 

izkušnje, dejavnosti, ki krepijo razvoj socialnih veščin, in spodbudno učno okolje. 

Dekličina socialna vključenost v razredu se ni povečala, je pa deklica iz skupine 

prezrtih prešla v skupino povprečnih. Napredek na področju njene samopodobe je 

opazila in potrdila tudi razredničarka, pokazala pa ga je tudi sociometrična preizkušnja, 

s pomočjo katere smo ugotovili, da je bila deklica v začetku šolskega leta ena izmed 

prezrtih učenk v razredu, ob koncu leta pa je spadala v sociometrično skupino 
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povprečnih, za katere je značilna šibkejša socialna samopodoba, samopodoba na 

splošno pa je enaka, kot jo imajo priljubljeni učenci.  

Deklica je samozavestnejša, razširila je krog prijateljstva, je bolj nasmejana in 

sodeluje v dejavnostih v razredu. Še vedno ima primanjkljaje na socialnem področju, saj 

bi morali za večji napredek s študijo nadaljevati, vendar smo želeli ugotoviti, ali bo 

terapevtski pes na kakršen koli način vplival na dekličin celostni razvoj. 

Dokazano je, da lahko pes v več pogledih bogati šolski vsakdan. Šolarji se ob psu 

počutijo varno in sprejeto ter so večinoma sproščeni. Psi so zato lahko sopotniki prav 

vsem učencem ne glede na starost in sposobnosti. Otroke ob prisotnosti psa laže 

spodbujamo k dejavnostim, ki so ciljno usmerjene k odpravljanju določenih težav ali pa 

zgolj k dobremu počutju. Tako terapevtski psi v šolskem okolju pomagajo otrokom s 

slabše razvitimi socialnimi veščinami in osebam s posebnimi potrebami (Trampuš, 

2014b).  

Učencem moramo ponuditi izkustveno učenje, ki zagotavlja trdne temelje za učenje 

za življenje. Pes lahko to omogoči. Zna vzpostaviti odnos s človekom, ki ga človek do 

človeka v določenih situacijah težko zmore. Pes lahko pokaže brezpogojno naklonjenost, 

spodbuja občutke sprejetosti in varnosti. To pa se pokaže predvsem pri delu z osebami, 

ki imajo določene težave, zaradi katerih morajo biti v obravnavi oziroma na urah 

skupinske učne pomoči (Telič, 2015).  

Posredovanje s pomočjo psa ni trenutni trend, ampak je intervencijski program, v 

katerem ima osrednjo vlogo pes. Najdemo lahko številne študije in raziskave o 

učinkovitosti in uspešnosti tovrstnega posredovanja ter o ugodnem vplivu psa na 

človeka. Upamo, da bodo rezultati omenjenih raziskav prepričali posameznike na 

različnih področjih družbenega življenja in bo posredovanje s pomočjo psa postalo del 

redne terapevtske prakse (A. Kruger, W. Trachtenberg in A. Serpell, 2004).  

Za konec navajam besede avtorice knjige Tačke v šoli: »Pasja zvestoba, učljivost, 

družabnost, prisrčnost so človeku vsakič znova v veselje in dobrobit. Mnogim je pes 

nenadomestljiv sopotnik, pravi družinski član. Povod za vsakodnevne sprehode, igre in 

raziskovanja. Tema živahnih pogovorov, razlog za smeh, veselje in skrb. Pasja 

brezpogojna ljubezen, vdanost in prijaznost razorožujejo. Ljudje imamo svoje pse 

iskreno radi.« (Trampuš, str. 16, 2014b).  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Intervju z inkluzivno pedagoginjo Moniko Kuntner, izvajalko DSP na izbrani 

osnovni šoli, o vlogi šolske svetovalne službe ter individualnih in skupinskih oblik pomoči 

pri dejavnostih s pomočjo terapevtskega psa  

 

1. Kako ste prišli na idejo, da bi v svoje delo vključila terapevtskega psa? 

Svoje delo sproti analiziram in evalviram. Delo z otroki je moje poslanstvo, zato vedno 

stremim k obogatitvam, inovacijam in izboljšavam. Vključitev terapevtskega psa je bila 

ena izmed tovrstnih možnosti, ki se mi je ponudila v času študija inkluzivne pedagogike. 

 

2. Kako se je vse skupaj začelo? 

Sošolka na prej omenjenem študiju je bila že takrat terapevtski par in je v svoje delo z 

OPP vključevala svojega psa. Na enem izmed seminarjev nam je predstavila to obliko 

oz. metodo, nad katero sem se že takrat navdušila. Takoj sem vedela, da si tega želim 

tudi sama. Idejo je  bilo treba predstaviti vodstvu, saj  je to eden ključnih elementov, 

predvsem pri podpori. Sledila je predstavitev dela s terapevtskim psom za celotni 

učiteljski zbor, saj je pomembno, da je z novostmi seznanjen vsak zaposleni. 

 

3. Na kakšen način sodelujete z Zavodom PET? 

V tem času sem se seznanila tudi z nekaterimi članicami Zavoda PET in se jim pridružila. 

Sošolka, ki me je za tovrstno delo navdušila, je bila namreč ena izmed ustanoviteljic. 

Nekaj let sem bila njihova strokovna sodelavka. 

 

4. Kaj vse ste morali oziroma je morala šola urediti, da ste lahko pričeli s projektom? 

Sama sem pred začetkom dela s terapevtskim psom morala opraviti nekaj izobraževanj, 

s čimer sem pridobila naziv »strokovni delavec pri terapiji s pomočjo psa«. V času, ko 

izvajam ta (celoletni) projekt, se moram vsaj enkrat letno udeleževati izpopolnjevanj. 

Takrat se srečam tudi z ostalimi članicami, ki izvajajo tovrstno dejavnost/aktivnost tudi v 

drugih inštitucijah in si z njimi izmenjujem ideje, materiale in pripomočke. Šola je z 

Zavodom PET podpisala pogodbo o sodelovanju, iz katere so razvidne obveze obeh 

sodelujočih strani. 
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5. Kakšna je po vašem mnenju vloga ŠSS pri dejavnostih s pomočjo terapevtskega psa? 

Vloga ŠSS pri dejavnostih s pomočjo psa je zelo pomembna. Pomembna je odprtost 

posameznih članov za sprejemanje novosti in njihovo uvajanje v delo z otroki. Prav je, 

da se poslužujemo tudi manj formalnih oblik dela. Zavedamo se specifik, različnosti, 

drugačnosti otrok, ki so nam zaupani. Vsak izmed njih je kamenček v mozaiku ... majhen, 

a zelo pomemben del končne slike. Prav je, da vsakemu pomagamo poiskati način dela, 

funkcioniranja, s pomočjo katerega bo dosegel napredek, uspeh, priznanje, boljšo 

socialno vključenost. Tukaj pride do izraza tudi iznajdljivost članov ŠSS. V pravem času 

otroku pomagati na pravi način. 

 

6. Na kaj vse morate paziti pri tej obliki nudenja pomoči? 

Pomemben je ustrezen izbor psa, saj morajo njegove osebne karakteristike sovpadati z 

načrtovano dejavnostjo. Pes, s katerim izvajamo bralne urice, mora biti sposoben ležati 

na svojem mestu dalj časa. Pes, ki nam pomaga pri razvijanju socialnih veščin, pa mora 

biti bolj živahen, igriv ... Pri pripravi vsebin izhajam iz posebnosti otrok, ki so vključeni v 

skupino. Kljub temu da so znotraj skupine otroci z različnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami, se trudim načrtovati dejavnosti, od katerih bodo imeli koristi prav vsi. 

Napredek posameznikov se spremlja, beleži, evidentira. 

 

7. Na kakšen način izbirate otroke za skupino s terapevtskim psom? 

Otroke izberemo skupaj z učiteljicami. Gre za otroke, ki niso opredeljeni kot OPP, saj ta 

oblika dela poteka kot ISP. Pred začetkom šolskega leta se dobimo na sestanku, kjer 

zberemo predloge glede na problematiko, ki jo opažajo (slaba motivacija za branje, 

težave s tehniko branja, bralnim razumevanjem, težave na področju socialnih veščin, 

vključenosti, vzpostavljanja odnosov v razredu, spoštovanja avtoritete, upoštevanja 

dogovorov, pravil ...). Sledi seznanitev staršev s predlogi učiteljic oz. strokovnih 

delavk/cev. Starši pred vključitvijo otroka v projekt podpišejo soglasje. V vsaki skupini je 

do 6 otrok. 
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Priloga 2: Intervju z razredničarko deklice 

 

1. Ste tekom šolskega leta opazili kakršnekoli spremembe pri učenki? Naštejte, katere. 

Učenka je postajala vse bolj „odprta“ in komunikativna. 

 

2. Je učenka izboljšala komunikacijo pri dejavnostih v razredu? V kolikšni meri? 

Da. Med govornim delom ure vseskozi sodeluje in komunicira.  

 

3. Je učenka razširila krog prijateljstva oziroma navezovala stike še s kom drugim kot 

pred obiskovanjem ur s terapevtskim psom? 

Da. Tudi ko njene najboljše prijateljice ni v šoli, se druži z drugimi sošolkami, kar prej ni 

bilo opaziti.  

 

4. Kako bi na kratko opisali deklico na začetku šolskega leta (osebnostne lastnosti, njeno 

vključevanje v skupino, priljubljenost med sošolci/kami, sodelovanje med poukom, 

bralno tehniko, razumevanje prebranega, vključevanje v prostočasne dejavnosti na šoli 

ali izven nje)? 

Na začetku šolskega leta je bila tiha, zadržana, nekomunikativna, v skupino se je le 

izjemoma vključila, družila se je le z eno sošolko, (brali takrat še nismo), ni se vključevala 

v druge dejavnosti. 

 

5. Kako bi na kratko opisali deklico na koncu šolskega leta? 

Sedaj je veliko bolj komunikativna, vključuje se v različne skupine v šoli in sodeluje v 

njih, druži se z več sošolkami in tudi sošolci, bere delno z razumevanjem delno brez 

razumevanja. 

 

6. Kako bi ob koncu leta ocenili dekličino samopodobo? 

Je veliko bolj samozavestna, saj so jo otroci zelo dobro sprejeli odkar je postala bolj 

komunikativna in družabna. 
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7. Je deklica izboljšala razvoj socialnih veščin? Kako se to pozna v razredu? 

Socialne veščine so bolj razvite. Bolje se razume s sošolci in jih sprejema. 

 

8. Je deklica izboljšala razvoj bralnih veščin?  

Bralne veščine se izboljšujejo. 

 

9. Je deklica na čem pridobila ali ne opazite razlik? 

Deklica je pridobila na vseh področjih. 

 

10. Imate občutek, da ji je obiskovanje ur s terapevtskim psom koristilo? Če ja, v 

kakšnem smislu? 

Koristilo ji je predvsem v socialnem smislu. 

 

11. Je deklica kdaj med poukom, odmorom oziroma v razredu kdaj omenjala terapevtsko 

psičko? 

Meni jo je posebej omenila le po prvem obisku, kasneje pa je o tem govorila s sošolci. 

 

12. Sociometrična preizkušnja ni pokazala nobenih bistvenih sprememb, kako bi opisali 

to dejstvo?  

Deklica je še vedno zelo »zaprta«. »Odprla« se je predvsem pred sošolci in obema 

učiteljicama, s katerimi je v stiku vsak dan. 

 

13. Zakaj menite, da ima učenka tako ozek krog prijateljstva? 

Ker je tik pred prvim razredom prišla v Slovenijo in celoten prvi razred bila tiho in se igrala 

le z eno sošolko, ki ji je stalno stala ob strani, kljub nerazumevanju govora. Imela je 

dodatne ure slovenščine, pri katerih je tudi zelo malo govorila. Z drugimi se je začela 

sporazumevati šele v drugem razredu, predvsem z mano in omenjeno sošolko. Na 

vprašanje, kako to da je začela šele po enem letu govoriti, je odgovorila, da ji je sošolka 

rekla, da bo v drugem razredu morala govoriti, če bo želela izdelovat šolo. In to si želi. 
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14. Je deklica obravnavana v kateri izmed zunanjih ustanov? 

Ne.  

 

15. Drugo - spremembe, ugotovitve ali zanimivosti 

Vsak torek, ko je bila pri psu, je bila še bolj vesela, družabna, ... 
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Priloga 3: Priprave na učne ure s terapevtskim psom na osnovni šoli 

 

1. ura: LUNA SE PREDSTAVI (torek, 17. 10. 2017) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav, predstavitev terapevtskega para, vodnica s psičko izvede 

nekaj ukazov, ki jih psička zna;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, se ji predstavi in ji da priboljšek; 

- vsak pove, v čem je dober/dobra. 

 

2. GLAVNI DEL:  

Vsak pokliče psičko k sebi (stoji diagonalno od njega) in jo nagradi s priboljškom. Iz 

njene torbice vzame eno »kost«, na kateri je zapisano nekaj povedi, ki psičko opisujejo. 

Vsak pove tudi nekaj podobnega o sebi, npr. kaj rad je, s čim se rad igra, kako skrbi za 

lastno higieno, kaj ima rad, česa ne mara ... 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in česa si želijo. 

Vsak zaključi pogovor z ukazom pet. 

 

CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- naučiti otroke, kako se psu približamo in kako z njim ravnamo; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 
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2. ura: KAJ LUNA ZNA (torek, 14. 11. 2017) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak učenec pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med 

počitnicami, in ji da priboljšek; 

- vodnica na kratko predstavi, katere ukaze psička zna in jih tudi izvede. 

 

2. GLAVNI DEL:  

Vsak pokliče psičko k sebi (stoji diagonalno od njega) in jo nagradi s priboljškom. 

Učenec vrže kocko, v kateri je na vsaki ploskvi ena »kost«, vzame tisto, ki je obrnjena 

navzgor. Na glas prebere, kar piše na »kosti«, psička izvede ukaz. Kocko meče mirno.  

Vsak pove tudi nekaj podobnega o sebi, npr. pove ji, kaj zna, kaj rad počne, v čem je 

dober, in če lahko, to tudi pokaže – pri tem pazi, da to pokaže mirno, da ne vznemirja 

Lune. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Učenci posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes na uri všeč in 

kaj si želijo, da še kdaj ponovimo. Vsak zaključi pogovor z ukazom pet. Na koncu vsak 

posamezno poboža psičko. 

 

CILJI: 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti;  

- ustvariti predvidljivo, varno okolje; 

- ponotranjiti vrednote ob pripovedovanju (potrpežljivost, strpnost, pogum); 

- naučiti otroke, kako se psu približamo in kako z njim ravnamo; 

- opogumiti plahe otroke; 

- izboljšati samopodobo; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi sodelovanje v različnih dejavnostih, tudi takšnih, ki spodbujajo 

gibanje; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 
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- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- dati psu jasna navodila (sedi, prostor, poleg, prinesi, poišči, sem, mrtva …); 

- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju s psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

3. ura: KAJ LUNA POTREBUJE (torek, 28. 11. 2017) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak učenec pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med tednom, 

in ji da priboljšek.  

- vodnica na kratko predstavi, kaj vse psička potrebuje/uporablja in 

opremo/pripomočke tudi pokaže – če vsega ne more pokazati, pokaže sliko 

pripomočka, ki ga bomo prinesli s seboj; 

- če želijo, povedo, katere pripomočke potrebujejo oni in če uporabljajo kaj 

takšnega, kot uporablja psička (npr. igrača, ščetka, posoda …). 

 

2. GLAVNI DEL:  

Vsak pokliče psičko k sebi (stoji diagonalno od njega) in jo nagradi s priboljškom. Iz 

njene torbice vzame en listek, na katerem je zapisana določena oprema/pripomoček, ki 

jo/ga psička potrebuje. Z listka prebere besedo. Listek z besedo priloži k pripadajoči sliki 

pripomočka (pripomočki so razporejeni na tleh).  

Besede, ki so ostale v torbici, prebere Monika in jih skupaj razdelijo k slikam. 

Na koncu glavnega dela učenci igrajo tombolo. Vsak dobi igralno ploščo s slikami 

pripomočkov/opreme in s praznimi listki pokriva polja/slike, ki jih Monika izžreba. Kdor 

prvi pokrije vsa polja, je zmagovalec. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Učenci posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes na uri všeč. 

Vsak zaključi pogovor z ukazom pet.  
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CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- naučiti otroke, kako se psu približamo in kako z njim ravnamo; 

- opogumiti plahe otroke; 

- izboljšati samopodobo; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih; 

- vzpodbuditi zaupen, sodelovalen, iskren odnos med učenci; 

- povezovati učence med seboj; 

- vnašati v učni proces sproščenost, zabavo; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju s psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

4. ura: KAJ SI LUNA ŽELI (torek, 19. 12. 2017) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak učenec pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel, medtem ko 

se nismo videli, in ji da priboljšek; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli (brali knjigo Kužkov prvi božič in 

izdelali plakat z naslovom Kaj si Luna želi?). 

 

2. GLAVNI DEL:  

- Monika prebere knjigo, sproti preverja razumevanje; 

- na koncu skupaj obnovimo zgodbo; 
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- izdelamo plakat z naslovom Kaj si Luna želi – Lunine želje otroci zapišejo 

okrog v obliki miselnega vzorca (vsak naj zapiše vsaj eno željo), Monika 

pomaga; 

- ob tem povedo tudi, kaj si oni želijo za božič. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Učenci posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes na uri všeč. 

Vsak zaključi pogovor z ukazom pet.  

 

Literatura: Kužkov prvi božič (Steve Smallman), 2012 

 

CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- ponotranjiti vrednote ob zgledu in pripovedovanju; 

- spodbuditi različne načine dela (izdelati plakat, miselni vzorec, delo v 

skupini); 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- ponuditi možnost za različne pogovore, tudi pogovore o svojih izkušnjah; 

- povečati pripravljenost otrok za sodelovanje pri šolskih in zunajšolskih 

dejavnostih; 

- naučiti otroke, kako se psu približamo in kako z njim ravnamo; 

- opogumiti plahe otroke; 

- izboljšati samopodobo; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih; 

- vzpodbuditi zaupen, sodelovalen, iskren odnos med učenci; 

- povezovati učence med seboj; 

- vnašati v učni proces sproščenost, zabavo; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 
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5. ura: KAKO PRAVILNO RAVNAMO Z RUNO (torek, 9. 1. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med počitnicami, kje 

je praznoval novo leto ipd., ponudi ji priboljšek z razprte dlani; 

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz torbice 

izvleče figurico psa, ki bo otroku pomagala pri branju; 

- Monika pove, o čem se bomo danes pogovarjali, prebere eno stran besedila 

in pokaže, kako uporabljamo figurico; 

- Anjo prosi, da na kratko pove, česa psička ne mara, da počnemo v njeni 

prisotnosti. 

  

2. GLAVNI DEL:  

Vsak izmed otrok s pomočjo figurice prebere eno stran v knjižici Pes – tvoj prijatelj, 

v kateri so s slikami prikazane različne situacije in zapisani nasveti, kako moramo ravnati, 

ko se znajdemo v določeni situaciji. Opisana je tudi situacija, kako ne smemo ravnati, ko 

se znajdemo v bližini psa. Knjižica kroži. 

Ob vsakem sklopu sličic se Monika pogovori z otroki o določenem ravnanju in 

vsebine poveže s pravilnim odnosom do živali/ljudi (kaj nam je všeč, česa ne maramo 

ipd.). Poleg tega vpraša tudi otroke, kaj imajo radi, česa ne marajo, kako se morajo 

obnašati … Vodnica glede na prebrano besedilo pove, kako se obnaša psička, kaj ima 

rada, česa ne.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč. Vsak zaključi 

pogovor z ukazom obrat in Luni ponudi priboljšek z razprte dlani. 
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CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje, se sprostiti ob druženju s psom; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- ponotranjiti vrednote ob pripovedovanju; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih (pogovor ob sličicah, lastne izkušnje); 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- spoznati in spoštovati potrebe, vedenje in odzive psa ter potrebe drugih; 

- prilagoditi svoje vedenje; 

- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju in igri s psom; 

- spregovoriti in prepoznati telesno govorico psa, njegove potrebe in se 

pravilno obnašati ob psu; 

- ozavestiti pomen telesne govorice, tako pasje kot človeške; 

- razlikovati med ustreznim in neustreznim ravnanjem s psom; 

- ozavestiti pomen ustreznega odnosa do psa; 

- spodbujati nežno, potrpežljivo ravnanje z živaljo; 

- bogatiti znanje; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

6. ura: KAKO PRAVILNO RAVNAMO Z LUNO 2. DEL (torek, 23. 1. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med vikendom, in ji 

ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika vpraša, o čem smo se pogovarjali prejšnjo uro in s pomočjo 

učencev obnovi vsebino že prebrane vsebine v knjižici; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli. 
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2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče kartonček z besedilom iz knjižice Pes – tvoj prijatelj. Besedilo 

prebere naglas in poskuša ugotoviti, h kateri sličici na šeleshamerju (na levem 

robu šeleshamerja je prilepljenih 6 sličic iz knjižice) sodi in ga tja prilepi; 

- iz prilepljenih sličic in pripadajočega besedila bi izpeljali pogovor, ki bi se 

dotikal nas, ljudi, naših čustev, doživljanj; 

-  pogovor bi navezali tudi na otroke same. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

Posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč. Vsak zaključi 

pogovor z ukazom obrat in Luni ponudi priboljšek z razprte dlani. 

 

CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje, se sprostiti ob druženju s psom; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- ponotranjiti vrednote ob pripovedovanju; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih (pogovor ob sličicah, izdelava plakata), 

ob katerih se otroci ob psu razgibajo in učijo; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- spoznati in spoštovati potrebe, vedenje in odzive psa ter potrebe drugih; 

- prilagoditi svoje vedenje; 

- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju in igri s psom; 

- spregovoriti in prepoznati telesno govorico psa, njegove potrebe in se 

pravilno obnašati ob psu; 

- ozavestiti pomen telesne govorice, tako pasje kot človeške; 

- razlikovati med ustreznim in neustreznim ravnanjem s psom; 

- ozavestiti pomen ustreznega odnosa do psa; 

- spodbujati nežno, potrpežljivo ravnanje z živaljo; 

- povečati motivacijo otrok za delo; 

- bogatiti znanje, bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 
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- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

7. ura: PREPOZNAVANJE ČUSTEV PRI PUSTNIH MASKAH (13. 2. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj bo počel med počitnicami, in 

ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika vpraša, če se spomnijo, o čem smo se pogovarjali prejšnjo uro, in 

temo poveže z današnjo; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli. 

 

2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče sliko pustne maske (vesela, žalostna, hudobna, strašna, jezna); 

- učenec na glas pove, kaj maska na sliki izraža, in jo prilepi na plakat k 

ustreznim čustvom; 

- na plakatu so zapisana vsa omenjena čustva, učenec mora sliko prilepiti k 

pripadajočemu; 

- sledi pogovor ob sličicah. (Kaj predstavlja maska na sliki? Kakšna je ta 

maska? Katere maske so tebi najbolj všeč? V kaj se otroci najpogosteje 

našemijo? Zakaj? V kaj bi se ti najraje našemila?) 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in kaj bi 

še radi počeli; 

- vsak zaključi pogovor z ukazom obrat in Luni ponudi priboljšek z razprte 

dlani. 
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Material: šeleshamer z napisanimi čustvi in naslovom, lepilo, slike pustnih mask 

 

CILJI: 

- prepoznati izraz pustne maske na sliki (žalosten, vesel, jezen, srečen, 

zaskrbljen …); 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje, se sprostiti ob druženju s psom; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti;  

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih (pogovor ob slikah, izdelava plakata), 

ob katerih se otroci ob psu gibajo in učijo; 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- spregovoriti in prepoznati čustva na pustnih maskah; 

- ozavestiti pomen čustev; 

- razlikovati med različnimi čustvi; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- izraziti čustva (jezo, veselje, žalost, napadalnost …); 

- povečati motivacijo otrok za delo; 

- uriti potrpežljivost pri učencih; 

- bogatiti znanje, bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- premagati strah pred psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

8. ura: KAKO SE POČUTIM (torek, 27. 2. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med 

počitnicami/vikendom in ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 



Zabukovec, Tina (2018): Razvijanje socialnih in bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo 

terapevtskega psa. Magistrsko delo. Koper: UP PEF. 

 
103 

 

- Monika pove, kaj smo delali prejšnjo uro, ko je bila prisotna samo ena 

deklica, in pokaže plakat, ki smo ga izdelali; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli, pokaže slikice. 

2. GLAVNI DEL:  

- Monika vpraša, kako se počutimo v različnih situacijah – ko nas mama 

poboža, ko dobimo bonbon, ko nas doma kregajo; 

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče dve sličici (vseh sličic je 10), s katere prebere krajše besedilo 

(rada imam, ne maram, všeč mi je …), pogleda sličico in prepozna čustvo ter ga 

umesti na ustrezno sličico s prizorom iz vsakdanjega življenja (npr. babica 

objema vnučko, oče in mama se kregata, učitelj se jezi na učenca, dva otroka 

se igrata …); 

- Monika sličico naveže na učenca samega: kako se ti ob tem počutiš, kdaj 

si ti žalosten; 

- sledi pogovor. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in kaj bi 

še radi počeli; 

- vsak iz torbice povleče listek, na katerem je zapisan določen ukaz, ki ga 

psička zna, in ta ukaz s psičko tudi izvede (gre na drugo stran sobe, psičko 

pokliče, ji da priboljšek in izvede ukaz). 

 

Material: sličice in površina s sličicami iz Cicibana 

 

CILJI: 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje, se sprostiti ob druženju s psom; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih (pogovor ob slikah, izdelava plakata), 

ob katerih se otroci ob psu gibajo in učijo; 
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- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- spregovoriti in prepoznati čustva na sliki; 

- ozavestiti pomen čustev; 

- razlikovati med različnimi čustvi; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- izraziti čustva (jezo, veselje, žalost, napadalnost …); 

- povečati motivacijo otrok za delo; 

- uriti potrpežljivost pri učencih; 

- bogatiti znanje, bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- premagati strah pred psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

9. ura: PREPOZNAVANJE ČUSTEV PRI LJUDEH (torek, 13. 3. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel med počitnicami, in 

ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika vpraša, če se spomnijo, o čem smo se pogovarjali prejšnjo uro, in 

temo naveže z današnjo; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli. 

 

2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče 2 sliki, na katerih je obraz z določenim čustvom (ljubezen, sreča, 

presenečenje, zaskrbljenost, žalost in prestrašenost), na glas pove, kaj oseba 

na sliki izražata, in sliko pokaže tudi ostalim; 

- na šeleshamerju so zapisana vsa čustva, učenec mora sliki prilepiti k 

pripadajočemu; 
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- izraženo čustvo na sliki bi Monika navezala na učence (situacije v šoli, 

doma …) in na telesno govorico, mimiko, kretnje pri ljudeh pri določenem čustvu; 

- učenci se menjajo, dokler ne zmanjka sličic (od vsakega čustva 3 ali 4 

slike). 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in kaj bi 

še radi počeli; 

- vsak zaključi pogovor z ukazom daj pet, sedi ali s kakšnim drugim ukazom 

in Luni ponudi priboljšek z razprte dlani. 

 

Material: šeleshamer z napisanimi čustvi in naslovom, lepilo, slike obrazov z 

izraženimi čustvi 

 

CILJI: 

- prepoznati izraz obraza na sliki (žalosten, vesel, jezen, srečen, zaskrbljen 

…); 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje, se sprostiti ob druženju s psom; 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih (pogovor ob slikah, izdelava plakata), 

ob katerih se otroci ob psu gibajo in učijo; 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- obravnavati čustva in njihovo izražanje v povezavi s telesno govorico; 

- spregovoriti in prepoznati čustva ljudi; 

- ozavestiti pomen čustev; 

- razlikovati med različnimi čustvi; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- izraziti čustva (jezo, veselje, žalost, napadalnost …); 

- povečati motivacijo otrok za delo; 
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- uriti potrpežljivost pri učencih; 

- bogatiti znanje, bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- uživati v brezpogojni naklonjenosti psa; 

- premagati strah pred psom; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani. 

 

10. ura: PREBEREM, SI ZAPOMNIM IN IZVEDEM (torek, 27. 3. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel, ko se nismo videli, 

in ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli – prebrali krajše besedilo, si poslušali 

zapomniti in izvesti navodilo, na koncu pa se bomo šli tombolo. 

 

2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče sestavljeno navodilo, npr. 3-krat skoči z desno nogo, nato 2-krat 

z levo; 

- učenec izvede, kar je prebral na navodilih, poskuša si zapomniti, prebere 

na glas; 

- vsak učenec izvede eno dejavnost; 

- Monika razdeli igralne plošče za tombolo, sličice pasjih pripomočkov (kar 

sproti tudi ponovimo); 

- otroci izmenično vlečejo sličice in pokrivajo polja na plošči – kdor prvi pokrije 

vsa polja, je zmagovalec. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in kaj bi 

še radi počeli; 
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- vsak zaključi pogovor z ukazom po želji, Luni ponudi priboljšek z razprte 

dlani. 

 

Material: listki z navodili, kaj naj izvedejo in pripomočki za tombolo 

 

CILJI: 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- opogumiti plahe/zadržane otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih – gibalne igre; 

- sodelovati v raznovrstnih dejavnostih, ob katerih se lahko otroci ob psu 

razgibajo in učijo;  

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi različne načine dela; 

- omogočiti otrokom raznovrstne izkušnje, predvsem doživljanje pozitivnih 

izkušenj; 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- se razvedriti, sprostiti, potolažiti; 

- uriti pozornost in spomin; 

- izvesti dejavnosti po navodilih; 

- upoštevati pravila igre; 

- izboljšati samopodobo; 

- bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- spodbuditi gibanje; 

- pomagati vzpostavljati/navezati stike z vrstniki; 

- vplivati na razvoj otrokovih čustvenih, fizičnih, socialnih in kognitivnih 

sposobnosti; 

- spreminjati odnose med učenci in učiteljem; 

- vzpodbuditi zaupen, sodelovalen, iskren odnos med učenci; 

- spodbuditi radovednost in vedoželjnost pri učencih; 

- povezovati učence med seboj; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani; 

- vnašati v učni proces sproščenost, zabavo. 
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11. URA: LUNINA PRIJATELJICA PIKICA (10. 4. 2018) 

 

1. UVODNI DEL 

- uvodni nagovor in pozdrav; 

- pozorni na pravilen pristop; 

- pripovedovanje zanimivosti otrok; 

- izvedba ukaza; 

- psu ponudijo priboljšek z razprte dlani. 

 

2. GLAVNI DEL 

Učencem povem, da jim bom danes prebrala zanimivo pravljico o Lunini prijateljici 

Pikici in njeni igrači (Linda Jennings: Pikica in Bucko). Opozorim jih na pozorno 

poslušanje, saj bo psička po tem preverila, koliko so si zapomnili. S seboj ima namreč 

vprašanja, na katera bodo morali odgovoriti oz. ji pojasniti stvari, ki jih ne bo dobro 

razumela. 

Otrokom preberem pravljico. Ko končam, jih seznanim z navodilom: vsak pokliče 

psičko k sebi, iz njene torbice vzame kartonček, glasno prebere vprašanje in pove 

odgovor. Če se vprašanje nanaša tudi na Lunino življenje, nam na vprašanje odgovori 

tudi vodnica. 

Vprašanja: 

- Kdo sta glavna junaka v zgodbici? (Odgovor: Pikica in Bucko.) 

- Zakaj je gospodar Pikici podaril Bucka? (Odgovor: ker je bila osamljena, 

žalostna, cvilila je in jokala ter praskala po vratih.) 

- Kdo je bil Bucko? (Odgovor: njena igrača, nenavaden pes, sešit iz krpic.) 

- Koga vse je Pikica srečala na sprehodu? (Odgovor: mačka Hinka, zajčico 

Beti, lisjačka Maksa.) 

- Kam je Pikica potisnila Bucka? (Odgovor: pod lopo.) 

- Kje so živali iskale Bucka? (Odgovor: na travi, za lopo, v ribniku.) 

- Kje so živali našle Bucka? (Odgovor: v grmovju.) 

- Komu je Pikica dala svojega Bucka? (Odgovor: malim miškam.)  

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

- pravilen pristop otrok do psa; 
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- vsak pove, kaj mi je bilo všeč, in izvede ukaz; 

- ponudi psički priboljšek z razprte dlani. 

 

CILJI: 

- poslušati besedilo zgodbice; 

- bogatiti besedišče, pridobivati nove besede; 

- uriti spomin; 

- izboljšati osredotočenost na podatke; 

- glasno brati pred skupino; 

- odgovarjati v celih povedih; 

- izboljšati samozavest; 

- vplivati na boljšo samopodobo; 

- zmanjšati občutek strahu pred izpostavljanjem oz. nastopanjem; 

- vplivati na občutek sprejetosti, pripadnosti, ugodja; 

- sprostiti se ob druženju s psom. 

 

12. ura: DELI LUNINEGA TELESA (torek, 24. 4. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj je počel, ko se nismo videli, 

in ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli – vodnica nam bo na Luni prikazala 

različne dele pasjega telesa (hrbet, rep, glava …), ki jih bomo primerjali z deli 

človeškega telesa, in psičko na določenem delu pobožali. 

 

2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče kartonček, na katerem je označen določen del telesa, gre do Lune 

in jo po tistem delu poboža – ob tem mora biti previden, če bo dobil npr. rep, saj 

se je tam ne boža (psičko lahko na tistem delu tudi počeše z glavnikom ali pa 

naredi kaj drugega, kar bo povedala vodnica); 
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- ob delih telesa se pogovorimo, zakaj pes ne mara, da ga božamo pri repu, 

po glavi itd., ali je nam prijetno, če nas kdo boža po glavi, česa ne maramo, kdaj 

se dobro počutimo; 

- vodnica za psičko točno pove, kaj ona mara in česa ne;  

- Monika za konec prebere nekaj ugank. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj jim je bilo danes všeč in kaj bi 

še radi počeli; 

- vsak zaključi pogovor z ukazom po želji, Luni ponudi priboljšek z razprte 

dlani. 

 

CILJI: 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, 

zaupljivosti; 

- opogumiti plahe otroke; 

- sodelovati v raznovrstnih dejavnostih, ob katerih se lahko otroci ob psu 

razgibajo, učijo ali oboje hkrati; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- spodbuditi različne načine dela; 

- prebuditi otrokovo radovednost, željo po raziskovanju; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- izboljšati samopodobo; 

- bogatiti besedišče, širiti besedni zaklad; 

- izražati naklonjenost psu; 

- spodbuditi gibanje, krtačiti in sprehajati psa; 

- ustvarjati prijazno, spodbudno učno okolje, podporo pri doseganju učnih 

ciljev; 

- spreminjati odnose med učenci in učiteljem; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- vzpodbuditi željo po telesnem stiku s psom; 

- spoštovati določena pravila, dogovore; 

- ponuditi možnost za različne pogovore, tudi pogovore o svojih izkušnjah; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani; 
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- naučiti otroke pravilnega ravnanja ob srečanju, druženju in igri s psom. 

 

13. ura: KAJ VSE SMO POČELI ČEZ ŠOLSKO LETO (torek, 8. 5. 2018) 

 

1. UVODNI DEL:  

- uvodni nagovor, pozdrav;  

- vsak pristopi do Lune, jo pozdravi, ji pove, kaj mu je bilo najbolj všeč, kar 

smo počeli med letom, in ji ponudi priboljšek z razprte dlani; 

- Monika pove, kaj bomo danes počeli – spomnili se bomo posameznih 

srečanj in izdelali plakat za spomin na naša skupna srečanja.  

 

2. GLAVNI DEL:  

- vsak izmed učencev pokliče psičko (stoji na drugi strani sobe) in iz njene 

torbice izvleče fotografijo določenega srečanja (srečanj je bilo 12 – iz vsakega 

srečanja ena fotografija), vsak izvleče po dve in poskuša ugotoviti, kaj smo takrat 

počeli, spoznali, se naučili, o čem smo se pogovarjali; 

- če se učenec ne spomni, kaj smo takrat počeli, mu pomagamo ostali z 

dodatnimi podvprašanji o srečanju, npr. na tem srečanju smo se pogovarjali o 

določenih situacijah, ki psu niso všeč, se mogoče spomniš, o čem smo se 

pogovarjali; 

- učenec nato fotografijo prilepi na plakat in zraven dopiše misel, stavek, kaj 

bi rad dodal oziroma povedal o tem srečanju, npr. bilo je lepo, ker …; 

- ob posameznih fotografijah se pogovorimo oziroma usmerjamo pogovor o 

tistem srečanju;  

- Monika za konec prebere nekaj ugank. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL:   

- posamezno pristopijo k Luni in ji povedo, kaj ji želijo in kaj se jim je najbolj 

vtisnilo v spomin; 

- vsak zaključi pogovor z ukazom po želji, Luni ponudi priboljšek z razprte 

dlani; 
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- sledi skupna fotografija in fotografiranje ostalih s psičko. 

 

Material: plakat, flomaster, fotografije posameznih srečanj 

 

CILJI: 

- vplivati na dobro razpoloženje, veselje;  

- ponotranjiti vrednote ob pripovedovanju (potrpežljivost, strpnost, prijaznost, 

učljivost, hvaležnost); 

- opogumiti plahe otroke; 

- spodbuditi sodelovanje v dejavnostih; 

- sodelovati v raznovrstnih dejavnostih, ob katerih se lahko otroci ob psu 

spominjajo; 

- vnesti veselje ob prisotnosti psa; 

- prepoznati učiteljevo dobronamernost in mu zaupati; 

- spodbuditi različne načine dela; 

- omogočiti doživljanje pozitivnih izkušenj; 

- ponuditi izkustveno učenje, ki zagotavlja trdne temelje; 

- omogočiti otroku, da postane akter in soustvarjalec dejavnosti; 

- izboljšati samopodobo; 

- dati psu jasna navodila (sedi, prostor, poleg, prinesi, poišči, sem, mrtva …); 

- sprostiti se ob druženju s psom, sprostiti mišično napetost; 

- pomagati vzpostavljati/navezati stike z vrstniki; 

- ustvarjati prijazno, spodbudno učno okolje;  

- vplivati na razvoj otrokovih čustvenih, fizičnih, socialnih in kognitivnih 

sposobnosti; 

- povečati motivacijo otrok za delo; 

- učiti se spoštovati čustva in občutke drugih; 

- ponuditi možnost za različne pogovore, tudi pogovore o svojih izkušnjah; 

- ponuditi psu priboljšek z razprte dlani; 

- ustvariti predvidljivo, varno okolje; 

- naučiti otroke, kako se psu približamo; 

- izraziti čustva (jezo, veselje, žalost, napadalnost …) ob pripovedovanju. 
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Priloga 4: Sociometrični vprašalnik za učence v dekličinem razredu 

 

IME IN PRIIMEK:  _______________________________________________ 

Napiši dva sošolca/sošolki iz razreda, s katerima bi najraje sedel/a pri pouku:  

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

Kaj meniš, kateri sošolci iz razreda bi najraje sedeli s teboj? ______________ 

Napiši dva sošolca/sošolki iz razreda, s katerima si ne želiš sedeti pri pouku:  

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________  

Kaj meniš, kateri sošolci iz razreda si ne želijo sedeli s teboj? _____________ 

 

 


