UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

JERNEJA SEVER

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
SOCIALNA PEDAGOGIKA

BRANJE S POMOČJO TERAPEVTSKEGA PSA

DIPLOMSKO DELO

Mentorica:
Doc. dr. Nataša Zrim Martinjak

Somentorica:

kandidatka:

Asist. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman

Jerneja Sever

Ljubljana, 2016

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujem asist. dr. Miji Mariji Klemenčič Rozman, za vso njeno pomoč, nasvete
in vzpodbudne besede ter pripravljenost prevzeti mentorstvo.

Zahvaljujem se tudi prof. dr. Nataši Zrim Martinjak za strokovni pregled dela.

Hvala Ambasadorkam nasmeha Niki, Tanji in Meti, ki so si vzele čas, mi bile pripravljene
odgovarjati na vsa vprašanja, mi omogočile prisotnost na bralnih uricah ter delile z mano
svoje navdušenje nad čudovitim poslanstvom opravljanja prostovoljnega dela. Zadovoljstvo,
veselje in smeh otrok, ki ga prinese obisk psička, je čudovita in nepozabna izkušnja.

Prav posebno velika zahvala pa je namenjena moji širši in ožji družini, hvala Sten, Luka, Jaka
in Liza, za vašo strpnost in potrpežljivost, pa tudi vzpodbudo in pomoč. Ni enostavno, če
mama diplomira šele po štiridesetem letu.

-I-

POVZETEK

V diplomskem delu sem predstavila različne oblike posredovanja s pomočjo psa kot
terapevtske živali. Teoretični del zajema predstavitev aktivnosti, terapije in izobraževanja s
pomočjo terapevtskega psa. V tujini so terapevtske živali vedno bolj prisotne v izobraževalnih
ustanovah. Predstavila sem, na katerih področjih življenja ima pes pozitiven vpliv na človeka,
pa tudi kdaj prisotnost psa ni možna in etične pomisleke, ki jih moramo upoštevati, ko je žival
soterapevt. Nadalje sem opisala, kako lahko prisotnost psa vpliva na učence v šoli ter pomen,
ki ga predstavlja otrokom. Poleg tega sem predstavila tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni,
da lahko dejavnosti izvajamo v šoli. Branje s pomočjo terapevtskega psa je v tujini zelo
pogosta oblika pomoči otrokom, ki imajo težave tako pri začetnem učenju branja kot tudi
kasneje, ko bi morali to veščino že dobro obvladati. V empiričnem delu me je zanimalo, ali je
tako branje prisotno tudi pri nas, kje se pojavlja in kakšne oblike dela lahko zasledimo. Pri
tem sem uporabila dve kvalitativni raziskovalni metodi in sicer polstrukturiran intervju in
opazovanje z udeležbo. Rezultati kažejo, da branje s pomočjo terapevtskega psa pozitivno
vpliva na glasno branje, poleg tega pa tudi na otrokovo samozavest.

Ključne besede: aktivnosti s pomočjo psa, terapija s pomočjo psa, izobraževanje s pomočjo
psa, branje s pomočjo psa
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ABSTRACT

The diploma thesis presents various aspects of animals included in animal-assisted
interventions. In theoretical part, I introduced different possible ways of animal-assisted
interventions: animal-assisted therapy, animal-assisted activities and animal-assisted
education. Animals became common visitors in educational settings all over the world. I
presented positive influences on various aspects of human life, as well limitations when
animal-assisted interventions are not possible to perform and ethical dilemmas on the field. I
continued with presentation of the impact animals have on children and importance of animals
in educational settings. I described which basic rules we have to consider before starting
animal-assisted intervention. Canine assisted reading is widely spread method for struggling
readers. In empirical part I explored which canine assisted reading form are used in our
county, in which ways and how often. I used qualitative research of semi-structured interview
and observation, being present at two reading programs. Results indicate that canine assisted
reading programs have positive impact on children´s reading as well as theirs’ selfconfidence.

Keywords: animal-assisted interventions, animal-assisted therapy, animal-assisted activities,
animal- assisted education, canine assisted reading
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1. UVOD
Živali so naše spremljevalke, ljudje pa njihovi, bi lahko rekli in v takšnem ali drugačnem
sožitju živimo že stoletja, tisočletja. Z leti in z razvojem človeka se je odnos ljudi do živali
precej spremenil. Najprej so nam (in nam še) služile kot vir prehrane, kasneje kot delovni
pripomočki na kmetijah, čuvaji našega posestva, že od nekdaj so bile nekatere tudi hišne
živali in naši zvesti prijatelji in spremljevalci. Naš odnos do živali se je spremenil, živali pa
imajo do nas povsem enak odnos kot so ga imele skozi vsa ta zgodovinska obdobja.
V zadnjih desetletjih so mnogi raziskovalci, strokovnjaki, učitelji, socialni delavci začeli
poudarjati pomen živali na blagodejno počutje človeka. Še več, nekatere vrste živali lahko
zgolj s svojo prisotnostjo veliko pripomorejo k hitrejšemu okrevanju in boljšemu
terapevtskemu napredku človeka. Posamezni primeri »dobre prakse« so zabeleženi leta 1792
v Angliji, v psihiatrični bolnišnici York Retreat, kjer so se pacienti lahko sprehajali med
živalmi in skrbeli za zajce in perutnino (Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). Ugotavljali so,
da so živali učinkovite pri procesu socializacije. Leta 1860 se je temu zgledu pridružila tudi
bolnišnica Betlehem, prav tako v Angliji in tudi oni so bili mnenja, da naj bi prisotnost živali
pozitivno vplivala na boljšo moralo. Medicinska sestra Florence Nightingale se je zavzemala
za prisotnost majhnih živali zlasti pri kronično bolnih ljudeh, saj jim le-te predstavljajo
odlične družabnike (prav tam).
O prednostih, ki jih prinaša prisotnost živali, so pisali tudi pedagogi. John Locke je predlagal,
naj imajo otroci različne živali, od veveric, psov, mačk, ptic, na katere naj pazijo, kar jih
navaja k razvoju nežnih čustev (tender feelings) in sprejemanja odgovornosti do drugih
(Serpell, 2015, v Fine, 2015). Znano je, da je imel psa na psihoanalitičnih obravnavah tudi
Freud, ki je ugotavljal, da prisotnost psov zlati pozitivno vpliva na otroke in adolescente, ki so
se bolj sprostili in bili posledično bolj zgovorni. Splošno znano je, da imajo domače živali
mnogo pozitivnih vplivov na človeka, od občutka sprejetosti, lažjega spopadanja s stresom,
večje fizične aktivnosti in posledično boljšega telesnega počutja, manjše anksioznosti, večje
komunikativnosti in bolj optimističnega pogleda na svet.
Za pravega začetnika terapije s pomočjo živali velja ameriški otroški psiholog dr. Boris
Levinson, ki je leta 1969 objavil delo z naslovom Pet-oriented Child Psychoterapy, v katerem
je objavil svoje ugotovitve o prednostih prisotnosti živali na terapijah, ki jih je imel z otroki.
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Naj omenim, da so bila njegova opažanja s strani poklicnih kolegov sprva tarča posmehov in
v strokovnih krogih niso bila dobro sprejeta. Ugotovil je, da se otroci v prisotnosti psa bolj
sprostijo, da pes olajša vzpostavitev odnosa ter pripomore pri gradnji zaupanja med klientom
in terapevtom, saj ustvarja bolj sproščeno in udobno ter zaupno vzdušje za klienta (Schneider,
in Harley, 2006). Prisotnost psa je koristna tudi za boljšo motivacijo, terapevtu olajša
psihološko anamnezo, psihoterapevtsko obravnavo, v veliko pomoč je v

zdravstvenih

ustanovah, pri spodbujanju nadarjenih otrok in pri družinski terapiji (Risley-Curtis, 2010).

2. TEORETIČNI DEL
2.1. NAČINI DELA S POMOČJO ŽIVALI
Rečemo lahko, da so bila sedemdeseta leta prejšnjega stoletja začetna leta »delovanja« živali
kot soterapevtov pri strokovnem delu. Dr. Levinson je tak način dela poimenoval pet therapy,
kar bi lahko prevedli kot terapija s pomočjo domačih živali, danes pa je v uporabi različna
terminologija. Večina strokovnjakov in raziskovalcev se poslužuje terminologije organizacije
Delta Society, ki se je leta 2012 preimenovala v Pet partners in je največja ter najstarejša
organizacija ki se ukvarja s posredovanjem s pomočjo živali. Zaradi naraščajočega števila
organizacij, ki uporabljajo živali pri posredovanju in različnih interpretacij omenjenih
definicij je mednarodna zveza International Association of Human-Animal Interaction
Organizations sprejela dokument, v katerem opredeljuje definicije posredovanja, terapije,
aktivnosti in izobraževanja s pomočjo živali ter smernice za delo (IAHAO, 2013).

2.1.1. Posredovanje s pomočjo živali
Posredovanje s

pomočjo živali je širok pojem, ki v opredelitvi zajema tako terapijo,

aktivnosti kot tudi izobraževanje s pomočjo živali. Posredovanje pomeni ciljno orientirane in
strukturirane intervencije, ki živali namenoma vključujejo v zdravstvene, izobraževalne in
osebne oblike pomoči s terapevtskimi nameni (IAHAO, 2013). Pet Partners k posredovanju
dodaja, da je poleg terapevtskega namena namen posredovanja tudi izboljšanje zdravja in
dobrega počutja. Pri vseh oblikah posredovanja je žival del prostovoljnega terapevtskega
tima, ki deluje po navodilih strokovnjaka ali pa žival pripada strokovnjaku samemu (Pet
Partners, 2016).
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2.1.2. Terapija s pomočjo živali
Terapija s pomočjo živali je usmerjena k točno določenem cilju, je načrtovana in strukturirana
dejavnost. Vodijo in/ali usmerjajo jo lahko zdravstveni, pedagoški strokovnjak ali
strokovnjaki delujoči na različnih področjih dela z ljudmi (human service professionals).
Terapevtski napredek se meri in je vključen v strokovno dokumentacijo. Terapijo s pomočjo
živali vodijo in/ali usmerjajo

le formalno izobraženi strokovnjaki - z veljavno licenco,

potrdilom ali ustreznim dokazilom na področju, za katerega so usposobljeni. Terapija s
pomočjo živali ima namen izboljšanja fizičnega, kognitivnega, vedenjskega ali socialno –
emocionalnega počutja posameznika (IAHAO, 2013).
Terapija se lahko izvaja v različnih okoljih, lahko je individualna ali skupinska. Pomembno
je, da se cilji opredelijo za vsakega posameznika posebej, dogajanje se dokumentira, na
podlagi česar lahko na koncu strokovnjaki presodijo o učinkovitosti terapije. Cilji, ki si jih
terapevti zastavijo, so po Marinšek in Tušak (2007) telesni, mentalni, izobraževalni in
motivacijski. Telesni se nanašajo na izboljšanje motoričnih sposobnosti, gibljivosti in
ravnotežja. Mentalni cilji zajemajo večjo verbalno komunikacijo, koncentracijo, pridobivanje
samozaupanja, zmanjševanje strahu in občutkov osamljenosti. Izobraževalni cilji stremijo k
napredovanju v besednem zakladu, izboljšanju tako dolgoročnega kot kratkoročnega spomina.
K motivacijskim ciljem uvrščata predvsem socialne stike kot so povečan stik z ostalimi člani
v skupini, želja po pripadnosti le-tej, pa tudi stiki z osebjem v inštitucijah.
Po Chandler (2005) strokovnjaki vključujejo živali v terapijo zaradi lažjega okrevanja pri
nudenju fizične ali psihične podpore, saj po njenih izkušnjah živali spremenijo dinamiko
terapevtskega odnosa v smislu hitrejše vzpostavitve pozitivnega stika in odnosa. Marinšek in
Tušak (2007) dodajata še, da žival v terapevtskem procesu pripomore pri pospeševanju
rehabilitacije pri bolnikih z akutnimi ali kroničnimi boleznimi. Pacienti v bolnišnicah so bolj
pomirjeni, manj pod stresom, boljša je tudi njihova moralno delovanje (Velde idr., 2005, v
Booten, 2011).
Prisotnosti živali pri terapiji pripisujejo mnogo fizioloških, psiholoških in emocionalnih
koristi. Tako pri otrocih kot pri odraslih pripomorejo k sproščenosti. Odnosi z živalmi
pripomorejo k učenju, so v uteho, povečajo občutek varnosti ter izboljšujejo samospoštovanje
(Booten, 2011). Pri terapiji sodelujejo različni strokovnjaki: fizioterapevt, delovni terapevt,
3

logoped, učitelj, vzgojitelj, specialni pedagog (Trampuš, 2014). Terapija, ki vključuje otroke,
temelji na predpostavki, da je v otrokovi naravni tendenci, da so v prisotnosti živali bolj
dostopni ter na dejstvu, da je prisotnost mirne živali pomemben blažilec stresnega doživljanja
(Jalongo, Astorino in Bombay, 2004). Friesen (2009) k temu dodaja, da imajo otroci, ki so
sodelovali v terapiji s pomočjo živali, bistveno višji tolerančni prag in se boljše odzivajo v
stresnih okoliščinah.
Cilj terapije je sprememba človekovega delovanja in obnašanja, opustiti mora določene njemu
škodljive vedenjske vzorce ter pri sebi doseči spremembo pod nadzorom strokovnjakov.
Terapevtski načrt izdelajo strokovnjaki, sestavni del terapije sta tudi supervizija in točno
spremljanje poteka procesa.

2.1.3.Aktivnosti s pomočjo živali
Aktivnosti s pomočjo živali zajemajo motivacijske, izobraževalne, rekreacijske (sprostitvene)
ali terapevtske koristi z namenom izboljšanja kvalitete življenja. Aktivnosti potekajo v
različnih življenjskih okoljih, vodijo jih posebej za to usposobljeni strokovnjaki in/ali
prostovoljci skupaj z živalmi. Kakor pri terapiji, mora tudi za te aktivnosti žival izpolnjevati
določene kriterije. Glavne značilnosti aktivnosti s pomočjo živali so, da v primerjavi s terapijo
ne vsebujejo točno določenih ciljev, prostovoljcem in izvajalcem aktivnosti ni potrebno
beležiti dogajanja, vsebina je spontana, čas trajanja pa poljuben. IAHAO k temu dodaja, da
mora terapevtski par za izvajanje aktivnosti obiskovati vsaj osnovno izobraževanje in
usposabljanje. Lahko so vključeni tudi v formalno in neposredno delo z zdravstvenimi,
pedagoškimi strokovnjaki ali strokovnjaki na področju socialnega dela, kjer so cilji specifični
in dokumentirani. V takem primeru sodelujejo v terapiji ali izobraževanju s pomočjo živali, ki
ga vodo strokovnjak ustreznega področja (IAHAO, 2013).
Aktivnosti s pomočjo živali se nanašajo na splošno kategorijo posredovanja brez točno
določenega protokola, namen aktivnosti pa je predvsem ublažiti stres, občutke osamljenosti,
ter povečanje posameznikove pozornosti za vključevanje v zunanji svet (Berget in Ihlebaek,
2011). Pri aktivnostih strokovnjak ni nujno prisoten, lahko jih vodi ustrezno usposobljen
vodnik živali, eden od njenih namenov pa je po avtorici Chandler (2005) osredotočenost na
socialno naravo interakcije. Po McCullochu (1983, v Marinšek in Tušak, 2007) je glavna
značilnost aktivnosti poudarek na samem stiku z živaljo. Z različnimi ljudmi lahko izvajamo
4

enake aktivnosti, potek je spontan, odvisen od trenutnih potreb ljudi, na katere se vodnik s
svojo živaljo odzove. Tem potrebam prilagodijo tudi čas trajanja aktivnosti. Osrednji namen
aktivnosti je izboljšanje kvalitete življenja skozi neobvezna srečanja, ki temeljijo na načelu
»meet and greet«, torej aktivnostih ko živali obiskujejo ljudi in je število ponovitev obiskov
poljubno (Parish Plass, 2014), v zadovoljstvo živali, vodnika živali in osebe, ki jo
obiskujemo.

2.1.4. Izobraževanje s pomočjo živali

Tako organizacija Pet Partners kot tudi Mednarodna organizacija IAHAO omenjata poleg
terapije in aktivnosti tudi izobraževanje s pomočjo živali, saj so v zadnjih letih živali v
izobraževalnih ustanovah vse bolj prisotne. Izobraževanje s pomočjo živali pomeni k cilju
usmerjeno intervencijo, ki je načrtovana in strukturirana, izvaja pa jo pedagoški delavec ali
strokovnjak ustrezne smeri. Usmerjenost programa je v izboljšanju šolskega uspeha, socialnih
veščin in kognitivnega napredka posameznega učenca. Napredek se meri in dokumentira
(IAHAO, 2013).

5

Tabela 1: Oblike posredovanja s pomočjo živali po Kim, Hong idr. (2015) ter Fine, Tedeschi
in Elvove (2015)

POSREDOVANJE S
POMOČJO ŽIVALI

AKTIVNOSTI
 pomoč ljudem

TERAPIJA
 psihoterapija;

IZOBRAŽEVANJE
 pomoč pri branju
 humana vzgoja

v kriznih situacijah

področja pomoči:

 obiski bolnišnic,

anksioznost, depresija,

domov za ostarele,

samospoštovanje

zaporov, rehabilitacijskih

 socialno delo

 empatija

inštitucij, vrtcev in šol

 delovna terapija

 spomin, razumevanje

 delo z otroki s

 govorna terapija

 govorno izražanje

posebnimi potrebami

 učenje

socialnih

veščin

 razumevanje

2.2. Žival kot podaljšek terapevta
Za uspešno terapevtsko delo, nenazadnje tudi za uspešno delo učiteljev, je pomemben
kvaliteten odnos med terapevtom in klientom, učiteljem in učencem. Prisotnost terapevtske
živali v mnogih primerih olajša proces vzpostavitve pozitivnega odnosa, žival deluje kot
ojačevalec odnosa med terapevtom in klientom (Schneider in Harley, 2006). Zlasti pri terapiji
je vzpostavitev ustreznega stika med terapevtom in klientom izrednega pomena, s čimer se
strinja veliko avtorjev (Chandler, 2005; Fine, 2015; Zilcha-Mano idr., 2011), pri čemer lahko
služi žival za »prebijanje ledu« (Beck, Hunter in Seraydarian, 1986; Hoelscher in Garfat,
1993; Levinson, 1972; v Zilcha-Mano, 2011). Med opazovanjem interakcije med terapevtom
in živaljo lahko klient sklepa, da je tudi terapevt pozorna, simpatična in skrbna oseba in da se
bo tako obnašal tudi do posameznika (Zilcha-Mano, 2011).
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Ti dejavniki imajo velik pomen pri vzpostavljanju zaupanja. V različnih študijah, ki so jih
opravili, so izsledki raziskav ugotovili, da živali pripomorejo k hitrejši vzpostavitvi socialnega
stika s terapevtom, ob prisotnosti živali z njim tudi več komunicirajo (Berget in Ihlebaek,
2011). Če se posameznik odpre živali, ki je povezana s terapevtom, bo žival olajšala sprejetost
terapevta, kar bo omogočilo, da bo terapevtski stik vzpostavljen veliko prej (Lapp, 1991, v
Hart, 1995).
Chandler (2005) vidi pomen živali kot podaljšek terapevta tudi v tem, da med terapevtom in
klientom ne sme pridi do fizičnega dotika, medtem ko ga včasih med terapijo posameznik
potrebuje in to mu omogoča prisotna žival. Ko se človek živali dotika, se s tem počuti
varnejšega, dotik tudi pomirja (prav tam). Prisotnost živali je v marsikaterih primerih
pomembna tudi za terapevta in tudi njemu predstavlja oporo pri težkih srečanjih, polnih
izzivov in problemov (Zilcha-Mano, 2011). Živali so v veliko oporo, če so terapevti na
začetku svoje poklicne poti in potrebujejo podporo, ker se mnogokrat počutijo neuspešne.
Tudi pri težavnih najstnikih obstaja veliko večja verjetnost, da bodo v prisotnosti živali
sodelovali na terapijah (Bardill in Hutchinson, 1997, v Cournoyer in Uttley, 2007; Parshall,
2003, v Cournoyer in Uttley, 2007).

2.3. IZBIRA PSA KOT ŽIVALI ZA IZVAJANJE POSREDOVANJA
Najpogosteje se pri posredovanju s pomočjo živali uporabljajo psi. Verjetno je poglavitni
razlog ta, da za večino psov velja, da zelo uživajo v stikih z ljudmi (Chandler, 2005).
Cunstance in Mayer (2012), Hare (2007) in drugi (v Fine in Beck, 2010) pravijo, da imajo psi
sposobnost razumevanja človekovega vedenja, hkrati pa tudi sami uporabljajo različne načine
neverbalne komunikacije z željo, da bi jih lastniki razumeli ter temu vedenju pripisali določen
namen (Beals, 2009). Pomembnost neverbalne komunikacije omenja tudi Horowitz (2009, v
Fine in Beck, 2015), Marinšek in Tušak (2007) pa k temu dodajata, da preko nje poteka
večina njegovega razumevanja. Zgolj njihova prisotnost pomembno zniža fizične simptome in
anksioznost ter poveča verjetnost, da bo posameznik sodeloval v terapiji. Jalongo (2005, v
Friesen, 2009, str. 265) dodaja, da je terapevtski pes sposoben nuditi »edinstveno obliko
podpore otroku pri učenju, fizičnem zdravju in emocionalnem dobrem počutju«, ki je s
človeško interakcijo ali z intervencijo ne moremo doseči. Po raziskavah Marinšek in Tušak
(2007) imajo slovenski otroci (od predšolskih do šestnajstletnih) najraje prav psa. Že na
začetku prejšnjega stoletja so v raziskavah ugotavljali izredno priljubljenost psa med otroki
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(Bucke, 1903; v Hart 1995) in pomena, ki ga ima odnos med njima. Pes nudi otroku
pozornost, ki je namenjena izključno samo njemu, nedvoumno mu je sposoben pokazati
ljubezen in naklonjenost, velik pomen so mu pripisovali pri družabništvu otroku ter nudenju
čustvene opore, ko je bil otrok žalosten (Hart, 1995).
Zaradi njihovih lastnosti, predvsem inteligence in učljivosti jih je mogoče dobro zdresirati in
usposobiti. Po mnenju mnogih strokovnjakov je mogoče prav vsako pasmo psov usposobiti za
terapevtske pse, tudi pse mešance (Chandler, 2005; Fine, 2015; Marinšek in Tušak, 2007), saj
ni toliko pomembna pasma kot naš odnos in vzgoja živali, predvsem pa njihov temperament.
Pozitivne lastnosti, ki jih imajo psi so njihova ekstravertiranost, družabnost, svoje emocije
kažejo navzven in po njihovem vedenju lahko hitro sklepamo, kako se počutijo, saj ne
skrivajo svojih čustev. Z ljudmi vzpostavijo dober očesni kontakt, so igrivi in zabavni, lahko
se naučijo različnih poslušnostnih ukazov ter zabavnih trikov, ki so uporabni za terapevtsko
delo (Chandler, 2005, str.28). Psi nudijo brezpogojno ljubezen ter nas ne obsojajo in
ocenjujejo, so iskreni, ubogljivi, vajeni stikov z različnimi posamezniki in večinoma prijazni
tudi do ljudi, ki jih ne poznajo.
Pes je med vsemi živalmi človekov najzvestejši spremljevalec, zato ker mu je brezpogojno
naklonjen. Lastnost, ki je značilna vsem psom, je njegova zvestoba lastniku. Kažejo neizčrpno
pripravljenost za oblikovanje in vzdrževanje partnerstva, kar je najbolj razvidno pri
partnerstvu med psi vodniki in ljudmi na invalidskih vozičkih. Pes in njegov vodnik delujeta
kot tim. Njuna povezanost je očitna, pes je vedno v pripravljenosti in se odziva na vodnikove
ukaze (Hart, 1995). Med čutili ima najbolj razvit voh in sluh, pa tudi vidi in okuša dobro.
Večina njegovega razumevanja človeka poteka preko neverbalne komunikacije, zato se tako
dobro razume z otroci (Marinšek in Tušak, 2007). Guttman, Predovic in Zemanek (1985, v
Hart 1995) so v študiji o adolescentih ugotovili, da so bili adolescenti – lastniki psov bolj
vešči pri dekodiranju človeških neverbalnih izrazov, predvsem fantje. Avtorji povezujejo to
sposobnost z večjo socialno sprejetostjo, saj so bili lastniki živali pogosto izbrani za zaupnike,
družabnike ali partnerje. Prav tako so otroci, ki so bili lastniki psov, lažje sklepali prijateljstva
(Hart, 1995). Esposito idr. (2011) navajajo, da so znanstveniki iz pasjega genoma ugotovili,
da posnemajo različne oblike človekovega socioemocionalnega vedenja, kot so navezanost,
temperament in samonadzor. V naravi večine psov je, da čutijo naravno željo po igri, zato se
tudi v sobi, kjer izvajajo terapije, počutijo udobno.
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2.3.1.Izbira primernega psa
Kot sem že omenila, so za terapevtske pse primerne vse pasme živali, seveda pa morajo psi
izpolnjevati določene kriterije. Po mnenju Fredrickson-MacNamara in Butler (2006, v Fine,
2006) je potrebno pri izbiri psa upoštevati kriterije zanesljivosti, predvidljivosti, obvladljivosti
in ustreznosti. Zanesljivost pomeni sposobnost živali, da se z ustreznim vedenjem odziva na
različne situacije ter različne ljudi. Predvidljivost nam zagotavlja, da lahko predvidevamo
odzivanje živali v različnih situacijah in na različne ljudi. Obvladljivost je potrebna, da lahko
določeno vedenje prekinemo, vodimo ali usmerjamo. Ustreznost se nanaša na to, da smo za
določeno posredovanje izbrali ustrezno žival, pri tem pa upoštevamo tudi udeleženčev
občutek varnosti in udobnosti z določeno vrsto živali ali različnimi pasmami.

Chandler (2005) opozarja, da moramo biti pri izbiri psa pozorni na njegov temperament ter
našteva lastnosti, ki naj bi jih imel terapevtski pes. Terapevtski pes naj bi bil ljubezniv,
prijateljski, socialen z osebami različnih starosti, neagresiven do ljudi in ostalih živali,
ubogljiv in lahko obvladljiv, prilagodljiv na tuja okolja, predvsem pa mora imeti dobro
toleranco na stres.
Preizkus temperamenta zajema preverjanje plašljivosti psa in način reagiranja. Način
reagiranja na stres in nervozo preverjajo v potencialno stresnih in novih situacijah, v katere
vključujejo nepoznane ljudi, ki glasno in sunkovito govorijo, se vedejo nepredvidljivo, kričijo,
se gibajo opotekajoče, sunkovito, so na vozičkih (Marinšek, Tušak, 2007).
Za posredovanje so primerni samo ustrezno usposobljeni in šolani psi, ki so opravili osnovno
in dodatno usposabljanje in treninge ter bili izpostavljeni različnim neugodnim situacijam in
se v njih odzvali mirno in neagresivno. Ob vstopu v inštitucijo je pes na povodcu. Terapevtski
pes vedno deluje s svojim vodnikom, govorimo o terapevtskem paru. Tako kot obstajajo
določene zahteve za terapevtskega psa, velja enako za njegovega vodnika. Vodnik je
odgovorna in zanesljiva oseba, ki je spretna v navezovanju stikov z neznanci ter dojemljiva za
njihove potrebe in želje. Prav tako kot pes, mora biti tudi vodnik umirjen, komunikativen in
potrpežljiv. Svojega psa mora dobro poznati, ga obvladati in imeti rad (Trampuš, 2014).
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2.3.2.Pogoji za izvajanje posredovanja

Otroke je potrebno z obiskom psa predhodno seznaniti, se pogovoriti o pravilnem ravnanju z
živalmi, primernem obnašanju, s čimer zagotavljamo varno okolje tako za otroke kot za psa.
Otroke ob stiku z živaljo naučimo ustreznega obnašanja, kako do živali pristopiti, se jo
dotakniti, kako ji ponuditi priboljšek. Tudi otroke, ki imajo radi živali, je potrebno na obisk
psa predhodno pripraviti. Seznaniti jih je potrebno, kako se do psa obnašati, se pogovoriti o
pravilnem ravnanju z živalmi, s čimer zagotavljamo varno okolje tako za otroke kot za psa.
Otroku je pomembno postaviti meje ter določiti, kaj lahko otrok z živaljo počne in s tem mu
omogočimo, da se počuti udobno in sproščeno. Marinšek in Tušak (2007) navajata, da lahko
otrok žival boža, ljubkuje, se igra z njenimi igračami, jo krtači, se z njo pogovarja, jo objema,
leži in se sprehaja z njo, naredi z njo kakšen trik.
Področja delovanja terapevtskih psov so po Trampuš (2014):
-

Delo s poškodovanci, ko pes sodeluje pri različnih rehabilitacijah.

-

Obisk bolnikov v bolnišnicah, s tem posameznikom razbijejo monotonost, jim nudijo
občutek bližine, so prisotni na terapijah in jim tako lajšajo bolečine.

-

Otroci s težavami pri govoru se ob kužku bolj sprostijo in se potrudijo, da mu dajo
jasna navodila in jih pasji prijatelj uboga.

-

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč na različnih področjih, živali jim
lahko pomagajo pri sproščanju mišične napetosti in gibanju.

-

Pri starejših osebah je dobrodošel pasji obisk, v pomoč pa so tudi pri urjenju spomina
in gibalnih aktivnostih.

2.3.3.Kdaj posredovanje s pomočjo psa ni mogoče?
V primeru alergij posameznik ne more sodelovati. Zaradi alergij se lahko pojavijo težave pri
dihanju, smrkanje in kihanje. Za preprečevanje alergij je potrebno psa pred posredovanjem
skopati ali dobro skrtačiti, s tem bistveno zmanjšamo odpadanje dlak. Včasih lahko pri
določenih alergijah izberemo žival, ki določene vrste alergije ne povzroča. V primeru
alergičnega otroka so v neki raziskavi omogočili otroku, da je sodeloval pri aktivnosti preko
iPada v sosednjem prostoru (Kirnan, Siminerio in Wong, 2015).
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Potrebno je upoštevati osnovne higienske dejavnike, predvsem v smislu preprečevanja
zoonoze, to je bolezni in infekcij, ki se prenašajo iz živali na človeka. Pomembno je umivanje
rok pred in po stiku z živaljo. Če nimamo dostopa do umivalnika, si pomagamo z vlažilnimi
robčki. Prav tako pred vstopom živali v inštitucijo le-tej z vlažilnim robčkom obrišemo
blazinice na tacah. Prav tako so psi zdresirani, da se ne ližejo ali praskajo (Jalongo, Astorino
in Bomboy, 2004), potrebni so redni pregledi pri veterinarju in seveda vsa potrebna
opravljena cepljenja, parazitološki pregled blata. Tudi najbolj izurjenemu psu se lahko zgodi,
da nepričakovano bruha, dobi prebavne motnje. Skrbniki psov so vedno pripravljeni na kaj
takega in za živaljo ustrezno pospravijo.
Po Chandler (2005) so nevarnosti tudi poškodbe v smislu agresivnosti živali do ljudi, zato
avtorica opozarja na dosledno uporabo terapevtskih psov, ki so za to primerno usposobljeni.
Prav tako ne more sodelovati tisti, ki se pretirano boji živali. Nekateri otroci z živalmi nimajo
pozitivnih izkušenj in v takih primerih je potrebno upoštevati čustveno stanje otroka in ga ne
siliti v interakcijo z živalmi. Esposito idr. (2011) pravijo, da bi v primerih, ko se otrok boji
psa ali ima z njim negativne izkušnje, interakcija z živaljo predstavljala travmatično izkušnjo.
Pri tem moram omeniti, da je obisk terapevtske živali lahko tudi zelo koristen pri odpravljanju
strahu pred njimi. Otrok, ki se živali boji, lahko terapevtsko žival (njena značilnost je mirno in
nevsiljivo vedenje) in sovrstnike pri interakciji z njo zgolj opazuje in tako dobi tudi pozitivno
izkušnjo. Po besedah Bandure (1976, v Jalongo, Astorino, Bomboy, 2004) je najučinkovitejši
način da spremenimo vedenjski vzorec strahu ravno tako, da pokažemo pozitivno vlogo
modela sovrstnikov. Čeprav mogoče strogo nadzorovan in postopen stik otrok s terapevtskimi
psi mogoče ne bodo odpravili strahu pred njimi, pa bodo otroci zagotovo dobili pozitivno
izkušnjo, da se vsi psi ne obnašajo tako kot psi, s katerimi so imeli negativno izkušnjo.
Preden posameznika vključimo v katerokoli obliko posredovanja s pomočjo živali, je
priporočljivo preveriti, ali se ni v preteklosti do živali neprimerno obnašal – jo zlorabil.
Upoštevati moramo tudi kulturne razlike med različnimi narodi, v muslimanskem svetu je pes
izrazito nečista žival. Marinšek in Tušak (2007) med slabostmi navajata tudi možnost
rivalstva in tekmovalnosti v skupini, ko si posameznik želi, da bi imel žival le zase in je ni
pripravljen »deliti« z drugimi.
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2.3.4. Etični pomisleki in zaščita živali
Vse oblike posredovanja stremijo k temu, da naj bi posredovanje pozitivno in sproščujoče
vplivalo na vse udeležence, torej tudi na živali same. Ker živali ne znajo govoriti, pa njihova
telesna govorica veliko pove o njihovem počutju.
V navdušenju po dobrem delu in pozitivnih učinkih posredovanja lahko vodniki spregledajo
počutje svojih živali. Po mnenju Sandersa in Bekoffa (Sanders, 1999, Bekoff 2002, v Hatch,
2007) je telesna govorica psov zelo jasna, tako da pes pošilja zelo jasna in razumljiva
sporočila. Zato je potrebno v takih primerih žival zaščititi in prenehati z aktivnostmi. Veliko
raziskav govori o tem, da lahko začno terapevtske živali kazati znake izgorelosti, kar se kaže
v pretiranem sopenju, pogostem uriniranju, vnetju ušes, okužbah sečil (Haubenhofer in
Kirchengast, 2006). Ostali avtorji (Rugaas, 1997, v Hatch, 2007) polega teh znakov navajajo
tudi lizanje smrčka, vohljanje, stokanje, obračanje stran ali strmenje kot odgovor na stresno
situacijo. Chandler (2005) k znakom stresa dodaja še tresenje, razširjenost zenic, pretirano
mežikanje, potenje blazinic na tačkah, nemirnost, raztresenost, vznemirjenost, pomanjkanje
očesnega stika, zehanje, izgubljanje dlake, pretirano oglašanje, skrivanje za lastnikom in
poskusi zapustitve prostora, neupoštevanje ukazov.
Pomembno je, da lastnik pozna svojo žival in zna dobro oceniti situacijo in zaznati, kdaj se
žival nahaja v stisku ter se dogodku tudi ustrezno odzvati. Žival mora imeti vedno možnost
umika iz interakcije, običajno živali v prostoru namenijo kotiček (nakazan z odejico ali
košaro), kamor se lahko umakne. V primeru, da se znaki stresa pri živali nadaljujejo, je
potrebno s posredovanjem prekiniti ter živali umakniti iz prostora. Pomembno je zaščititi tudi
živali, ki živijo v inštitucijah in kažejo znake izgorelost in zdolgočasenosti (Haubenhofer in
Kirchengast, 2006). Avtorici sta merili raven kortizola pri psih ter priporočata vsaj
nekajdnevni počitek živali po večurnem posredovanju, s čimer lahko vodniki preprečijo znake
kroničnega stresa živali.

2.4. VPLIVI POSREDOVANJA S POMOČJO ŽIVALI
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Ugotovitve različnih strokovnjakov, ne glede na metodološki pristop, potrjujejo da imajo
živali pozitiven vpliv na različna področja človekovega razvoja. Terapevtski psi nudijo oporo
na

psihološkem, čustvenem, socialnem in telesnem področju (Friesen, 2009; Risley-

Curtis,2010; Kaminski, Pellino, Wish, 2002; Bergot Ihleback, 2011, Fine, 2010), v zadnjih
letih poudarjajo tudi pomen pri razvoju kognitivnih sposobnosti (Trampuš, 2014).

2.4.1.Posredovanje na socialnem področju
Psi so izrazito socialno naravnane in družabne živali in kot take nudijo človeku socialno
oporo, prav tako so v pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov. Po Cobbu (1976, v Berget in
Ihlebaek, 2011) je socialna opora, ki jo prejemamo v socialnih odnosih zelo pomembna, saj
posameznika ščiti pred anksioznostjo, depresijo in podobnimi boleznimi. Socialna opora je
pomembna pri ohranjanju duševnega zdravja, krepi posameznikov občutek samospoštovanja
ter smisla življenja. Ker smo ljudje socialna bitja, potrebujemo stike z drugimi, to nam bogati
življenje in vpliva na mnoga naša področja. Nekateri ljudje so socialne stike prikrajšani ali
imajo težave pri navezovanju le-teh. Po McNicholasu in Collinsu (2006, v Berget in Ihlebaek,
2011) je lahko socialna podpora, ki jo prejemamo od živali, v določeni meri nadomestilo za
manjkajočo človeško podporo, Garrity in Stallones (1998, v Berget in Ihlebaek, 2011) k temu
dodajata, da je podpora živali koristna tako pri neposredni podpori, kot tudi v smislu
varovalnega dejavnika med različnimi stresnimi življenjskimi situacijami, saj so po njunih
ugotovitvah živali spodbujevalci oziroma ojačevalci socialne podpore.
S svojo prisotnostjo in pristnim vedenjem živali pripomorejo k hitrejši vzpostavitvi
komunikacije med ljudmi, tudi neznanci, ker predstavljajo nevtralni zunanji subjekt, na
katerega se posamezniki osredotočijo (Fine, 2006). V pomoč so za »prebijanje ledu« pri
vzpostavljanju socialnih stikov (McNicholas in Collins, 2006, v Fine, 2006). Zanimiva je
ugotovitev, da že sama pristnost živali pripomore k temu, da je posameznik videti prijaznejši,
bolj dostopen ter bolj vabljiv (Veevers, 1985, v Schneider in Harley 2006; Hunt, Hart in
Gomulkiewicz 1992, v Schneider in Harley 2006) ter da se število socialnih interakcij ob
prisotnosti živali močno poveča.

2.4.2.Pomen posredovanja za fizično počutje
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Obstaja veliko raziskav, ki potrjujejo boljše telesno počutje človeka, če je v stiku z živaljo, od
splošnega telesnega počutja, večje možnosti okrevanja po srčnih in možganskih infarktih, bolj
zdravega načina življenja (Dembicki in Anderson, 1996, v Crawford idr. 2006; Raina et al.
1999, v Crawford idr. 2006; Enders-Slegers, 2000, v Crawford idr. 2006).
Najstarejše in tudi največkrat omenjene so raziskave Friedmanna (1983, v Beetz idr., 2012), v
katerih je potrjeno, da se ob prisotnosti živali zmanjša srčni utrip in krvni pritisk (Jalongo,
Astorino in Bomboy, 2004; Prothman, Bienert, Ettrich, 2006), kar je posledica fizičnega
kontakta s psom. Po ugotovitvah Vormbrocka in Grossberga (1988, v Kaminski, Pellino in
Wish, 2002) je ravno fizičen dotik najpomembnejši dejavnik, ki ga ima posredovanje s
pomočjo živali. Fizičen dotik je zlasti pomemben za dolgotrajno hospitalizirane otroke. O
pomembnosti dotika govorita tudi Marinšek in Tušak (2007) in pravita, da se otroci, ki se jih
nihče ne dotika, ne razvijajo normalno, še večji pomen pa ima dotik pri ljudeh, ki se jim
dotikanje drugega človeka ne zdi sprejemljivo ter pri fizično in spolno zlorabljenih ljudeh.
Živali se tak človek lahko dotakne in jo objame brez strahu, tak dotik je varen in prijeten.
Zaradi vseh teh lastnosti so psi prisotni v mnogih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah.
Živali so v pomoč medicinskim sestram. Raziskave so potrdile, da so psi sposobni zaznavati
epileptične napade, hipoglikemijo, nekatere oblike rakavih obolenj kot je rak na mehurju
(Wells, 2007). Živali so v veliko pomoč pri okrevanju po infarktih, operacijah, invalidom, saj
dajejo ljudem voljo do življenja, spodbudo in motivacijo za napredek, po Hart (1995) se bolj
osredotočijo na tukaj in zdaj in se ne ubadajo toliko s svojo boleznijo.

2.4.3.Posredovanje na psihičnem področju
Ljudje z nizko samopodobo se izogibajo težkim nalogam, postavljajo si nižje cilje, od ljudi
pričakujejo tudi manj socialne podpore. Dodatni neuspeh povzroči, da se zaupanje same vase
zniža, posledično pa tudi samopodoba (Berget in Ihleback, 2011). V takih primerih je vloga
posredovanja s pomočjo živali pomembna. Po mnenju raziskovalcev živali s tem, ker so živa
in interaktivna bitja, pripomorejo k temu, da ljudje izkusijo nove vloge, vstopijo v drugačen,
zanje nov svet ter tako pridobijo nekatere nove veščine in drugačne vzorce odzivanja na
ustaljene vedenjskih vzorce (Nebbe, 2000, v Berget Ihleback, 2011).
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Pozitivni učinki prisotnosti živali na terapijah so bili potrjeni v različnih raziskavah:
pripomorejo k razvoju pozitivne samopodobe (Corson idr., 1977, v Kathcer in Wilkins, 1998),
zmanjšajo depresijo (Souther in Miller, 2007), olajšajo komunikacijo (Peacock 1984; Marr et
al.2000, v Schneider in Harley, 2006). Živali imajo pomemben vpliv tudi na vase zaprte,
izolirane paciente (Corson idr., 1977, v Schneider in Harley, 2006). Leta 2007 je bil
opravljena meta analiza o posredovanju s pomočjo živali pri zdravljenju depresije, ki je
potrdila njeno učinkovitost (Souter in Miller, 2007), kar je danes zelo pomembno, glede na to,
da lahko beremo o tem, da je depresija danes zelo pogosta bolezen.
Za namene izboljšanja psihičnega in čustvenega sali človeka živali pogosto uporabljajo v
psihoterapevtskih obravnavah (nenazadnje je

bil začetnik terapije s pomočjo živali dr.

Levinson psihoterapevt), v svetovanju, pri delu z avtističnimi otroki, otroci v vzgojnih
zavodih in zaporih.

2.5. POMEN ŽIVALI ZA OTROKE
Melson pravi, da odnosov, ki jih otroci spletejo s svojimi hišnimi ljubljenčki ne gre
spregledati, saj so ti odnosi pogosto eni od najpomembnejših v otroštvu, pomembni prav tako
kot odnosi s starši, sorojenci in prijatelji (Melson, 2001, v Risley-Curtis, 2010). Psi nudijo
otroku edinstveno obliko podore pri učenju, fizičnem zdravju ter čustvenem dobrem počutju
(Jalongo, 2005), Friesen (2010) k temu dodaja, da takega odnosa ni mogoče doseči s človeško
interakcijo ali zgolj intervencijo samo. Otroci doživljajo pse kot neobsojajoče udeležence, ki
so izključeni iz zapletenih in pričakovanj polnih človeških odnosov, kar je zanje dragocena
oblika socialne in čustvene podpore (Friesen, 2010).

Glede na raziskave (po Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004;) se kar 70% otrok vseh starosti
pogovarja z živalmi in jim brezpogojno zaupa, podatek avtorice Chandler (2005) je celo višji,
84%. Veliko otrok (in tudi odraslih) pa tudi verjame, da živali razumejo pomen izgovorjenih
besed. Isti avtorji navajajo, da lahko glede na raziskave posredovanje s pomočjo živali prinaša
veliko pozitivnih učinkov za otrokovo dobro počutje, med drugim manj občutkov
osamljenosti, boljše telesno in psihično počutje, zmanjšana je potreba po zdravilih, izboljšana
kvaliteta življenja, boljše je telesno funkcioniranje, zmanjšan stres in anksioznost ter
povečana motivacija (Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). Melson (2003, v Esposito idr.,
2011) je poročal tudi o »hitrejšem kognitivnem napredku in čustveni opori«. Pri glasnem
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branju prisotnost mirnega, pozornega psa zmanjša stresne odzive veliko bolj kot prisotnost
odraslega in celo bolj kot prisotnost prijatelja (Jalongo, Astorino, Bomboy, 2004). Mnogi
vidijo prednosti domače živali, predvsem psa, pri otrocih s preveliko telesno težo, saj bi bili
bolj fizično aktivni, česar sicer še niso znanstveno potrdili, so pa to v svojih opažanjih navedli
tudi ameriški pedagoški delavci (Fine, 2015).
Živali so pomemben podporni dejavnik ne le pri bolnih otrocih, pač pa tudi otrocih, ki se
znajdejo v težkih stresnih situacijah, v katerih jim nudijo socialno podporo (Esposito idr.,
2011) s čimer se strinjata tudi Anderson in Olson (2006, v Friesen, 2009), pa tudi v situacijah,
povezanimi z nalogami odraščanja (Esposito idr, 2011; Melson in Fine, 2015). Marinšek in
Tušak (2007) navajata, da so pri raziskavi, ki je ugotavljala pomen prisotnosti živali v
razredu, ugotovili, da je po osmih mesecih bivanja živali v razredu pomembno naraslo
samospoštovanje otrok, najbolj pri tistih z nizkim samospoštovanjem.
Spontanost in želja psa po socialnih interakcijah lahko pri otrocih stimulira željo po socialnem
druženju (Prothmann idr., 2006), po raziskavah Edenburga in Barda (1995, v Kotrschal in
Ortbauer, 2003) pa otroci, ki odraščajo ob živali, posledično kažejo večje samospoštovanje,
empatijo in odgovornost, razvijejo pa se tudi v socialno bolj kompetentne odrasle ljudi, pri
čemer pa avtorja opozarjata, da seveda ne smemo spregledati pomembne vloge, ki jo ima
otrokova družina.

2.5.1.Prisostnost živali v izobraževalnih ustanovah
V nekaterih delih sveta je prisotnost živali v izobraževalnih ustanovah kot so šole, vrtci, šole
s prilagojenimi programi, zavodi že dokaj ustaljena praksa, medtem ko je pri nas to področje
še precej v povojih.

Anderson in Olson (2006, v Friesen, 2009) sta v svoji raziskavi ugotovila, da prisotnost psa
pri osnovnošolskih učencih s hudimi čustvenimi težavami prispeva k učenčevi splošni
čustveni stabilnosti ter bolj pozitivnem odnosu do šole, Zasloff in Hart (1999, v Friesen,
2009) k temu dodajata, da prisotnost psa v razredu pripomore tudi k boljšemu
samospoštovanju otroka, saj imajo v razredu »prijatelja«, na katerega se navežejo in ga imajo
radi (Friesen, 2009, str.262). Prisotnost psa poveča pozornost učencev in njihovo motivacijo
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za vključenost v različne dejavnosti (Hart, 2006; v Evans in Gray, 2011). Da je pes lahko
močan motivator, omenjata tudi Endenbrug in van Lith (2011, v Fine, 2015) in sicer se
»otroci več naučijo zaradi dveh razlogov: učinek učenja in zadržanja informacij je veliko
večji, če otrok čustveno investira (sodeluje) v subjekt, drugi razlog pa je, da je učenje
optimizirano v kontekstu polnopomenskih odnosov« ( Edenburh in van Lith, 2011 v Fine,
2015, str. 196). Nadaljnje raziskave so ugotovile tudi, da so učenci bolj pozorni, odgovorni,
bolj sodelovalni (Limond, 1997, v Friesen, 2009), kar sta v svoji raziskavi potrdila tudi
Kortschal in Ortbauer (2003) in dodala, da je opaziti večjo socialno interakcijo v smislu bolj
intenzivne komunikacije med učenci, pa tudi med učenci in učiteljem. Podobne raziskave so
ugotovile še večjo samostojnost otrok, njihovo povečano empatijo in več socialnih interakcij
ter manj agresivnega vedenja, hiperaktivnosti in sramežljivosti (Tissen, Hergovich in Spiel,
2007), pa tudi manj izostankov iz šole.
Chandler (2001) med pozitivne učinke prisotnosti psa v razredu uvršča:
-

Učenci se naučijo osnovnih informacij o živali.

-

Učijo se humane skrbi za živali.

-

V interakciji z živaljo razvijajo motorične in fizične spretnosti.

-

So v vlogi učitelja in tudi sami kaj naučijo žival.

-

Priučijo se discipline.

-

V odnosu z živaljo se naučijo prijaznosti in sočustvovanja.

-

Naučijo se negovati žival.

-

Razvijajo občutek pripadnosti in odgovornosti.

-

Dobijo izkušnjo z resnično živaljo.

-

Naučijo se odgovornosti v primeru lastništva živali.

-

Uporaba terapije v razredu: učitelji s pomočjo terapevtskega psa lahko nadzorujejo in
brzdajo agresivnost v razredu.

Po Ascione in Weber (1999, v Chandler 2001) je prisotnost živali v razredu dokazano
povečala human odnos do živali, ki se je ohranil tudi še naslednje leto. Ista študija je prav tako
dokazala, da se je human odnos, ki so ga imeli otroci do živali, prenesel tudi na odnos do
soljudi. Walters Esteves in Stokes (2008, v Friesen 2009) navajata, da so psi zelo uporabni
pomočniki pri velikem številu šolskih predmetov, lahko služijo kot navdih pisanja, branja
zgodb o psih, sodelujejo v skupinskih aktivnostih ali postanejo člani skupine, kar lahko
poveča motiviranost otrok za sodelovanje pri pouku. Zaradi svoje potrebe po interakcijah
lahko psi pripomorejo k večji socializaciji v razredu. Ravno zaradi interaktivne narave so psi
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med otroci tako zelo priljubljeni in imajo nanje velik vpliv (Rost in Hartmann, 1994 in Paul in
Serpell, 1996, v Hergovich in dr. 2002). Mallone (1996, v Friesen, 2009) in Prothmann
(2006, v Friesen, 2009) ugotavljata, da imajo psi globok pomirjujoč učinek na otroke ki so v
stresu, s čimer se strinjata tudi Kortschal in Ortbauer (2003; v le Roux 2014) in navajata, da
so otroci tudi manj agresivni in hiperaktivni ter bolj pozorni na učitelje. Friesen (2009)
poudarja, da je marsikdaj prav stik s psom ključni dejavnik, zaradi katerega so pripravljeni
sodelovati s sovrstniki in odraslimi.

Pomembna lastnost, ki jo imajo psi v razredu, je nudenje emocionalne in socialne podpore ali
kot pravi v literaturi večkrat omenjeni Melson (2001, v Friesen, 2009, str. 266) »…nudijo
živali otrokom oddih od anksioznih človeških interakcij…Kljub temu, da se večina otrok
zaveda, da živali ne morejo dobesedno razumeti kar jim govorijo, imajo otroci občutek, da so
slišani in razumljeni«.
Pri nas uporablja pri svojem delu terapevtskega psa gospa Mojca Trampuš na Srednji
vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana in po njenih besedah lahko navzočnost in druženje s
psom izpolnjuje mnoge potrebe otrok (tudi srednješolcev), ki so v šolah zanemarjene, to pa so
dobro razpoloženje, veselje in smeh, občutek varnosti in sprejetosti. Avtorica opozarja na
dejstvo, da so razmere v nekaterih šolah za nekatere učence na žalost neugodne. Nekateri
učenci niso sposobni navezovati stikov z ostalimi, se počutijo osamljene, nekateri so žrtve
medvrstniškega nasilja, pri nekaterih je načeta njihova samozavest. Prisotnost psa v razredu
lahko omili ali odpravi marsikatero težavo, po njenih izkušnjah privzamejo učenci določene
vrednote od potrpežljivosti, strpnosti, prijaznosti, zvestobe, poguma in skromnosti, lastnosti,
za katere si vsi prizadevamo (Trampuš, 2014).
Glede na vse dosedanje ugotovitve je upravičeno sklepanje, da lahko tudi v rednih šolskih
izobraževalnih programih pes prispeva k socialno - emocionalni atmosferi. Poseben pomen
mu pripisujejo v okoljih, kjer so prisotni otroci iz drugih jezikovnih področij in držav ter
imajo začetne težave pri učenju jezika. Prisotnost psa je pomembna za socialni in kognitivni
razvoj mladih imigrantskih otrok, ki se soočajo z različnimi problemi, od nepoznavanja jezika
do obiskovanja nove šole (Hergovich idr., 2002), seveda ob predpogoju, da ima njihovo
kulturno okolje do živali pozitiven odnos.
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Pomembno je, da pred prihodom živali v razred otroke na to pripravimo, s čimer se izognemo
mnogim nevšečnostim. Učitelji in ostali sodelujoči morajo preveriti, ali ima morda kakšen od
otrok alergijo, saj v resnih primerih alergije otrok ne sme priti v stik z živaljo, pa tudi če je pri
kakšnem otroku prisoten pretiran strah pred psi. Otroci se morajo naučiti pravilnega obnašanja
v prisotnosti živali in dosledno upoštevati pravila ki jim jih predstavi vodnik psa, prav tako
mora upoštevati osnovna higienska navodila (Trampuš, 2014).
2.6. AKTIVNA DRUŠTVA V SLOVENIJI
Na področju Slovenije sta zelo aktivni dve društvi in en zavod: Ambasadorji nasmeha, Tačke
pomagačke, zavod PET.
Društvo Ambasadorji nasmeha je prvo slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali, ki je
bilo ustanovljeno leta 2004. Izvajajo tako aktivnosti kot terapijo s pomočjo živali in
prostovoljci so aktivni v različnih ustanovah. Uspešno delujejo v osnovnih šolah, šolah v
prilagojenimi programih, knjižnicah, različnih zdravstvenih ustanovah in zavodih ter domovih
za ostarele. Pri svojem delu uporabljajo različne živali, poleg psov še prašičke, kunce, ježe,
miniaturnega konjiča, kokoš, dihurja, morskega prašička, činčile in bradato agamo. Njihov
cilj je doseči, da se terapija in aktivnosti s pomočjo živali ustalijo in izvajajo kot priznana
oblika pomoči v zdravstvu, šolstvu in na drugih primernih področjih, njihov glavni namen pa
je pričarati nasmeh na prav vsak obraz, ki ga obiščejo (Ambasadorji nasmeha, b.d.).
Društvo Tačke pomagačke je bilo ustanovljeno leta 2007 in ima s strani Ministrstva za
zdravje priznan status humanitarne organizacije in društva, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravstvenega varstva. Izvajajo terapije, dejavnosti in izobraževanje s pomočjo
psov, program R.E.A.D.®, družabništvo ter osveščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah
in na različnih prireditvah. Njihova članica, gospa Mojca Trampuš ima s strani Ministrstva za
šolstvo dovoljenje, da jo dvakrat tedensko k pouku matematike na Srednji pedagoški šoli
spremlja psička Šapa. Svoje prostovoljno delo opravljajo v številnih domovih za upokojence,
vzgojnih zavodih, varstveno delovnih centrih, knjižnicah, srednjih šolah, vrtcih, osnovnih
šolah, v rehabilitacijskem inštitutu in psihiatrični kliniki po celi Sloveniji (Tačke pomagačke,
b.d.).

Zavod PET je zasebni zavod, katerega osnovni namen in poslanstvo je dvig kakovosti
življenja posameznika s posredovanjem s pomočjo psa. Ostali cilji, ki jih želijo doseči, so
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razvoj in napredek terapevtskih metod posredovanja s pomočjo psa, pridobivanje informacij o
znanstvenih raziskavah, promocija terapevtskih, zdravstvenih in pedagoških učinkov, širjenje
prepoznavnosti in priznavanje terapevtskih metod posredovanja s pomočjo psa s strani stroke
in širše javnosti, izoblikovati enotne standarde pri šolanju terapevtskih psov in parov,
prizadevati si za zakonsko umestitev terapevtskega posredovanja, sodelovati s sorodnimi
organizacijami, spodbujati prostovoljstvo. Izvajajo aktivnosti, terapije in izobraževanje s
pomočjo psa ter program R.E.A.D.®. Aktivni so v Pediatrični kliniki, zavodih za
usposabljanje, rehabilitacijskem inštitutu, domovih za ostarele, osnovnih šolah, osnovnih
šolah s prilagojenim programom, vrtcih (Zavod PET, b.d.) .
Naj omenim še društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo živali, ki sta ga leta 2007
ustanovila priznana strokovnjaka dr. Maksimiljana Marinšek in dr. Maks Tušak. Izvajajo
terapije s pomočjo živali in sicer pri svojem delu uporabljajo konje, osle, pse, koze, pritlikave
prašičke, mačke in zajce. Glede na vsebinske potrebe živali tekom terapije tudi menjajo in so
edini v Sloveniji, ki imajo naučenih, natreniranih in značajsko primernih tako veliko različnih
živali (Društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo živali, b.d.).

2.7. UČENJE BRANJA
Pomena bralne pismenosti se vsi zavedamo in danes v dobi digitalizacije ima mogoče še večji
pomen, saj pristne stike med ljudmi vse bolj zamenjujejo različne elektronske naprave, za
katere je nujno potrebna funkcionalna pismenost. Hall, Gee in Mills (2016) pravijo, da imajo
slabo razvite pismene veščine precejšnje vplive na stanje zdravstva in blagostanja v družbi,
povezujejo jih s prikrajšanostjo na zdravstvenem področju, ekonomski rasti, socialni
participaciji, samospoštovanju in higieni, hkrati s tem pa še z večjim številom nesreč in večjo
odsotnostjo na delu. O pomembnosti branja v tej nalogi ne bom razpravljala, bi pa rada
predstavila pomembnost začetnega učenja branja, pri katerem je lahko v pomoč tudi
terapevtski pes. Prav začetni bralni uspeh v veliki meri pripomore k temu, ali bo otrok z
veseljem posegal po knjigi, tako za lastne užitke kot za namene učenja. Tudi ugotovitev, da je
branje eden najpomembnejših pogojev za otrokovo uspešnost v šoli, nas obvezuje k temu, da
čim več otrok veščino branja čim bolje osvoji in obvlada.
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Učenje branja je kompleksni proces, ki od otroka zahteva usvajanje različnih veščin. Kanalec
(2014) pravi, da večina avtorjev poudarja štiri dejavnike, ki so pomembni za bralni uspeh. To
so:
o Perceptivni dejavniki,
o Kognitivni dejavniki,
o Čustveno – motivacijski dejavniki,
o Socialno – kulturni dejavniki.
Perceptivni dejavniki zajemajo vidno in slušno razločevanje. Pri vidnem razločevanju mora
biti otrok sposoben razločevanja črk, pri slušnem razločevanju pa mora biti sposoben
razločevanja glasov, ki pripadajo posameznim črkam. Znanstveniki so prepričani, da je ta
lastnost delno podedovana, še bolj pa pridobljena (Pečjak, 1993).
Kognitivni dejavniki so pogojeni z otrokovim razvojem in Chall (1996, v Pečjak in Gradišar,
2015) jih je oblikovala po Piagetovih stopnjah kognitivnega razvoja. Stopnje je oblikovala
glede na štiridesetletno prakso pri delu z otroki s težavami pri branju. Vsaka stopnja ima
svojo značilnost in strukturo, ki jo mora otrok osvojiti, da lahko napreduje na naslednjo
stopnjo. Če otrok določene stopnje ne osvoji, ne more napredovati na naslednjo stopnjo kar
pomeni, da si stopnje sledijo v hierarhičnem zaporedju. Pomemben je individualen napredek
otroka, ki je odvisen od njegovega kognitivnega razvoja in sposobnosti, pri tem pa avtorica
poudarja tudi pomen okolja – doma, šole in širšega družbenega okolja v smislu vzpodbude.
Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika, ki jo mora otrok osvojiti, če želi
napredovati na višjo stopnjo.
Na začetni stopnji, stopnji predbralnega razvoja (do 6./7.leta) otrok razvija sposobnosti
vidnega in slušnega zaznavanja ter osvaja metakognitivno zavedanje. Stopnja 1, obdobje
začetnega branja (6 - 8 let) zajema osvajanje asociativne zveze črka – glas ter prehod skozi tri
faze v opismenjevanju (logografsko, abecedno in ortografsko). Osvojitev asociativne zveze
črka – glas mu omogoči prehod na naslednjo stopnjo, stopnjo utrjevanja spretnosti branja (7/8
– 8/9 let). V tem obdobju je pomembno urjenje bralne sposobnosti, torej tehnik branja. Prav
na tej stopnji ima branje s pomočjo psa tudi največji pomen. Stopnjo 3 poimenuje avtorica
branje za učenje (9 – 14 let). V tem obdobju se spremeni cilj branja. Branje je večinoma
namenjeno učenju, pri tem učenci uporabljajo različne bralne strategije. Na tej stopnji morajo
bralne tehnike popolnoma avtomatizirati ter razviti učinkovite bralne strategije. Sledita še dve
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stopnji, večstranski pogled na prebrano (14 – 18 let), ko je posameznik sposoben sprejemati,
presojati in preverjati prebrano z več zornih kotov ter biti sposoben samokontrole pri branju.
Zadnja stopnja, stopnja konstrukcije in rekonstrukcije (od 18. leta naprej) pomeni sposobnost
konstrukcije lastnega sistema znanja in najvišjo stopnjo bralne učinkovitosti. Značilnost
stopnje je široko znanje, selektivnost in fleksibilnost pri branju.
V spodnji tabeli so predstavljene bralne sposobnosti, ki naj bi jih v določeni starosti
povprečen bralec osvojil in torej služi za orientacijo o bralni stopnji otroka.
Tabela 2: Prikaz bralnih sposobnosti povprečnega bralca (Chall, 1983, v Pečjak: Osnove
psihologije branja, 1999, str. 70, 71)

Bralne stopnje

Bralne sposobnosti

Znanje in uporaba branja

(Chall, 1983)
Stopnja 0:

Zna napisati svoje ime (s tiskanimi Prepozna slike v knjigi; ve, da so

Predbralno

črkami);

obdobje

abecede, nekatere zna tudi napisati; poslušanju ali branju; pretvarja se,

(0-6/7 let)

prepozna nekatere znake in napise; ve, da bere, ko gleda knjigo; poskuša

prepozna

nekatere

črke knjige namenjene branju, uživa pri

da se beseda začenja

z določeno se v začetnem pisanju

črko/glasom

in

(vidno

slušno

razločevanje)

Stopnja 1:

Hitro

prepozna

najbolj

pogoste Pozna abecedo; pozna odnos med

Obdobje

besede;

zna

začetnega

besedo;

glasno

branja

pogosto rabljenimi besedami; bere znanih besed

(6/7 – 7/8 let)

tiho, vendar manj spretno kot glasno

črkovati/zlogovati črko in glasom; samostojno bere
bere

besedila

s besedila z omejenim številom
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Stopnja 2:

Glasno

tekoče

bere;

uporablja Tako v šoli kot doma bere

Stopnja

besedilo kot pomoč pri branju besed, besedila, kjer je manj slik kot na

utrjevanja

ki jih ne prepozna takoj; bere gradivo stopnji 1

spretnosti

(primerne težavnosti) tiho in ga dobro

branja

razume; pozna temeljne glasovne

(7/8 – 8/9 let)

elemente in jih zna uporabiti

Branje za učenje

Stopnja 3

Bere

raznovrstna

Bere tiho in glasno z razumevanjem (umetnostna
otroške

in

besedila

neumetnostna),

3A

gradiva različnih vrst in stilov;

(9 – 12 let)

bere nekatere prispevke časopisov in nekatere prispevke časopisov za
revij za odrasle; uporablja slovarje

časopise,

revije

odrasle;

učinkovito

slovarje,

enciklopedije,

in

uporablja
začne

razvijati učinkovite učne navade
3B

Bere z razumevanjem; uči se iz Bere literaturo za mladostnike in

Do 14 let

različnih

virov;

besednjak,

ima

splošen

in

obsežen odrasle;

učinkovito

tehničen, učbenike, slovarje, enciklopedijo;

uporablja slovar za odrasle; bere uporablja
revije in časopise za odrasle
kritično

knjižnico

kot

vir

informacij

Stopnja 4:

Analitično

Večstranski

umetnostna in neumetnostna besedila zadovoljitev

pogled

in

uporablja

bere Veliko bere za lastne potrebe in za
zahtev

šole;

ima

na različnih slogov in vsebin; ima širok učinkovite učne strategije

prebrano

besedni zaklad, splošen in specifičen

(14 – 18 let)
Stopnja 5:

Bere vse vrste besedil;

Bere

hitro

in

učinkovito

z

Konstrukcija in Analizira in sintetizira informacije, namenom, da pridobiva znanje
rekonstrukcija

pridobljene z branjem, ter gradi lasten (učenje) in za lastne potrebe (npr.

(od 18.leta

sistem znanja

za razvedrilo)

naprej)
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Čustveno - motivacijski dejavniki zajemajo posameznikova stališča oziroma odnos do branja,
njegov interes za branje in motivacijo za branje (Pečjak, 1999). Ker branje s pomočjo
terapevtskega psa bistveno pripomore k spodbujanju pozitivne notranje motivacije in
pozitivnega stališča do branja (Bassette in Taber – Doughty, 2016; Kirnan, Siminerio in
Wong, 2015), bom bralno motivacijo bolj obširno predstavila.
Po Pečjak in Gradišar (2002, str.51) je bralna motivacija »nadpomenka za različne
motivacijske dejavnike, ki spodbujajo posameznika k branju, bralnemu procesu dajejo smisel
in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti«.
Wigfried in Guthrie (1997, v Pečjak, 2006) ter kasneje Baker in Wigfried (1999, v Pečjak
2006) so motivacijo za branje razvrstili v tri širše skupine: prepričanja o sposobnostih in
učinkovitostih branja, ciljih in razlogih za branje ter socialnem vidiku branja.
a. Prepričanja o sposobnostih in učinkovitostih branja vključujejo:
o Lastno učinkovitost in kompetentnost (prepričanje otroka, da je lahko uspešen pri
branju in več potrditev ko dobiva, bolj se čuti kompetentnega)
o Izziv (pripravljenost spopasti se s težkimi, zahtevnimi besedili) in
o Izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti)

b. Cilji in razlogi za branje, ki izhajajo iz zunanje in notranje motivacije.
Če otrok bere zaradi notranje motivacije, to pomeni da mu branje predstavlja veliko užitkov in
je zanj zainteresiran. Prav interes je pomemben dejavnik notranje motivacije. Haris in Sipay
(1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) poudarjata, da si morajo strokovnjaki
prizadevati za vzbujanje, ohranjanje in povečevanje otrokovega interesa. To lahko storijo
tako, da prilagajajo besedilo otrokovi kognitivni stopnji razvoja, kar vpliva tudi na njegov
občutek napredovanja, kar je pomembna sestavina ohranjanja interesa. Otrok mora imeti za
branje dovolj časa in možnosti. Po dobro opravljeni nalogi občuti zadovoljstvo, kar še
dodatno poveča njegov interes. Avtorja poudarjata tudi pomen potrditve, predvsem pohvalo s
strani odraslih. Ostali dejavniki, ki jih avtorji omenjajo v povezavi z notranjo motivacijo so še
radovednost (zanimanje otroka za določeno temo), zatopljenost (užitek, ki ga posameznik
doživi pri branju določene vrste besedila) in pomembnost (posameznikovo prepričanje, da je
branje pomembno in vredno). Pomembnost notranje motivacije za branje je v posameznikovi
želji po branju in napredovanju, kar krepi njegovo kompetentnost in pozitivno samopodobo,
krepi tudi njegovo učinkovitost in interes za branje. Posledice notranje motivacije pri branju
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so doseganje dolgoročnih bralnih ciljev, otrok bere pogosteje in celo življenje, doseže večjo
bralno in učno učinkovitost in posledično tudi boljšo pismenost.
c. Razloge za branje, ki se nanašajo za zunanjo motivacijo, lahko najdemo v željah otrok po
doseganju priznanja, dobrih ocen ali tekmovalnosti s sošolci, kar seveda ne vodi k vzbujanju
notranjega interesa za branje. Bucik (2003, str.115) pravi, naj branje ne pomeni tekmovanja v
številu prebranih knjig, saj se s tekmovalnostjo otroci soočajo na velikih področjih, pač pa naj
jim branje nekaj pomeni, jih veseli in notranje bogati, naj doživijo »užitek potapljanja v nek
drug svet«. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da lahko zunanja motivacija spodbudi otroka in
mu da zagon ter potrditev in občutek lastne kompetentnosti, kar posledično pomeni, da otrok
začne uživati v branju. Ta dejavnik je pomemben zlasti pri otrocih, ki imajo začetne težave pri
branju.
Socialni vidik branja se nanaša na željo otroka, da bi

s sošolci sodeloval pri bralnih

aktivnostih in v dejavnostih, ki so pomembne za njegovo ožje in širše kulturno okolje
(družino, prijatelje, šolo). Socialno kulturni dejavniki, kot sta podpora družine in njeno
kulturno okolje imajo vsekakor zelo pomembno mesto pri otrokovem napredovanju tako na
področju branja kot šolskega uspeha. So pa rezultati PISA 2000 (Pečjak idr. 2006) pokazali da
lahko tudi otroci iz manj spodbudnega okolja, ki so sami zelo zavzeti za branje (torej notranje
motivirani) dosežejo boljše rezultate od otrok iz socialno - ekonomsko zelo spodbudnega
okolja, ki za branje niso motivirani.

2.7.1.Branje s pomočjo terapevtskega psa
Hall, Gee in Mills (2016) pravijo, da imajo bralne veščine zelo široke daljnosežne posledice.
Pomembno se je zavedati, da dobro osvojene bralne veščine niso pomembne le za jezikovne
predmete, ampak za vse šolske predmete, prav tako vplivajo na vsesplošen užitek v šoli. V
zadnjih desetletjih beležijo strokovnjaki zaskrbljujoče upadanje veselja do šole, posledično
otroci tudi manj berejo. Zato je zelo pomembno, da se v šolah začno uporabljati metode, ki bi
povečale motivacijo otrok, njihov užitek ter pogostost branja. Zlasti v začetni fazi branja
lahko pri otrocih, ki imajo strah pred branjem, opazimo zunanje fizične znake kot so rdečica,
hitro dihanje in glavoboli. Pri podpovprečnih bralcih se lahko znaki strahu pred branjem
kažejo v obliki »klasičnega pogojevanja« v šolskem okolju. Začetni nevtralni stimulus (glasno
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branje) otroci vsakič povezujejo z negativnim odzivom (npr. ocenjevanjem učitelja ali
posmehovanjem vrstnikov), posledica tega pa je, da bralec oblikuje povezavo med branjem in
negativnimi notranjimi odzivi (anksioznostjo). Zato je za take otroke pozitivna izkušnja zelo
pomembna. Pridobitev pozitivne izkušnje, izkušnje branja s pomočjo terapevtskega psa, lahko
otroku pomagajo pri premagovanju negativnih asociacij in mu pomagajo pri premagovanju
strahov. Neobsojajoči in tihi družabnik mu nudi oporo, ga motivira in mu nudi možnost, da
napreduje s svojim bralnim tempom, ne da bi ga pri tem kdo obsojal ali se mu posmehoval
(Hall, Gee in Mills, 2016).
2.7.1.1. Prednosti programov branja s pomočjo terapevtskega psa
Prednosti, ki jih prinaša program branja, so po mnenju strokovnjakov ta, da psi otrokom
zagotavljajo varno okolje, jim nudijo socialno oporo in so z njimi v interakciji (Jalongo,
2005), jih ne obsojajo in zaradi njihove družabne narave lahko nudijo enkratno obliko
podpore pri učenju (Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). Pogosto težave, ki jih imajo otroci
pri branju, ne izhajajo iz njihovih kognitivnih pomanjkljivosti, ampak iz strahu pred
obsojanjem s strani odraslih in vrstnikov. V kontroliranem okolju pes in njegov spremljevalec
sedita in poslušata otroka, ki bere. Glede na raziskave avtorjev Friedmann, Thomas in Eddy
(2000, v Fisher in Conzens, 2014) prisotnost terapevtskega psa med branjem zniža otrokov
krvni tlak, srčni utrip ter zmanjša ostale vidne znake anksioznosti. Raziskave potrjujejo tudi,
da se je bistveno izboljšala hitrost branja in njegova točnost (Smith, 2009, Smith in Meehan
2010, v Fisher in Cozens, 2014), znatno se je podaljšal tudi čas branja (Griess, 2010, v Fisher
in Cozens, 2014), pri udeležencih raziskave se je čas branja povečal od 25 do 44% (Griess,
2010). Pomemben napredek je bil zabeležen tudi na področju ostalih veščin, kot so
razumevanje, sposobnost razlage, opisovanja, analize in sklepanja (Paradise, 2007, v Fisher in
Cozens, 2014). Poleg tega lahko k pozitivnim učinkom dodamo tudi izboljšanje
samospoštovanja, zaupanja in socialnih veščin ter povečanega sodelovanja pri pouku in sploh
boljša naravnanost otroka do šolskega dela (Paradise, 2007). Ko se izboljša otrokovo branje,
se posledično izboljša tudi proces učenja in pozornost, otrok zviša lastna pričakovanja in
pričakovanja drugih. Spodbuja k boljšemu govoru, prosocialnem vedenju v skupini, pozitivni
samopodobi ter občutku sprejetosti in varnosti, zmanjša se občutek strahu zaradi neuspeha
(Furlan, 2014).
Prisotnost mirnega, pozornega psa, med glasnim branjem otroka zmanjša stresne odzive
veliko bolj kot prisotnost odraslega in celo bolj kot prisotnost prijatelja (Jalongo, Astorino in
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Bomboy, 2004). Glede na rezultate raziskav strokovnjaki ugotavljajo, da ima lahko tak
program poleg šolskih tudi terapevtske pozitivne učinke (Fisher in Cozens, 2014).
Neogrožujoč in neobičajen pristop do učenja branja lahko bistveno opogumi najbolj nevešče
bralce in tiste, ki so misel da bodo kdaj dobro brali, opustili. Sedaj imajo ponovno možnost,
da se povežejo z branjem.
Vse pozitivne učinke, ki jih prinaša branje s pomočjo terapevtskega psa, lahko razdelimo v tri
področja (http://readingtodogs.weebly.com/research.html, b.d.):
1. Izboljšanje bralnih veščin in učenja kot takega; otroci, ki imajo težave z branjem,
nočejo glasno brati odraslim ali vrstnikom, pred psi pa nimajo takih predsodkov. Ko
berejo psu, jih to dodatno motivira, da berejo tudi doma. Branje se jim ob psu ne zdi
več tako zelo težko, pripravljeni so poseči tudi po težjih knjigah. Posledica tega je, da
se počutijo bolj kompetentne in samozavestne pri odgovarjanju na vprašanja iz
prebrane snovi, branje postane bolj tekoče.
2. Čustveno področje: otroci preprosto uživajo v takih dejavnostih, saj so ob psu bolj
sproščeni. Pes jih ne obsoja, če kaj narobe preberejo. Božanje psa koristi motoriki,
hkrati pa jih pomirja, niža krvni tlak in srčni utrip ter manjša anksioznost. Nekateri
otroci so pri glasnem branju zelo nervozni, prisotnost psa pa jih takoj pomiri. Ko
sedijo ob psu, se počutijo varne. Branje psu izboljšuje njihovo samozavest in ponosni
so na to, da jim berejo. Otrok se lahko počuti kot vodja, ko obrne knjigo in jo pokaže
psu, mu bere naglas in se pretvarja, da je učitelj. Ko otroci preberejo celotno knjigo,
občutijo notranje zadovoljstvo in izpolnitev. V primeru, da je otrok utrpel izgubo
družinskega člana ali domače živali, ga branje psu pomiri.
3. Socialne spretnosti: ko bere eden, morajo drugi počakati. Otroci se učijo prijaznosti in
empatije med božanjem, igranjem in dajanjem priboljškov. S tem ko glasno berejo, se
jim izboljšajo komunikacijske veščine. Udeleženci uživajo v medsebojnem pogovoru
o prebranih knjigah (prav tam).

2.7.1.2. Pogoji za izvajanje branja
Če izvajamo terapijo s pomočjo živali na področju branja, morata biti tako terapevt kot žival
strokovno usposobljena. Terapevtsko branje lahko izvajajo pedagoški strokovnjaki (učitelji
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razrednega pouka, socialni pedagogi, logopedi, defektologi), žival pa mora izpolnjevati
zahtevane kriterije ter biti priznana za terapevtsko žival. Strokovnjaki določijo individualen
program, ki mora opredeljevati otrokovo trenutno znanje, ustrezno izbiro knjig glede na
njegove bralne sposobnosti. Otrokov napredek je potrebno beležiti in na osnovi poteka branja
določati cilje za naprej.
Aktivnosti branja s pomočjo psa lahko izvajajo prostovoljci, ki ne potrebujejo strokovne
pedagoške izobrazbe, saj je njihova vloga v tem procesu predvsem v dajanju opore otroku
med branjem. Prav tako ne beležijo napredka in ne postavljajo ciljev. V ZDA obstaja mnogo
različnih programov branja, med njimi je najbolj poznan in razširjen program R.E.A.D.®.
Poleg programa R.E.A.D.® obstajajo še mnogi drugi, kot so Sit Stay Read, Library Therapy
Dog, Bark&Read, Library dog, Canine assisted reading education, Tail Waggin` tutors.
Programi se medsebojno razlikujejo glede na naslednje značilnosti: starost otroka, dolžina
branja psu (od 15 do 30 minut), ustanova (šola, knjižnica, knjigarna, vrtec, centri za varstvo
otrok), odgovorni za izbiro udeležencev (ali se prijavijo sami, ali jih prijavijo učitelji, starši),
izbor knjige (knjigo izbere otrok, učitelj, vodnik psa), razvojna stopnja otroka (učenci z
učnimi težavami, učenci ki se učijo branja, otroci z motnjo avtističnega spektra). Skupno
vsem programom je to, da ohranjajo ključni element, to je individualno branje psu (Fisher in
Cozens, 2014).

2.7.1.3. R.E.A.D.® program
Leta 1999 je medicinska sestra Sandi Martin začela uvajati prvi in svetovno tudi najbolj
poznan program, R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs). Na osnovi lastnega
opazovanja pozitivnih učinkov psov na paciente je sklepala, da bi psi lahko podobno vplivali
tudi na otroke, ki imajo težave pri branju. Začetni programi so potekali tako, da je v knjižnici
vsak otrok individualno bral terapevtskemu psu v časovnem obdobju 15 minut. Po odličnem
uspehu so začeli program uporabljati tudi v šolah.
Program je zasnovan na enostaven način, postavljene so določene zahteve. Namen programa
je, da s pomočjo terapevtske živali otroci izboljšajo bralne veščine in komunikacijske
sposobnosti, se naučijo pozitivnega odnosa do branja in knjig. Program lahko poteka v
knjižnici ali šoli. Če poteka v šoli, izberejo primerne otroke in le-ti enkrat tedensko berejo
psu. V takem primeru lahko rečemo, da gre za terapijo s pomočjo psa, ker šolski strokovnjaki
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za vsakega otroka določijo individualne cilje, vsako srečanje dokumentirajo in spremljajo
napredek. Branje poteka individualno v mirnem kotičku. Otrok preživi s psom pol ure. Prve
minute so namenjene spoznavanju in sproščanju, nato sledi branje, na koncu je nekaj minut
namenjenih igri in dajanju priboljškov.

Program R.E.A.D.® pri terapiji zahteva, da se

vsebina knjige nanaša na živalski svet, motivacijo pa spodbujajo s »tačkopisano« knjigo,1 kar
pomeni da je v knjigi pasji podpis – odtis šape. Ko otrok prebere 10 knjig, jo lahko obdrži, kar
ga še dodatno motivira, saj po besedah nekaterih prostovoljcev otroci iz socialno ogroženih
družin večinoma nimajo svoje lastne knjige (Intermountain Therapy Animals, b.d.). Program
branja je usklajen s šolskim učnim načrtom. Zadnja zahteva, ki jo postavlja R.E.A.D.®, je
sodelovanje med različnimi ustanovami, saj pri terapiji sodelujejo različne inštitucije,
najpogosteje pa šole, knjižnice in bolnišnice ter seveda društvo, zavod ali organizacija, ki
skrbi za ustrezno usposobljenost živali.
Med prednostmi, ki jih prinašajo živali med branjem, avtorji programa navajajo, da so živali
brezpogojni spremljevalci, kar pomaga otrokom da se sprostijo, to jim zmanjša krvni tlak in
jih pomiri. Ko se otroci pomirijo in sprostijo, pozabijo na svoje strahove in bolečine. Psi
otroke pozorno poslušajo, jih ne obsojajo, se jim ne smejijo ali jih kritizirajo, jim dovoljujejo
da berejo z lastnim ritmom. Marsikaterega otroka je groza brati naglas pred vrstniki ali
odraslimi, saj se z glasnim branjem popolnoma izpostavijo. Skrbi jih, da bodo naredili veliko
napak in tak pritisk povzroči, da se ne morejo osredotočiti na branje, zato pogosto
»zablokirajo«, kar točnost glasnega branja samo še poslabša. Psi so manj zastrašujoči kot
vrstniki, otroški strah nadomesti željno sodelovanje in tako se sproži proces učenja (prav tam).

2.7.1.4. Možnosti uporabe branja s pomočjo terapevtskega psa
Poleg izvajanja branja z otroci, ki imajo težave pri učenju branja, se lahko program izvaja tudi
z drugimi otroci.
Ena od možnosti branja s terapevtskim psom je pri delu z nadarjenimi otroki. Po Friesen
(2013) so nadarjeni otroci pogosto intelektualno močno pred svojimi sošolci in včasih težko
navežejo stik s sošolci. Prav tako so pogosto pod pritiskom, da morajo biti popolni. Pes pa jih
sprosti, z njim se zabavajo in so lahko to, kar v resnici so. Avtorica med prednosti branja
uvrsti:
1

»pawtographed« book: lasten prevod: »tačkopisana« knjiga
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- individualizirano učenje, kar jim omogoča branje knjig, pisanje ali pogovor o knjigah, ki so
na višji stopnji zahtevnosti.
- Brezpogojno sprejemanje in tovarištvo, saj tudi nadarjeni otroci odstopajo od povprečja in
so pogosto osamljeni.
- Oddih od popolnosti: veliko nadarjenih otrok je nagnjenih k perfekcionizmu, kar je zahtevno
in naporno opravilo. Pri druženju s psom si lahko otrok oddahne od vseh pritiskov in
preprosto uživa v branju in pisanju.
- Motivacija za pomensko učenje in zagovorništvo; nadarjeni učenci so motivirani za učenje,
če v neki stvari vidijo smisel in namen. Lahko jih tudi vzpodbudimo da raziskujejo, kako
lahko živalim pomagajo in kreativno razrešujejo probleme.
- Povečana komunikacija in prevzemanje vlog: tudi nadarjen otrok je lahko vase zaprt, pes pa
mu nudi vzdušje, ki ga prevzemata toplina in sprejetost, prav tako pes vzpodbuja otroke da so
bolj odprti, dovzetni za socialne interakcije in kontakt (prav tam).
Ruth (1992, v Lowe Siegel, 2004) govori o pozitivni izkušnji branja z avtističnim otrokom.
Zgolj prisotnost psa je vplivala na branje otroka. Po besedah avtorja je učenec prijel za knjigo
ter začel brati razrednemu psu, pri čemer niti starši niti učitelji sploh niso vedeli, da otrok zna
brati.
Program se lahko izvaja tudi pri rehabilitaciji poškodbe možganov. Društvo Tačke
pomagačke izvaja program R.E.A.D.® v CUDV Draga pri osebah s poškodbo možganov. Pri
programu sodeluje tudi delovni terapevt, ki vodi potek ure. V področje rehabilitacije s
pomočjo programa

R.E.A.D.® so vključena vsa področja človekovega delovanja od

senzoričnega in motoričnega področja ter zaznavnega, spoznavnega in emocionalnega
področja. Pri oblikovanju programa delovni terapevt in vodnik psa upoštevata želje in motive
uporabnika za dosego cilja, svoje pretekle izkušnje, podporne in zavirajoče dejavnike za
izvedbo aktivnosti kot tudi pomembne vloge in rutine uporabnika, upoštevajoč trenutne
okoliščine (Tesner, 2014).

2.7.1.5. Smernice za nadaljnje delo
Branje s pomočjo terapevtskega psa je zelo priljubljena metoda dela, v tujini že močno
uveljavljena in veliko strokovnjakov skuša znanstveno dokazati pozitiven vpliv branja s
pomočjo terapevtskega psa. Večina avtorjev ugotavlja, da je na tem področju narejenih malo
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znanstveno ustreznih raziskav (Kirnan, Siminerio in Wong, 2015; Hall, Gee in Mills, 2016),
prav tako se strinjajo, da je zaradi uspešnosti metode branja s pomočjo terapevtskega psa
potrebno izvesti kvalitetno raziskavo z dovolj velikim vzorcem, kontrolno skupino in časom
trajanja, saj je želja avtorjev, da bi postala metoda vključena v redne učne načrte.
Hall, Gee in Mills so leta 2016 naredili sistematičen pregled raziskav, ki so bile objavljene v
zvezi z dejavnostmi branja s pomočjo terapevtskega psa in se strinjajo, da je metoda branja s
pomočjo terapevtskega psa prinaša pomembne rezultate pri bistvenem napredku pri osvajanju
otrokovih bralnih sposobnosti, poleg tega raziskave ugotavljajo izboljšanje vedenja. Kirnan,
Siminerio in Wong (2015) k temu dodajajo tudi povečano zanimanje in navdušenje nad
branjem, večjo samozavest. Največjo možnost za napredek otrok pri branju navajajo avtorji v
nižjih razredih osnovne šole ter pri otrocih, ki imajo težave z branjem. Glede na to, da
programe izvajajo prostovoljci, predstavljajo šolam majhen strošek, kar je še dodatna
vzpodbuda, da bi se v šolskih prostorih še bolj uveljavili (prav tam).
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1.OPREDELITEV PROBLEMA
V zadnjih letih lahko veliko zasledimo o posredovanju s pomočjo živali. Posredovanje s
pomočjo psa ugodno vpliva na različna področja otrokovega razvoja. Številne raziskave so
ugotovile, da se ob psu otrok sprosti in umiri. Zanima me, kašen je vpliv posredovanja s
pomočjo psa pri učenju, spodbujanju in napredku oziroma učenju branja, torej pri veščinah
branja in razumevanju prebranega. Zanima me, ali lahko branje terapevtskemu psu postane
ena od spodbujevalnih metod za otroke, ki imajo težave na področju branja ter ali lahko taka
oblika dela ugodno vpliva tudi na kakšna druga področja otrokovega razvoja.
3.2.CILJI RAZISKAVE

Cilji raziskave so: spoznati vlogo in pomen posredovanja s pomočjo psa pri spodbujanju in
osvajanju bralnih veščin in razumevanju prebranega, spoznati, kako poteka branje
terapevtskemu psu in katere so bistvene prednosti takega načina dela. Spoznati, kakšni pogoji
so potrebni za vzpostavitev posredovanja s pomočjo terapevtskega psa in kakšna so opažanja
prostovoljcev. Eden od ciljev je tudi spoznati, kakšni so primeri dobre prakse v Sloveniji.
3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kakšna je vloga in pomen posredovanja s pomočjo terapevtskega psa pri učenju in
spodbujanju osvajanja bralnih veščin in razumevanju prebranega?
2. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da metoda lahko poteka?
3. Katere so bistvene prednosti takega načina dela?
4. Kakšna so opažanja prostovoljcev na podlagi njihovega spremljanja in beleženja
aktivnosti ter na katerih področjih otroci najhitreje napredujejo?
5. Kakšni so primeri dobre prakse v Sloveniji?
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3.4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.4.1. Vzorec
V diplomskem delu sem se odločila za izvedbo kvalitativne raziskave in sicer sem uporabila
metodo spraševanja v obliki polstrukturiranih intervjujev, ki sem ga sestavila za potrebe
raziskave, uporabila sem tudi metodo opazovanja z udeležbo. Intervjuje sem opravila z dvema
Ambasadorkama nasmeha in učiteljico razrednega pouka. Dve izvajata dejavnost branja s
pomočjo terapevtskega psa v šoli v obliki interesne dejavnosti, ena pa v obliki bralnih uric v
knjižnici. Udeležila sem se dveh bralnic uric, ene v šoli in ene v knjižnici. Opazovalna
skupina v šoli so bili učenci drugega razreda, opazovalna skupina v knjižnici pa prijavljeni
otroci na bralne urice.

3.4.2. Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov

Pri raziskovanju sem se odločila za metodo spraševanja in sicer za tehniko polstrukturiranega
intervjuja. Pripravila sem izhodiščna vprašanja (Priloga 1), moj namen pa je bil pridobiti tako
informacije glede pomena branja kot tudi ostalih vidikov dela s terapevtskim psom. Z
vprašanji sem se prilagajala poteku pogovora. Vse intervjuvanke sem prosila, če lahko
pogovor snemam, v kar so vse tri privolile.
Drugi del mojega raziskovanja je bilo opazovanje z udeležbo, pri čemer sem želela dobiti
vpogled v dejanski potek tako interesne dejavnosti branja kot poteka branja v knjižnici ter
bistvenih sestavin obeh dejavnosti. Raziskovalni instrument je shema opazovanja (Priloga 3),
pripravljena za namen raziskave.
Z delom terapevtskih psov sem bila pred začetkom pisanja diplomske naloge slabo seznanjena
in ko sem začela odkrivati to področje, sem bila dokaj presenečena nad velikim številom ljudi,
ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom. Zanimalo me je, ali morda obstaja kakšna oblika
branja s pomočjo terapevtskega psa v moji bližnji okolici in odkrila sem, da knjižnica v
Železnikih že od jeseni 2015 izvaja bralne urice za otroke. Tako sem navezala stik s
prostovoljko, ki svoje delo opravlja z velikim veseljem in navdušenjem in poleg bralnih uric v
knjižnici izvaja tudi obiske v osnovni šoli s prilagojenim programom Jela Janežiča, pri čemer
obiski niso namenjeni branju, ampak doseganju drugih ciljev.
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Udeležila sem se zadnje bralne urice v knjižnici, kasneje pa s prostovoljko opravila tudi
intervju. Ker je članica društva Ambasadorji nasmeha, mi je pomagala pri navezavi stikov še s
z dvema prostovoljkama Ambasadorjev, ki izvajata aktivnost bralnih uric kot interesno
dejavnost v osnovni šoli. Na srečo sem imela možnost prisostvovati bralni urici in videla
potek dela, kasneje sem z eno od prostovoljk prav tako opravila intervju. Med pisanjem
diplomske naloge sem slučajno izvedela, da izvaja interesno dejavnost bralnih uric tudi
učiteljica tretjega razreda v eni od gorenjskih osnovnih šol, ki sicer ni članica nobenega
društva. Tudi z njo sem opravila intervju o poteku bralnih uric. Opravila sem intervju z dvema
učiteljicama, obe vodila aktivnost branja s psom kot interesno dejavnost in ker poučujeta na
razredni stopnji, so jima lastne izkušnje vodilo pri oblikovanju poteka interesne dejavnosti.

3.4.3. Postopek obdelave podatkov
Vse intervjuje sem najprej dobesedno prepisala. Analizirala sem jih z običajnim postopkom
kvalitativne analize in sicer sem jim najprej določila kode prvega reda, nato drugega reda, na
koncu sem pojme uvrstila v kategorije. Pri opazovanju z udeležbo sem uporabila opazovalno
shemo, na podlagi katere sem napravila podrobnejši zapis poteka bralne urice. Tudi ta zapis
sem analizirala. Analizirala sem tudi zapis ene od prostovoljk, ki opredeljuje namen in potek
bralne urice in mi ga je izročila za študijske namene.
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1. Izvedba branja s pomočjo psa
Fredrickson – Macnamara in Butler (2006, v Fine, 2006) pravita, da je potrebno pri izbiri psa
upoštevati kriterije zanesljivosti, predvidljivosti, obvladljivosti in ustreznosti. Chandler (2005)
izpostavi pomembnost temperamenta in ostalih lastnosti, ki naj bi jih imel terapevtski pes.
Pri izbiri psa, primernega za opravljanje dejavnosti2, je potrebno upoštevati njegove lastnosti
in temperament, pes mora biti ustrezno šolan, imeti mora opravljene redne veterinarske
preglede, pomembna je tudi odgovornost vodnika.
Predpogoj za začetek izvajanja aktivnosti je ustrezen temperament psa. Pes mora biti miren,
zrel, star vsaj dve leti, opravljeno mora imeti vsaj osnovno šolanje poslušnosti. Pri nas
zaenkrat pogoji o tem, kdo lahko izvaja aktivnosti s psom, niso urejeni, pogoj ni članstvo v
enem od društev ali zavodu ali dokazilo o terapevtskem paru. Tako ima odločilno besedo o
tem, ali se v šoli dejavnosti izvajajo ali ne, ravnatelj oziroma strokovno vodstvo. Članice
Ambasadorjev nasmeha so povedale, da pred začetkom šolanja njihova komisija testira, ali so
psi sploh primerni za terapevtsko delo. Testiranje je za psa zelo zahtevno. Preizkus
primernosti zajema različne stresne situacije za pse, »od hoje po požarnih stopnicah,
tolerantnosti do invalidskih vozičkov, brce z birglo, v psa uperijo dežnik in ga odprejo, otroci
se uležejo na psa, ga cukajo za rep in vlečejo za ušesa, skratka počnejo vse mogoče«. Zelo je
poudarjena odgovornost vodnika, saj si po besedah ene od Ambasadork nekateri »delo
predstavljajo preveč enostavno, mislijo si da psa samo malo božajo, ampak delo sploh ne
poteka lahko«. Odgovornost vodnika izpostavi tudi Trampuš (2014, str.47), ki pravi, da mora
biti vodnik »zanesljiv, sposoben prisluhniti otroškim strahovom, pričakovanjem in željam.
Enako kot kuža mora biti umirjen, komunikativen, potrpežljiv«. Komisija Ambasadorjev
nasmeha oceni tudi, za katero populacijo je pes primeren – primeren za delo z otroki, s
starejšimi osebami, ali je primeren za individualno ali bolj skupinsko delo. Ambasadorka, ki
je tudi učiteljica razrednega pouka, si je močno želela, da bi lahko psa pripeljala s seboj v
razred, a je na žalost komisija ocenila, da pes ni primeren za delo z velikimi skupinami, v kar
se je tudi sama prepričala. Zato zdaj s psičko opravlja interesno dejavnost bralnih uric ter
delavnice odpravljanja strahu pred psi. Tudi Chandler (2005) navaja,
2

podčrtani izrazi predstavljajo kategorije kodiranja
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Tabela 3: Prikaz kodiranega intervjuja
INTERVJU

KODE 1.REDA

KODE

KATEGORIJE

2.REDA
Na

katerem

branja

področju

otroci

najbolj

napredujejo?
Na področju glasnega branja.

Glasno branje

Glasno branje

Na glas brati tako da vsi
razumemo.

Če

prepotiho

ali

je
pa

malo
pa tiho in nerazločno Nerazločno

nerazločno, rečem: »Ja, tega branje

branje

pa kužka ni razumela, prosim

VLOGA

če ji lahko prebereš še enkrat, Kuža ni razumel

POMEN

a ne da nisi razumela?« Pa prebranega

IN

Motivacija za POSREDOVANJA

kužka potem tako pogleda, ali Pes zalaja, da ni ponovno

S

pa malo tlesknem pa zalaja, razumel

TERAPEVTSKEGA

branje

POMOČJO

pa rečem: »tole je kužka rekla prebranega

PSA PRI UČENJU

da je treba še enkrat. Na

IN SPODBUJANJU

začetku nič ne popravljam, Nekritično

Nekritično

ker je naloga učiteljice v poslušanje

poslušanje

razredu

da

popravlja,

BRANJA

pa

doma mamice, pri meni so Tukaj so zato da Sprostitev
zato, da radi berejo. Zelo radi radi berejo
kukajo zraven kaj kdo bere,
pa ga hoče popravljat, če kdo Ne

popravljamo

boljše bere, pa rečem da ne, drug drugega
da bo vsak prišel na vrsto, Ne

Sprejemanje

posmehujejo drug drugega

bom že takrat povedal. Se ne se
posmehujejo, to sploh ne, Čakajo kdaj bodo Upoštevanje
čakajo kdaj bodo na vrsti, pa na vrsti
niti dosti ne poslušajo tistega Ukvarjajo
ki bere, ker se s psičko psičko

pravil
se

s Interakcija

s

psom

ukvarjajo.
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Tabela 4: Prikaz kategorij in vsebovanih kod
Glasno branje
Vzpodbujanje ljubezni do
branja
GLAVNI NAMEN

Samozavest
Motivacija
Socialno področje

Slišijo samega sebe

VLOGA

IN

Naučijo se da lahko berejo

POMEN

POSREDOVANJA

Premagajo strah

S

Navadijo

POMOČJO
TERAPEVTSKEGA
PRI

UČENJU

PSA GLASNO BRANJE

nastopanja

pred

sošolci
Postane jim domače

IN

Pogosteje javljajo pri pouku

SPODBUJANJU BRANJA

Napredek pri tehniki branja
Boljši pri reševanju nalog
Vpliva tudi na ostale predmete
Ni jim težko brati daljših
zapisov

Zaupanje sami vase
SAMOZAVEST

Nimajo strahu
Naučijo se da lahko berejo
Povežejo se s prijatelji
Spoznajo tudi druge

SOCIALNO PODROČJE
Naučijo se počakati
Ne posmehujejo se
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da je potrebno upoštevati značilnosti psa, po katerih se bolje ujema z določeno populacijo. Da
vodnik in pes sploh lahko postaneta terapevtski par, mora biti pes navezan na vodnika, pes mu
mora zaupati, vodnik pa vedno ko je to potrebno, psa zaščititi. Po končanem usposabljanju
tako vodnik kot pes opravljata preizkus znanja. Šolanje zaključijo le tisti psi, ki so zares
primerni karakterji. Preden začno samostojno opravljati prostovoljno delo, morajo opraviti
petindvajset hospitacij pri že aktivnih terapevtskih parih.
Število terapevtskih živali se je v zadnjih letih močno povečalo, prav tako se širijo področja,
na katerih prostovoljci izvajajo dejavnosti. Kljub temu, da je pri posredovanju z živalmi
pozornost usmerjena predvsem na dobro počutje človeka, je skrb za dobro počutje živali
izjemnega pomena (Fine, 2015). McEven in Wingfield (2003, v Fine, 2015) pravita, da so
socialne interakcije med najbolj pogostimi stresorji, ki vplivajo na žival. Serpell idr. (2010, v
Fine, 2015) k temu dodajajo, da žival ne more prostovoljno pobegniti iz neprijetnih ali
nezaželenih interakcij, saj ji aktivnosti določa lastnik. Chandler (2005), Hatch (2007) in Fine
(2015) poudarjajo, da je potrebno v primerih, ko živali doživljajo stres in nelagodje, žival
zaščititi in prenehati s posredovanjem.
Pri skrbi za psa je izogibanje stresu ključnega pomena, poleg tega morajo vsi udeleženci tudi
dosledno upoštevati postavljena pravila. Pred začetkom izvajanja dejavnosti moramo živali
vedno omogočiti opravljanje higienskih potreb (Fine, 2015), opraviti z njim kratek sprehod,
da se pes sprosti. Z delom ga ne smemo preobremenjevati, priporočljivo je, da znaša njegova
delovna aktivnost dve uri ne teden. Na ta način je poskrbljeno za počitek in izogibanje stresu.
Potrebo po počitku poudarja tudi Fine (2015) in glede na vrsto posredovanja je potrebno
upoštevati različne potrebe po počitku. Po njegovih priporočilih naj bi pes, ki obišče veliko
skupino aktivnih otrok, potreboval po 15 minutah dela od 10 do 15 minut počitka, če pa
opravi individualen obisk starostnika, naj bi potreboval 5 minutni počitek po 40 minutah dela
(prav tam).
Oblikovanje in potek bralne urice poteka na podlagi načrta za interesno dejavnost, v katerem
so določeni vzgojni in izobraževalni cilji. Ti cilji so utrjevanje glasnega branja, povečanje
motivacije, sprostitev otrok, izboljšanje koncentracije in pozornosti, razločni in odločni govor
preko ukazov psu, izboljšanje samopodobe, razvijanje empatije, socialno učenje, odpravljanje
strahu pred psom, igra s psom. Bralna urica traja 45 minut, začetek je namenjen uvodnemu
sproščanju in igri, nato se otroci usedejo v krog, pes ima določen svoj prostor.
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Ambasadorji nasmeha ne izvajajo programa R.E.A.D.®, temveč izvajajo aktivnost branja s
psom, ki jo bodo po besedah ene od članic preimenovali v aktivnost Beremo z nasmehom. Po
besedah članic društva so pri nas glede na izkušnje drugačni pogoji dela, tudi finančna
sredstva so drugačna in zato so se v društvu odločili, da oblikujejo program branja glede na
izkušnje pedagoških delavcev – članov Ambasadorjev ter upoštevajo primere dobre prakse.
Po Fisher in Cozens (2014) se programi v tujini razlikujejo glede na starost otroka, dolžino
branja psu, ustanovo kjer dejavnost poteka, odgovorne za izbiro udeležencev, izbor literature,
razvojno stopnjo otroka. Skupno vsem programom je, da otroci individualno berejo psu (prav
tam). Večina programov branja s pomočjo terapevtskega psa sledi osnovnih smernicam, ki jih
navaja program R.E.A.D.® in sicer so živali brezpogojni spremljevalci, ki otroke sprejemajo
točno take, kakršni so. Med branjem psi otroke pozorno poslušajo, jih ne obsojajo, se jim ne
smejijo ali jih kritizirajo in jim dovoljujejo, da berejo z lastnim tempom. Tako se otroci
pomirijo in sprostijo ter pozabijo na svoje strahove. (Intermountain Therapy Animals, b.d.).
Izbira literature poteka na različne načine. Na začetku so vsebine knjig povezane z živalsko
tematiko. Zahtevnost literature je prilagojena bralnim sposobnostim otrok, pomembno je, da
vsebina za otroke na začetku ni pretežka. Če dejavnost obiskujejo dobri bralci, se učiteljica
odloči za branje kakšne obsežnejše knjige, ki jo berejo v nadaljevanjih. Otroke vzpodbujajo,
da tudi sami prinesejo kakšno knjigo. Pri branju v knjižnici je izbira prepuščena knjižničarki,
ki pripravi knjige z velikimi in malimi tiskanimi črkami, tematika je vezana na letni čas. Na
interesnih dejavnostih skušajo razvijati tudi funkcionalno pismenost otrok, učiteljica jih
vzpodbuja, da berejo cenike, novice iz časopisov, kinoloških revij. Tako poleg funkcionalne
pismenosti bogatijo tudi besedni zaklad in spoznavajo lastnosti hišnih ljubljenčkov.
Razumevanje prebranega utrjujejo tako, da morajo otroci prebrati besedilo, nato pa izvesti
napisano aktivnost. O prebranem besedilu se večkrat pogovarjajo, pogovor večkrat teče o
živalih. Za bogatenje besednega zaklada je zelo primerno tudi opisovanje in pripovedovanje
ob fotografijah. Največje navdušenje pa je bilo po besedah učiteljice Ambasadorke nasmeha
med otroci takrat, »ko so na bralni urici pekli piškote za psičko« in »tukaj ne pride v poštev
samo branje, pač pa tudi računanje, matematika, sodelovanje med otroci in vsi strašno
uživamo.«
Interesno dejavnost vedno zaključijo z igro s psom in igra je bistvena sestavina bralne urice.
Igra predstavlja otrokom sprostitveno dejavnost, učijo se jasne izgovorjave

pri dajanju

ukazov, prav tako jim igra predstavlja motivacijo za nadaljnje branje.
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4.2.Vloga in pomen posredovanja s pomočjo terapevtskega psa pri razvoju in spodbujanju
osvajanja bralnih veščin in razumevanju prebranega
Po besedah učiteljice, prostovoljke Ambasadorjev nasmeha predstavljajo »začetki učenja
branja otrokom različne izzive. Nekateri otroci s tem nimajo večjih težav, drugi morajo
branju posvetiti več pozornosti. Če se otroci soočijo z začetnimi težavami pri branju, začno
gledati nanj kot na prisilo in vsakodnevno obveznost, kar pa ni več zabavno. Če pri branju ne
dosegajo nobenega napredka, začno ob neuspehih doživljati stisko in branje se jim upre. Ob
vsakem bralnem neuspehu doživljajo stres in kljub velikemu naporu, ki ga vlagajo v branje,
pri tem niso nič bolj uspešni. Kaj hitro se lahko zgodi, da branje postane frustrirajoče
opravilo, ki posledično vpliva na oblikovanje slabe samopodobe«. Na začetne težave pri
branju, ki lahko prerastejo v strah pred branjem opozarjajo tudi Hall, Gee in Mills (2016) in
pravijo, da lahko težave pri branju vodijo v daljnosežne posledice. Zato je za take otroke
pozitivna izkušnja zelo pomembna (prav tam).
Jalongo (2005) navaja, da je večina otrok živalim zelo naklonjenih in so veseli njihove
družbe. Ob prisotnosti živali otroci v aktivnost vztrajajo dalj časa in so tudi bolj motivirani za
opravljanje te dejavnosti. Prednosti, ki jih prinaša program branja, so po mnenju
strokovnjakov ta, da psi otrokom zagotavljajo varno okolje, nudijo jim socialno oporo in so z
njimi v interakciji (Jalongo, 2005), ne obsojajo jih, zaradi njihove družabne narave pa jim
nudijo enkratno obliko pomoči pri učenju (Jalongo, Astorino in Bomboy, 2004). Vsi, tako
odrasli kot otroci, radi počnemo stvari, ob katerih čutimo ugodje. Otroci imajo zelo radi živali
in po besedah učiteljice, prostovoljke pri Ambasadorjih nasmeha, se je »zavedala, da je
potrebno za učence, ki imajo težave pri branju, poiskati močno motivacijo. To pa je vključitev
psa v pedagoški proces. Če se bodo veselili ur, ko jim bo družbo delal pes, se bodo pričeli
veseliti tudi branja«.
Vloga in pomen, ki ga ima posredovanje s pomočjo terapevtskega psa pri učenju in
spodbujanju branja so glasno branje, pridobivanje samozavesti, vzpodbujanje ljubezni do
branja, vzpodbujanje motivacije in napredek na socialnem področju. Lane in Zavada (2013)
med cilje, ki jih skušajo doseči programi branja s pomočjo terapevtskega psa, uvrščata
doseganje bolj tekočega branja, povečanje motivacije za branje, opogumljanje učencev, ki
imajo težave na bralnem področju pa tudi prizadevanje, da branje postane zabavno. Po
Kirnan, Siminerio in Wong (2015) se otrokom poleg napredka na področju branja in pisanja
poveča tudi zanimanje za šolo, manj je neprimernega vedenja, Martin (2001, v Kirnan,
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Siminerio in Wong, 2015) dodaja, da so učitelji poleg izboljšanja branja opazili tudi manjšo
odsotnost od pouka, povečanje samozavesti in zaupanje vase, povečano zanimanje za branje
in boljšo higieno. Otroci so se začeli vključevati tudi v druge šolske aktivnosti, se
prostovoljno javljali za glasno branje ter bili bolj pogosti obiskovalci knjižnice (prav tam).
Interesne dejavnosti obiskujejo tako učenci, ki imajo težave z branjem in jih za obisk predlaga
učiteljica, kot tudi učenci, ki se javijo prostovoljno. Pri vseh oblikah posredovanja je
pomembno, da otroci čim večkrat, po možnosti vsak dan berejo naglas. Z glasnim branjem
poslušajo samega sebe in ker se slišijo, s tem nadzirajo svoje branje. Naučijo se, da lahko
berejo, premagajo strah pred glasnim branjem in sčasoma jim glasno branje postane domače.
S tem se navadijo tudi nastopanja pred sošolci, pogosteje se za branje javljajo tudi pri pouku.
Napredek pri tehniki branja vpliva tudi na ostale predmete, boljši so pri reševanju nalog in ni
jim težko brati daljših zapisov. Ugotovitev Fisherja in Cozensa (2014), da otroci poleg hitrosti
in točnosti branja napredujejo tudi v daljšem času in razumevanju prebranega, potrjujejo tudi
intervjuvanke. Povedo, da je pri otrocih viden napredek tako pri tehniki in točnosti glasnega
branja kot tudi pri količini prebranega. »Na začetku jim je ena stran preveč, proti koncu pa me
že sprašujejo, ali lahko preberejo dve strani« in tudi med poukom jim ni več težko prebrati
ene strani. Ambasadorka nasmeha, ki izvaja dejavnost branja s psom v knjižnici je povedala,
da je napredek viden že na enem srečanju. V knjižnici naredijo več »krogov« branja in ko
otrok bere tretjič, je njegovo branje glasnejše in razločnejše. »Večkrat ko pride, boljše bere.«
Večji uspeh pri branju pomembno vpliva na otrokovo samozavest, kar potrjujejo vse
prostovoljke in sicer »se naučijo, da lahko berejo, znebijo se strahu in ni več grozno prebrati
cele strani.« Po Paradise (2007, v le Roux, Swartz in Swart, 2014) prinaša branje
terapevtskemu psu pozitivne rezultate tudi na drugih področjih, otroci imajo bolj pozitiven
odnos do šolskega dela, v razredu bolj sodelujejo in so bolj samozavestni, kar ugotavlja tudi
učiteljica, ki deluje samostojno in sicer se po njenem mnenju napredek » dobrega branja kaže
tudi pri ostalih predmetih, saj so otroci boljši pri reševanju nalog iz spoznavanja okolja in
matematike, prav tako jim ni težko brati daljših zapisov«. Branje s pomočjo terapevtskega psa
ima vplive tudi na socialnem področju. Otroci sprejemajo drug drugega, povežejo se s
prijatelji, spoznavajo tudi druge otroke. Poleg tega se naučijo počakati, so strpni in se drugim
ne posmehujejo. Poleg sprejemanja drugega se med seboj tudi spoprijateljijo, na dejavnosti
spoznajo še »kakšnega drugega učenca, s katerim se sicer med poukom ne družijo. Vsi pridejo
do izraza, tudi kakšen bolj tih otrok«. Otroci se naučijo počakati, naučijo potrpežljivosti in
obzirnosti, pa tudi prevzemanja odgovornosti in »zaupanja do drugega živega bitja.«
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Pomen terapevtskega psa pri branju vidijo Hall, Gee in Mills (2016) v tem, da je pes
neobsojajoči in tihi družabnik, ki nudi otroku oporo, ga motivira in mu daje možnost, da
napreduje s svojim bralnim tempom, ne da bi ga pri tem kdo obsojal ali se mu posmehoval.
Ko otroci berejo psu, jih poslušajo tako pes kot njihovi vodniki. Med branjem otrok jih nihče
ne popravlja, čeprav je za učiteljici to včasih težko. Večina otrok, ki prihaja na bralne urice, se
šele uči branja in posledično naredijo še veliko napak. Z nenehnim popravljanjem bi jih lahko
od branja odvrnili, kar pa ni namen interesnih dejavnosti branja s pomočjo psa. Pri učenju
branja jih popravljajo starši in razredni učitelji, interesna dejavnost branja s pomočjo psa pa si
prizadeva za to, da bodo otroci radi brali. Podobno opredeljuje tudi Shaw (2013), ko pravi, da
mora vodnik psa delovati opogumljajoče in sodelujoče, ne da bi pri tem dominiral. Če otrok
naleti na težko besedo, ima na voljo dovolj časa, da jo prebere, vodnik mu lahko pri tem
pomaga, ne prebere pa besede namesto njega. Eden od načinov spodbujanja otroka je, da
vodnik govori v imenu psa (prav tam). O podobnem načinu delovanja govori tudi učiteljica
Ambasadorka nasmeha in če se ji zdi, da otrok kaj prepotiho ali nerazločno preberejo, mu
reče: »…veš kaj, psička tega ni razumela« in tleskne s prsti, zaradi česar psička zalaja, kot bi
potrdila da je to res in otrok se potrudi, da bolj razločno in glasno prebere, s tem pa ga nič ne
prizadene. Pri aktivnostih v knjižnici otroci včasih rečejo prostovoljki, da jih psiček sploh ne
posluša ker spi, a jim ona na to odvrne, da jih posluša z zaprtimi očmi, ker tako lepo berejo.
Seveda so otroci s takim odgovorom zelo zadovoljni. Tudi prostovoljka, ki opravlja aktivnost
v knjižnici, otrok ne popravlja in po njenem opažanju »otroci berejo bolj samozavestno če jih
nihče ne popravlja, če nihče ne komentira da je spet narobe prebral«. Ostali otroci v skupini
otroka, ki bere, večinoma sploh ne poslušajo, saj se povsem posvetijo psičku, ga božajo ali
češejo.
Ko otroci preberejo, za nagrado dajo psičku priboljšek. S tem nagradijo samega sebe, ker so
prebrali. Sami izberejo, na kakšen način bodo dali psu priboljšek. Pomembna sestavina
bralnih uric je igra s psom in vsi se je veselijo, tako otroci kot tudi pes. Po Marinšek in Tušak
(2007) igra med otrokom in živaljo vpliva na njihov jezikovni, kognitivni in socialni razvoj.
Otroci preko igre z živalmi pridobivajo fizične in psihične spretnosti, sposobnosti in izkušnje.
Otroci se učijo samostojnosti in stvari, za katere v realnem življenju še niso sposobni. Igra
ima tudi funkcijo učenja, naučijo se različnih socialnih veščin, zelo pomembno vlogo pri igri
pa ima funkcija zadovoljstva, ki jo pravzaprav opredeljuje za igro. Zadovoljstvo pri igri
otroke sprošča, vpliva na njihovo dobro počutje in pozitivno čustveno stanje (prav tam).
Učiteljica, Ambasadorka nasmeha vključuje igro na koncu bralne urice. V prvih letih
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delovanja je imela igro na sredini, a je otrokom koncentracija preveč padla in so porabili
veliko časa, da so nadaljevali z branjem. Ob opazovanju obeh bralnih uric sem videla, kako so
otroci navdušeni nad igro s psom in to je zanje nagrada, ki so jo zaslužijo za prebrano. Psičku
skrivajo kakšen predmet, ki ga mora najti, v svojo dlan skrijejo priboljšek, ki ga mora najti,
najbolj navdušeni pa so nad triki. Če otrok dovolj glasno in razločno izreče ukaz, ga kuža
uboga in to izvede, na koncu pa ga otrok nagradi s priboljškom. To je po Chandler (2001)
eden od pozitivnih učinkov prisotnosti psa, saj se na tak način se otrok znajde v vlogi učitelja,
prevzame vlogo odraslega in žival ga mora ubogati. V knjižnici, kamor prihajajo različni
otroci, ki se še ne poznajo med seboj, morajo med igro medsebojno sodelovati in to jih je po
nekajkratnih srečanjih povezalo v skupino, doživeli so pozitivne stike na socialnem področju.

4.3. Pogoji za izvedbo metode

Pred samim pričetkom izvajanja dejavnosti je potrebno poskrbeti za dobro pripravo. Jalongo
(2005) in Trampuš (2014) omenjata pomembnost podpore vodstva, podpore in informiranja
sodelavcev, učencev na šoli, pridobitev soglasja staršev, priprave okolja za psa in
pomembnost same priprave učencev. Trampuš (2014) opozori, da je potrebno osnovna
pravila, ki jih morajo otroci upoštevati, nujno postaviti, saj s tem zagotavljajo varnost otrok,
poskrbijo pa tudi za dobro počutje psa. Na pomen varnosti opozarjata tudi Lane in Zavada
(2013) ki pravita, da je izjemnega pomena, da naučimo otroke primernega vedenja v bližini
živali. Eden od načinov učenja je preko igre vlog. Po naravi so otroci zelo radovedni in psa bi
se lahko dotaknili ali se mu približali na neprimeren ali celo nevaren način. Po Trampuš
(2014) spadajo med osnovna pravila mirno obnašanje v bližini psa, otroci morajo upoštevati,
da se v bližini psa ne kriči in skače. S psom naj se hkrati igra samo en otrok, ostali otroci naj
ne motijo med igro. Prav tako ne smejo motiti psa med spanjem ali ko je na svojem mestu.
Hranijo ga samo s priboljški, ki jih prinese učitelj. Po stiku s psom si morajo vedno umiti
roke.
Pogoji za izvedbo branja s pomočjo psa, ki morajo biti izpolnjeni so določitev pravil
obnašanja, pridobitev ustreznih dovoljenj, primerna usposobljenost psa in vodnika, ustrezen
prostor, velikost skupine in starost otrok.
Pravila, ki jih navaja Trampuš (2014), so izpostavile tudi intervjuvanke. Preden začno izvajati
aktivnosti, otroke zelo natančno poučijo o pravilih obnašanja, ki jih je potrebno upoštevati.
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Prav tako jih seznanijo s pasjo govorico, s čimer razvijajo empatijo pri otrocih. Otroke najprej
poučijo, kako se pristopi do psa, šele kasneje vzpostavijo z njim prvi stik in ga lahko
pobožajo. Otroci morajo tako sprejeti, da se okrog psa »ne cvili in skače, ker ga to vznemiri«.
Učence opozorijo na občutljiva pasja čutila, sluh in voh, pa tudi na občutljivost na bolečinske
dražljaje. Če se hoče pes umakniti, ga je potrebno pustiti pri miru, otroci naj ne hodijo za
njim. Do kužka se je potrebno vesti nežno, saj nihče ne mara grobosti. Otroci morajo prav
tako upoštevati pravilo, da pri branju mirno in tiho počakajo, da pridejo na vrsto.
Ambasadorka, ki opravlja aktivnost bralnih uric v knjižnici je pri tem omenila, da je včasih
disciplina velik problem in mora velikokrat poudariti, da med bralno urico ne kričimo »ker
kuža dobro sliši. Po doslednem in vztrajnem ponavljanju pravil so se otroci na tako vedenje
navadili in če so postali malce glasnejši, je zadostovalo že, da je dala prst na usta. Podobno
izkušnjo je omenila tudi Ambasadorka, ki opravlja interesno dejavnost v šoli, saj so v
interesni dejavnosti slabi bralci, velikokrat označeni kot otroci s posebnimi potrebami in je
bilo »potrebno večkratno ponavljanje pravil, ob tem sem morala neprestano opazovati psičko.
Ko smo premostili začetne težave, pa je postalo zabavno. Otroci morajo sprejeti, da je namen
bralnih uric, da so prijetne za vse, tako učence, psa, kot tudi vodnika.« Otrok, ki ne upošteva
pravil, na dejavnosti ne more sodelovati. Učiteljica, Ambasadorka nasmeha, je tako morala
nekoč iz skupine izključiti otroka, ki ni upošteval nobenih pravil. Če vodnik opazi, da ima
pes slab dan, se slabo počuti ali kaže znake stresa, aktivnosti ne izvajajo in dejavnost takrat
odpade.
Pomembnost pridobitve soglasja vodstva izpostavijo tudi prostovoljke in potrdijo, da je
potrebno pridobiti soglasje ravnatelja in da niso vse šole naklonjene takemu delu in da je
»prav gotovo ravnatelj tisti, ki te spusti notri«. Zaenkrat je aktivnost branja s terapevtskim
psom še v povojih, beleži pa vedno večje število prostovoljcev, ki aktivnost izvajajo. Poleg
podpore šole je pomembno tudi soglasje staršev. Učiteljica, ki deluje samostojno, na prvem
roditeljskem sestanku staršem podrobno predstavi svojo interesno dejavnost in za obisk se
odločijo po lastni presoji, do sedaj so bili starši dejavnosti zelo naklonjeni. V osnovni šoli,
kjer je zaposlena učiteljica, Ambasadorka nasmeha, ob vsakem začetku šolskega leta
pripravijo Sončkov dan, na katerem se predstavi njihovo društvo, tako da so že malo bolj
prepoznavni. Tudi za obisk bralne urice v knjižnici je potrebno soglasje staršev, ki ga otroci
prinesejo s seboj na bralno urico.
Za opravljanje aktivnosti morata biti pes in vodnika ustrezno usposobljena. Pri nas
zakonodaja na tem področju še ni urejena in ni predpogoj, da tako delo opravljajo zgolj
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terapevtski psi. Učiteljica, ki deluje samostojno, ni članica nobenega društva, ima pa zelo
dobro šolanega psa, ki ima izredno rad otroke, zato se je po resnem premisleku in dovoljenju
ravnatelja tudi odločila za izvajanje interesne dejavnosti. Tudi sama je omenila, da si želi, da
bi bilo to področje bolj urejeno.
Po Fisher in Cozens (2014) naj dejavnost branja poteka v mirnem in kontroliranem okolju, kar
upoštevajo vse prostovoljke. Pomembno je, da se psa in otrok med dejavnostjo ne moti. Obe
opazovani aktivnosti branja s terapevtskim psom sta potekali v mirnem kotičku, otroci so se
usedli v krog, pes je bil na sredini. Z odejico ima pes nakazan prostor, kamor se lahko
umakne, če bi želel izstopiti iz interakcije. Običajno je med bralno urico žival v sredini kroga,
ki pa ne sme biti čisto zaprt, ker mora imeti pes možnost izhoda. Udeleženke do sedaj niso
imele nobene slabe izkušnje, pes se počuti varnega in sigurnega, če je njegov vodnik v
neposredni bližini in po besedah učiteljice Ambasadorke nasmeha » sem tam in če ima psička
mogoče kakšno stisko, se obrne k meni in mi da glavo na nogo«. Knjižnica, v kateri sem bila
navzoča, ima zelo lepo urejen, miren in malo odmaknjen kotiček, kjer lahko bralno urico
nemoteno izvajajo. V šoli izvajajo aktivnost v učilnici ali kabinetu. Učiteljica ki deluje
samostojno, izvaja aktivnost na prostem, tam se tako otroci kot kuža dobro počutijo, poleg
tega se na tak način izogne morebitni nevarnosti pred alergijami. V primeru slabega vremena
izvajajo aktivnost v šolski avli, ki v popoldanskem času ni obiskana in lahko nemoteno delajo.
Med potekom aktivnosti je potrebno upoštevati počutje psa, nenehno je treba biti pozoren na
morebitne znake stresa ali slabega počutja.
Zanimanje za dejavnosti branja s pomočjo terapevtskega psa je zelo veliko in včasih pride na
dejavnost preveč otrok. Preveliko število otrok ne omogoča kvalitetnega dela, poleg tega je
tudi za psa taka aktivnost preveč naporna. Priporočljivo število otrok, ki naj obiskuje
dejavnost branja s pomočjo terapevtskega psa, je pet otrok. Tako ima vsak otrok možnost, da
bere vsaj dvakrat, poleg tega imajo vsi otroci priložnost za igro in interakcijo s psom. Prvo
leto izvajanja interesne dejavnosti je bilo prisotnih deset otrok, kar ni omogočalo doseganje
vseh zastavljenih ciljev. Tudi v knjižnici so uvedli zgornjo mejo na pet otrok, kajti urice so
med otroki zelo priljubljene in v nasprotnem primeru bi bilo število otrok preveliko.
Primerna starost za izvajanje branja s pomočjo terapevtskega psa je z otroci tretjega razreda.
To je obdobje, ko se otroci tudi po učnem načrtu učijo branja, takrat mu namenijo veliko vaje
in časa tudi v razredu. Učiteljica, Ambasadorka nasmeha je v začetku vključevala tudi otroke
drugega razreda, a je kasneje to opustila, malo zaradi pomanjkanja časa, malo pa ker »je drugi
razred prezgodaj, imajo še preveč opraviti sami s seboj«. V dejavnost raje vključi kakšnega
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slabega bralca iz četrtega razreda. Friesen (2012) pravi, da je dejavnost branja s pomočjo
terapevtskega psa dopolnilna dejavnost pri učenju branja, s čimer se strinjajo tudi
prostovoljke. V knjižnici obiskujejo bralne urice otroci različnih starosti, pogoj pa je, da zna
že brati, priporočljivo je, da obiskuje vsaj drugi razred.
4.4. Bistvene prednosti programa branja s pomočjo psa
Melson (2001, v Risley-Curtis, 2010) pravi, da so odnosi, ki jih otroci spletejo s svojimi
hišnimi ljubljenčki, pogosto eni od najpomembnejših odnosov v otroštvu. Jalongo (2005)
ugotavlja, da psi nudijo otroku edinstveno obliko podpore pri učenju, fizičnem zdravju ter
čustvenem dobrem počutju. Med bistvene prednosti branja s pomočjo terapevtskega psa
spadajo pozitivna naravnanost otrok, pes je močan motivacijski dejavnik, otroci se na
dejavnosti sprostijo, deležni so individualne obravnave, napredek pa je poleg branja viden
tudi na nekaterih drugih področjih in sicer se jim poveča samozavest, otroci so bolj zbrani,
znajo počakati, uspešnejši so še na drugih šolskih področjih.
Po Hall, Gee in Mills (2016) se število otrok, ki uživa pri branju, zmanjšuje in posledično
otroci tudi manj berejo. Ob prisotnosti psa so otroci bolj motivirani za branje, kar vpliva na
izboljšanje bralnih sposobnosti, to pa je posebno pomembno za otroke, ki imajo težave na
bralnem področju (prav tam). Otroci, ki imajo težave na področju branja, se bojijo brati
naglas, saj jih je strah neuspeha ali osramočenosti (Stringer in Mollineaux, 2003, v Lane in
Zavada, 2013). V takih primerih so psi zelo primerni poslušalci, saj so med otrokovim
branjem tiho, jih poslušajo in ne komentirajo (Friesen, 2009). V prisotnosti živali, ki otroke
brezpogojno sprejemajo, se otroci sprostijo in pomirijo ter tako pozabijo na svoje strahove, v
varnem okolju se počutijo sproščeno in udobno, poleg tega je branje psu zabavno
(Intermountain Therapy Animals, b.d.). Prisotnost živali na otroke pozitivno vpliva in tudi
obnašajo se drugače. Pes predstavlja otrokom močan motivacijski element. Uživajo v tem, da
jih kuža posluša, to motivacijo pa prenašajo tudi na šolsko učenje. Bralni motivacijski
dejavniki so po Pečjak in Gradišar (2002) pomembni, saj posameznika vzpodbujajo k branju,
pomagajo mu, da vztraja do cilja ter pripomorejo, da želi bralno izkušnjo še ponoviti. Ker se
otroci veselijo prisotnosti psa, posledično tudi raje berejo. Tudi slabi bralci želijo brati psu, ni
jim pomembno, če mogoče berejo slabše od ostalih otrok, ker pred kužkom ne občutijo
nobene zavore. Prisotnost psa jim pomeni vzpodbudo, radi vidijo da kuža leži ob njih in ga
božajo. Otroci se ob psu sprostijo in umirijo. Po raziskavah (Friedman, Thomas in Eddy,
2000, v Fisher in Cozens, 2014) prisotnost terapevtskega psa med branjem zniža otrokov
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krvni tlak, srčni utrip, zmanjšajo se ostali vidni znaki anksioznosti. Sproščenost otroka
pripomore k temu, da ni »zakrčen« in lahko začne brati. Nekateri otroci imajo strašno tremo
in prisotnost psa jim pomaga, da se sprostijo. Po izkušnjah učiteljice Ambasadorke nasmeha
nekaterim otrokom zaradi treme stiska grlo in vrat, iz sebe ne morejo spraviti nobenega glasu,
kuža pa jih umiri in počasi začnejo brati. Sproščenost otrok vpliva na dobro vzdušje in klimo
in po besedah učiteljice ki dela samostojno »se imamo fletno, se družimo, smejimo se kužku,
zabavamo se ob knjigah«. Pes deluje kot motivator in otroci se ne obremenjujejo s tem, ali
dobro ali slabo berejo. »Uživajo ob dejstvu, da jih kuža posluša, leži ob njih, oni pa ga lahko
božajo«. Pes otroke brezpogojno sprejema točno take kot so, ne glede na spol, videz, socialni
status, ne glede na to ali berejo dobro ali slabo ter katere narodnosti so. Ko berejo, je pes tam
samo zanje, jih posluša, ne komentira in jih ne popravlja. Ne ozirajo se na to, da sošolec bolje
bere od njih, ko so sami na vrsti, takoj začno brati kužku, ni tako kot v šoli, ko pri glasnem
branju občutijo zavoro. Veselijo se uric, ko mu bodo lahko brali in posledično se bodo
veselili tudi branja samega. Prostovoljke naštevajo prednosti, ki jih navaja tudi Friesen (2012)
in sicer omogočajo bralne urice otrokom igrive, vsebinsko zanimive in domiselne interakcije
med člani skupine, med katerimi se vzpostavi tudi bolj zaupen odnos, pozitivno pa vpliva tudi
na ostala področja šolskega dela. Prostovoljke omenijo, da otroci z veseljem hodijo na
dejavnosti in če imajo doma kakšno žival, berejo tudi njej, včasih je doma tudi plišasta žival
dober poslušalec. Delo v manjši skupini omogoča individualen pristop do otrok, prostovoljke
so vesele, da lahko z njimi vzpostavijo oseben stik, si vzamejo čas za pogovor, spremljajo
lahko tudi njihov razvoj.

Otroci si želijo druženja z živalmi tudi pri šolskem delu.

Prostovoljkam so otroci izrazili željo, da bi jih kužki obiskovali tudi v šoli in po njihovih
besedah bi se »še bolj z veseljem učili«. Poleg boljše motivacije otroci napredujejo tudi na
ostalih področjih, so bolj zbrani, osvojijo določene socialne veščine, znajo počakati da pridejo
na vrsto in se obnašajo tako, da ne bodo vznemirili kužka. Za branje se začnejo zanimati, pri
dejavnosti postanejo tudi sami aktivni, s seboj začno prinašajo knjige, kužku kaj napišejo ali
narišejo. Pridobijo samozavest in zavest o tem, da je branje nekaj prijetnega, ne pa grozna
prisila, ob kateri se počutijo nemočne. Prednost takega načina dela je, da je metoda zelo
preprosta in enostavna, a učinkovita, to pa zato, ker pri otrocih vzbuja navdušenje in veselje,
obiska kužka se večina otrok močno razveseli, če pa se česa veselijo, tisto stvar tudi veliko
hitreje opravijo in premagajo morebitne ovire.
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4.5. Opažanja prostovoljcev na podlagi njihovega spremljanja in beleženja aktivnosti ter
področja, na katerih otroci najhitreje napredujejo
Po opažanjih prostovoljk je prisotnost psa za otroke pomembna, ob njem doživljajo občutke
sprejetosti. Veliko otrok čuti, da jih nihče ne posluša in razume in takim otrokom pes
predstavlja oporo. Psa doživljajo kot prijatelja. Otroci čutijo, da jim pomaga nekdo, ki ga
imajo najraje na svetu. Prostovoljka, ki opravlja dejavnost v knjižnici meni, da »mogoče v
knjižnico radi pridejo že zato, da niso sami«. O pomenu socialne opore Cobb (1976, v Berget
in Ihlebaek, 2011) pravi, da je le- ta pomembna, ker posameznika ščiti pred anksioznostjo,
depresijo in ostalimi boleznimi, McNicholas in Collins (2006, v Berget in Ihlebaek, 2011) k
temu dodajta, da je lahko socialna opora, ki jo prejemamo od živali, v določeni meri
nadomestilo za manjkajočo človeško podporo.
Pri aktivnostih s pomočjo terapevtskega psa beleženje napredovanja ni potrebno. Kljub temu
Ambasadorki nasmeha napredek otrok spremljata in beležita. Glede na njuna opažanja je
napredek viden na področju glasnega branja, boljše bralne tehnike in hitrosti branja, pa tudi na
ostalih področjih kot so motivacija, samozavest in socialne interakcije. Otroci po njihovem
mnenju napredujejo tudi po količini prebranega, saj jim je na začetku težko prebrati celo
stran, kasneje pa izražajo željo, da bi radi prebrali dve strani. Njihova motivacija se ne kaže
zgolj v želji po tem, da bi prebrali kakšno stran več, pač pa tudi v tem, da dejavnosti zelo radi
obiskujejo in prihajajo prostovoljno, prinašajo svoje knjige, včasih kaj napišejo, zelo radi pa
živlai kaj narišejo.
O napredku, ki ga lahko prinese že en sam obisk, mi je pripovedovala prostovoljka, ki izvaja
dejavnost v knjižnici. Povedala je, da je na bralno urico prišla deklica in rekla, da ne bo brala.
Prostovoljka jo je vprašala, v kateri razred hodi in deklica je odvrnila, da v tretjega. »Zakaj pa
ne boš brala, saj tretji razred pa ja že zna brati« je odvrnila prostovoljka. »Pravijo, da ne znam
brati. Doma tako pravijo, pa sošolci tudi.« Prostovoljka je predlagala deklici, naj nekaj
prebere in če bo v redu, bo kuža kar zadremal, če pa ne bo v redu, jo bo pa debelo gledal. K
temu je dodala, da pes vedno zaspi, ko otroci berejo. »In ona je res tako brala, potiho,
preplašeno, noge je imela prekrižane, roke je imela prekrižane, glavo je imela dol, vse lase na
obraz, tako je brala, res, sram jo je bilo, prav sram jo je bilo«, se spominja prostovoljka. »In
kuža je spal, jaz nisem hotela nič reči, ona me je gledala kaj bom rekla, jaz pa nisem hotela
nič reči. Ko je prebrala do konca, sem jo vprašala, kaj dela kužek,« je nadaljevala
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prostovoljka. Deklica je odvrnila, da kuža spi. »In kaj to pomeni?« Deklica je bila
presenečena: »se pravi da me je razumel?« »Pritrdila sem ji in rekla: »če te ne bi razumel,
potem ne bi spal, verjetno bi lajal in bil jezen, vsekakor mu ne bi bilo fino.« Ko so brali drugi
krog, je že dala noge eno k drugi, glavo bolj pokonci, »ko pa smo brali tretji krog, je tako
dobro brala, da sem si rekla: »uau«, to je bilo tisto,

nad čemer sem bila jaz najbolj

navdušena v celem letu. In potem sem bila prav žalostna, ker je naslednjič ni bilo več.«
Deklica je dobila svojo potrditev, da z njenim branjem ni nič narobe in edino potrditev ter
zaupanje vase je bilo tisto, kar je potrebovala.
Živali so pomemben podporni dejavnik tudi v trenutkih, ko se otroci znajdejo v stresnih
situacijah in potrebujejo čustveno podporo (Anderson in Olson, 2006, v Friesen, 2009).
Včasih prostovoljke opazijo, da otrok potrebuje čustveno bližino živali. Ena od prostovoljk
govori o primeru, ko sta se starša posvojenega fantka ločevala in » on je kar ležal na psu, celo
uro je ležal na njem, tako je rabil toplino«. Ker je videla, da pes to tolerira, ni prekinila
interakcije.
Ambasadorki nasmeha opozorita, da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi imeli pri izvajanju
aktivnosti branja pomoč pri izvajanju. Želita si, da bi ostali v vlogi vodnice terapevtskega psa,
prisotna pa bi bila knjižničarka ali učiteljica (oziroma drug pedagoški strokovnjak), ker je
težko biti istočasno vodnik psa in pedagog. »Če se psu kaj dogaja, ga moram odstraniti,
problem je ker bi v razredu pustila otroke, za katere je prav tako potrebno poskrbeti«.
Učiteljica, Ambasadorka nasmeha je omenila, da je imela eno leto v skupini veliko otrok s
posebnimi potrebami in strokovna pomoč bi bila več kot dobrodošla.
Tudi v našem okolju se je potrebno zavedati kulturnih razlik med različnimi narodnostmi.
Učiteljica, Ambasadorka nasmeha uči v osnovni šoli, kjer je veliko priseljencev iz Albanije,
Makedonije in Bosne. V teh državah velja pes za umazano žival, ki ni namenjena božanju in
crkljanju. V skupini je imela fantka, ki se je panično čistil in bil zelo preplašen, da ne bi imel
na sebi kakšne pasje dlake. Kasneje je izvedela, da gre za vražo, da umreš, če dobiš pasjo
dlako. »Zato pri bralnih uricah včasih naredim tudi delavnico odpravljanja strahu, pa valjček
imamo, da si na koncu očistijo dlake«. Po Hergovich idr. (2002) je lahko v nekaterih primerih
pes otrokom, ki prihajajo iz drugih držav in imajo začetne težave pri navajanju na tuje okolje
in učenju jezika, v podporo, seveda ob predpostavki, da ima kulturno okolje, iz katerega
prihaja otrok, do živali pozitiven odnos.
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Po treh letih delovanja so po opažanju prostovoljk odzivi na njihovo delo pozitivni tako s
strani staršev kot vodstva šole, učiteljev in knjižnice. Odnos staršev je zelo pozitiven, so
navdušeni nad dejavnostmi in so jo tudi pohvalili ravnatelju. Tudi ravnatelji podpirajo
izvajanje takih dejavnosti. Nekateri učitelji imajo do dejavnosti pozitiven odnos, drugim se
zdi taka dejavnost nesmiselna.
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4.6. Primeri dobre prakse v Sloveniji
V Sloveniji so aktivnosti branja s pomočjo terapevtskega psa vedno bolj pogoste in
prepoznavne. Bralne urice so vedno bolj pogoste tako v knjižnicah kot v osnovnih šolah,
čeprav prostovoljke pravijo, da je prostor v šoli zaenkrat še težko dobiti. Verjetno temu
botruje slaba prepoznavnost in neurejenost področja. Učiteljica, Ambasadorka nasmeha je
povedala, da je na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v ustanavljanju nova mreža, učitelj
s psom. To pomeni, da se postavljajo prvi pogoji za delovanje psov v izobraževalnih
ustanovah. V projektu so združena vsa aktivna društva in zavodi, cilj delovanja pa je
pripoznanje terapevtskega psa na vzgojno – izobraževalnem področju. V tujini je tak način
dela vedno pogostejša in splošno priznana praksa. Primere dobre prakse beležimo tudi pri nas,
saj so na področju izvajanja aktivnosti branja s pomočjo terapevtskega psa aktivna vsa društva
in zavod, nekateri od njih pri delu uporabljajo R.E.A.D.® metodo, nekateri sledijo lastnim
izkušnjam in dobri praksi.
Pri oblikovanju skupine upoštevajo dosedanje izkušnje. Pred samim pričetkom morajo
pridobiti ustrezna soglasja s strani šole ali knjižnice ter staršev. Pred stikom otroka z živaljo
skrbno poudarijo in določijo pravila obnašanja. Priporočljiva velikost skupine je pet učencev,
najbolj primerna je za otroke v tretjem razredu. Potek bralne urice oblikujejo po primerih
dobre prakse. Sestavine bralne urice so uvodno sproščanje in božanje psa, nato se pes umakne
na svoj prostor. Ko otrok prebere, psa nagradi s priboljškom, kar pomeni nagrado tudi za
otroka samega. Na koncu namenijo čas tudi igri s psom.
Med bralnimi uricami lahko včasih odkrijejo vzrok slabega branja. Vzroki so različni, pri
kakšnem učencu ugotovijo prisotnost disleksije, včasih imajo otroci težave z vidom ter črk na
blizu ne vidijo dobro. Aktivnosti branja s terapevtskim psom so primerne za vse otroke, tako
dobre kot slabe bralce, avtiste in otroke z disleksijo. Učiteljica, Ambasadorka nasmeha pravi,
da je za otroke z disleksijo ta metoda zelo dobrodošla in pozitivna, saj »malo pozabi na svoje
probleme, kuža ga sprosti, malo motivira in z veseljem prihaja na dejavnost. Ne zanima ga
toliko knjiga kot to, ali bo kuža tam in počasi začnejo tudi sami nositi knjige, se veselijo.
Potem ko pa se navadijo, da je kuža tam, da ob njih leži, oni ga pa božajo ter čakajo, da ko bo
prebral, bo na vrsti za igro s kužkom, potem je pa to to«.
Prostovoljke sem povprašala tudi o negativnih izkušnjah. Učiteljica ki deluje samostojno
kakšnih negativnih izkušenj ni imela, razen da »včasih kdo pozabi priti«. Prostovoljka, ki je
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izvajala aktivnost v knjižnici je povedala o negativni izkušnji s preveliko skupino. Na bralno
urico je prišlo kar enajst otrok, kar je bilo preveč, zato je omejila število prijav na pet otrok.
Občasno se sooča tudi s problemi z disciplino otrok in za te namene je knjižničarka pripravila
dodatne aktivnosti, ki jih lahko otrok izvaja, medtem ko ne bere. Na mizi imajo pripravljene
barvice, liste, pobarvanke in otrok lahko barva ali piše. Učiteljica, Ambasadorka nasmeha je
število otrok v interesni dejavnosti prav tako zmanjšala iz deset na pet. Pravi, da je pet
optimalno število in otrok res lahko bere, prav tako ostane čas še za igro z živaljo. Omenila je,
da je morala iz skupine izključiti otroka, ki ni upošteval nobenih pravil in je hotel psu
nagajati, ter »mu kar ni bilo jasno, da se to ne sme delati«. Včasih se pojavi tudi problem s
posesivnostjo, nekateri otroci so do živali preveč posesivni in jih mora ustaviti, pogosto se
tako obnašajo otroci, ki imajo živali doma. Mnenje intervjuvank je, da je izvajanje dejavnosti
branja s pomočjo terapevtskega psa za otroke zelo prijetna dejavnost, ki jih sprosti in
pripomore k napredku tako učenja branja, razvijanju veselja do branja, pa tudi socialni
interakciji in ublažitvi marsikatere čustvene stiske. Vse bodo z aktivnostmi z veseljem
nadaljevale, seveda če bo »s kužkom vse v redu in dokler bo aktivnost lahko izvajal«.
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5. SKLEP
V diplomskem delu sem raziskala, kakšen pomen ima terapevtski pes pri izvajanju aktivnosti
branja. Prisotnost psa ima na otroke zelo pozitiven vpliv. Ob njem se sprostijo, motivira jih za
branje, kar je posebno dobrodošlo pri otrocih, ki branje doživljajo kot izrazito neprijetno
opravilo in se mu skušajo izogniti na vsakem koraku. Seveda je predpogoj za uspešnost vseh
takih oblik dela otrokova naklonjenost do živali. Mnenja sem, da otrok, ki se pretirano boji
živali, ob taki dejavnosti ne more uživati in se sprostiti ter da je v prvi vrsti najprej potrebno
odpravljanje strahu pred živaljo. Glede na rezultate raziskave prostovoljke takega primera
niso imele. Potrebni moramo biti na kulturne razlike med otroci, nekatere narodnosti smatrajo
psa za izrazito nečisto žival in vprašanje je, kakšen učinek ima prisotnost terapevtskih psov
pri takih otrocih.
Glede na raziskavo bi bilo smotrno razmisliti o dodatni pomoči pri izvajanju aktivnosti, saj so
udeleženke pri večjem številu učencev težko hkrati vodnice psa in prostovoljke, ki skrbijo za
pet otrok ali več. Pri individualnem delu, ko psu bere samo en otrok, je takih dilem bistveno
manj. Seveda je za individualen način dela terapevtskih parov absolutno premalo oziroma,
preveč je otrok, ki bi radi brali psu in so nad takim načinom dela zelo navdušeni. Tako kot v
tujini, je tudi pri nas premalo izšolanih terapevtskih psov, priljubljenost takega načina dela pa
vse bolj narašča.
Pri vključitvi terapevtskega psa v šolski prostor bi bilo nujno potrebno postaviti osnovne
smernice in pogoje, kdo lahko opravlja delo z otroci, kakšen mora biti pes in vesela sem, da je
v ustanavljanju mreža za učitelje, ki pri svojem delu uporabljajo živali. Nenazadnje lahko
neprimerno šolan pes povzroči veliko škode in meče slabo luč na vse strokovne izvajalce in
glede na to, da je tudi pri nas priljubljenost takega načina dela narašča, je pravila nujno
potrebno določiti.
Rezultati kažejo, da prostovoljci namenjajo veliko pozornosti in skrbi za dobro počutje
njihovega psa in ustrezno skrbijo za preprečevanje stresa. Mejo med dobrodelnostjo in
izkoriščanjem živali lahko hitro prestopimo in lahko se zgodi, da v želji po dobrem delu za
ljudi pozabimo na dobro počutje živali.
Vključevanje psa v socialno pedagoško delo bi bilo zelo dobrodošlo, glede na pozitivne
vplive ki jih beležijo raziskave. Otrok se ob psu dobro počuti, ob njegovi prisotnosti je lažje
navezati terapevtski stik, če ima otrok slabe izkušnje tako z odraslimi kot z ljudmi, postane
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pes njegov prijatelj, ki mu lahko zaupa marsikatero težavo, ne da bi le-ta izdal njegovo
zaupanje. Terapevtski par socialni pedagog in terapevtski pes bi bila vsekakor zelo
dobrodošla, pa ne le za osnovnošolsko populacijo, pač pa za vse starostne skupine in
izobraževanje v tej smeri je vredno razmisleka.
Zavedati se je potrebno, da ima branje s pomočjo terapevtskega psa sicer pozitiven vpliv na
otrokov napredek pri učenju branja, je pa to zaenkrat le dopolnilna oblika dela in če želimo,
da otrok veščino branja dobro osvoji in avtomatizira, mora vsakodnevno brati, torej mu je
taka oblika dela motivacija za nadaljnje delo in vložen lastni trud. Potrebno bi bilo raziskati,
kakšne oblike branja s pomočjo terapevtskega psa izvajajo ostala aktivna društva v Sloveniji,
koliko osnovnih šol izvaja branja v okviru interesnih dejavnosti, ali morda kakšna uporablja
branje s pomočjo terapevtskega psa v obliki izobraževanja s pomočjo terapevtskega psa in
ima za otroke s težavami na področju branja izdelan individualen načrt, zastavljene cilje ter
spremlja in beleži njegov napredek. Prav tako bi bilo potrebno raziskati, kakšna je optimalna
oblika dela, saj je tak način dela pri nas še v povojih. Tudi v tujini je bilo opravljenih malo
študij, ki bi zadostovale znanstvenim kriterijem, se pa raziskovalci na tem področju strinjajo,
da ima branje s pomočjo terapevtskega psa mnogo pozitivnih učinkov in je upravičeno
nadaljnjih raziskav.
Zakaj se meni osebno zdi pomembno, da otroci in kasneje odrasli radi berejo (beremo), bi
rada zapisala misel Umberta Ecca:
Človek, ki ne bere,
živi eno samo življenje,
medtem ko jih bralci
lahko doživijo več tisoč.
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Priloga št.1: Okvirna vprašanja za polstrukturiran intervju
1. Ali mi lahko prosim poveste, kako ste se srečala z delom posredovanja s pomočjo
terapevtskega psa?
2. Koliko časa in kako so potekala izobraževanja, da ste psa usposobila za takšno delo? Ali
ste se za izvajanje bralnih uric dodatno izobraževala?
3. Koliko časa se že ukvarjate s tem?
4. Kako na bralnih uricah poskrbite za dobro počutje psa?
5. Kako psu in otrokom prilagodite prostor, katere ostale zahteve morajo biti še izpolnjene?
6. Kateri ostali pogoji – v organizacijskem smislu – morajo biti izpolnjeni?
7. Kako poteka bralna urica? Koliko časa traja in ali je številčno omejena?
8. Kateri otroci prihajajo? Kdo jih izbere, se prijavijo prostovoljno?
9. Koliko časa naj obiskuje bralne urice, kakšna so vaša opažanja glede napredka?
10. Katero področje branja se jim najbolj izboljša, kakšna so vaša opažanja?
11. Na katerih drugih področjih, poleg branja, ste še opazili napredek, kaj jim pomeni
prisotnost psa?
12. Si beležite napredek otrok?
13. Kako je z izbiro knjig? Na podlagi katerih kriterijev jih izbirate in kakšna naj bo po vašem
mnenju vsebina knjig?
14. Katere so po vašem mnenju bistvene prednosti takega načina dela?
15. Kako se otroci odzivajo na tak način dela? Ste morda kdaj doživeli kakšno negativno
izkušnjo, če da, jo lahko prosim opišete?
16. Koliko se praksa branja s psom uveljavlja pri nas, ali mogoče veste, kje v največji meri ter
kakšni so odzivi strokovnjakov in staršev?
17. Kje vidite še možne izboljšave na tem področju?
18. Kakšna misel za konec, ki jo želite posebej izpostaviti?
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Priloga št.2: Prikaz zbranih kategorij

KATEGORIJE

KODE 1.REDA

TEMPERAMENT

LASTNOSTI PSA
IZBIRA PRIMERNEGA
PSA ZA DEJAVNOST

ŠOLANJE

ODGOVORONOST
VODNIKA

IZOGIBANJE STRESU
SKRB ZA PSA

KODE 2.REDA
Miren pes
Biti mora zrel
Star vsaj 2 leti
Ima narejeno osnovno
šolanje
Komisija ugotovi, za kakšno
delo je primeren
Individualno ali skupinsko
delo
Delo z otroci ali starejšimi
Svet spoznava z vohanjem
Testrianje psa, ki je zanj zelo
zahtevno
Šolanje končajo tisti, ki so
res super karakterji
Izpit opravljata tako vodnik
kot pes
Pred nastopom samostojnega
dela 25 hospitacij
Pomembno, da je pes
navezan na vodnik
Pes mu mora zaupati
Kakšen si delo predstavlja
preveč enostavno, ne gre
samo »za božanje«
Vodnik mora zaščititi psa
Pred začetkom dejavnosti
sproščanje psa, kratek
sprehod
Pes je vedno na prvem
mestu
Ne sme biti preobremenjen,
maksimalno dve uri na teden
Vodnik mora dobro poznati
znake stresa, če se pojavijo,
takoj preneha z dejavnostjo
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Otroke naučiti ustreznega
obnašanja do psa

SKRB ZA PSA

POSTAVLJANJE
PRAVIL

Ne cvilimo in kričimo, kuža
dobro sliši
Če se hoče pes umakniti, ga
pustiš pri miru in ne hodiš za
njim

USTREZEN
PROSTOR

Miren kotiček v šoli, razred
ali učilnica
Miren kotiček v knjižnici
Zunaj šole, v primeru
slabega vremena v ali
Pes mora imeti možnost
umika
V prisotnosti psa ne
vpijemo in kričimo

POGOJI ZA IZVEDBO
PRAVILA
OBNAŠANJA

Pri branju počakamo, da
pridemo na vrsto
Do kužka se vedemo nežno,
nihče ne mara grobosti
Če se kuža umakne, ga
pustimo pri miru
Najbolj primerno pet
učencev

VELIKOST SKUPINE

Iz desetih učencev zmanjšala
na pet
Sedaj omejila na pet
učencev, enkrat prišlo enajst,
kar je bistveno preveč
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Dejavnost za otroke
3.razreda, ki ga poučuje
PRIMERNA STAROST
POGOJI ZA IZVEDBO

OTROK

V knjižnici otroci različne
starosti, pogoj da zna brati,
vsaj 2.razred
Optimalno za tretji razred,
vzame tudi kakšnega iz
4.razreda
Drugošolci imajo še preveč
dela sami s seboj

DOVOLJENJA

Najprej potrebno dovoljenje
ravnatelja
Podpora šole
Soglasje staršev, oni morajo
dovoliti
Direktor knjižnice navdušen

POTEK BRALNE
URICE
OBLIKOVANJE
IN
POTEK
BRALNE
URICE

Pred pričetkom uvodno
sproščanje, božanje psa
Pes ima prostor, kamor se
lahko umakne
Ko otrok prebere, nagradi
psa s priboljškom
Na koncu igra

NAČRT ZA
INTERESNO
DEJAVNOST:
VZGOJNO –
IZOBRAŽEVALNI
CILJI

Povečati motivacijo
Pomoč pri doseganju ciljev
po učnem načrtu
Razločni in odločni govor
preko ukazov psu
Izboljšanje samopodobe
Odpravljanje strahu pred
psom
Razvijanje empatije
Izboljšanje koncentracije,
pozornosti
Socialno učenje
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Knjižničarka pripravi več
knjig, nato izberejo otroci

IZBIRA

LITERATURE

Učiteljica pripravi glede na
to, kakšni bralci se prijavijo
na dejavnost
Otroci sami prinesejo knjige,
večinoma s pasjo tematiko
Berejo cenike, novice iz
časopisov – spodbujanje
funkcionalne pismenosti

OBLIKOVANJE

Preberejo navodilo in
izvedejo aktivnost

IN
Fotografije: opisovanje in
pripovedovanje

POTEK
BRALNE

Kinološke revije:
spoznavanje hišnih
ljubljenčkov in bogatenje
besednega zaklada

URICE

IGRA S PSOM

Bistvena sestavina bralne
urice
Učenje jasne izgovorjave pri
dajanju ukazov
Sprostitvena dejavnost
Motivacija za branje
Glasno branje

VLOGA IN POMEN
POSREDOVANJA S
POMOČJO
TERAPEVTSKEGA PSA
PRI UČENJU IN
SPODBUJANJU BRANJA

Vzpodbujanje ljubezni do
branja
GLAVNI NAMEN
Samozavest

Motivacija
Socialno področje
65

Slišijo samega sebe
Naučijo se, da lahko berejo
Premagajo strah
VLOGA IN POMEN
POSREDOVANJA S
POMOČJO
TERAPEVTSKEGA PSA
PRI UČENJU IN
SPODBUJANJU BRANJA

Navadijo se nastopanja pred
sošolci
Branje postane domače
GLASNO BRANJE

Pogosteje javljajo pri pouku
Napredek pri tehniki branja
To vpliva na ostale predmete
Boljši pri reševanju nalog
Ni jim težko brati daljših
zapisov

SAMOZAVEST

Zaupanje samega vase
Nimajo strahu
Naučijo se da lahko berejo

SOCIALNO PODROČJE Povežejo s prijatelji
Spoznajo tudi druge
Naučijo se počakati
Ne posmehujejo se
Otroci zelo radi hodijo
POZITIVEN ODNOS
So navdušeni
OTROK
Drugače se obnašajo, če so
živali zraven
BISTVENE PREDNOSTI
BRANJA S POMOČJO
TERAPEVTSKEGA PSA

INDIVIDUALEN
PRISTOP

Zelo razvijejo odnos z menoj
Vidim jih, spremljam njihov
napredek
Odkrivanje vzrokov za
težave pri branju: disleksija,
slabovidnost
Vidim jih
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Ob psu se umirijo

To je zanje sprostitev
SPROSTITEV

Ko se sprosti, ni več zakrčen
in lahko bere
Tam se imamo fletno, se
družimo, smejimo se kužku
in zabavamo ob knjigah
Zelo dobra klima
Napredek najbolj viden pri
motivaciji

Njim je tako dobro, da jih
kuža posluša
PES JE MOTIVATOR

Če bom bral psu, se bom še
raje učil
Navadijo se, da je kuža tam,
ga božajo, leži ob njih
Želijo, da bi jih obiskal v
šoli

BISTVENE PREDNOSTI
BRANJA S POMOČJO

Čaka da prebere, da bo prišel
na vrsto za igro s kužkom
Pred psom nima nobene
zavore
Veselijo se prisotnosti
kužka, posledično tudi raje
berejo

TERAPEVTSKEGA PSA

Tudi slabi bralci si želijo
brati kužku
Izboljšanje branja
Večja motivacija
PODROČJA NAPREDKA
Večja zbranost
Znajo počakati
Samozavest
Odnos staršev zelo
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ODZIVI NA NJIHOVO
DELO

OPAŽANJA

PRILOŽNOST ZA
IZVAJANJE
AKTIVNOSTI

PROSTOVOLJCEV

POMOČ PRI
IZVAJANJU

PES KOT ČUSTVENA
OPORA

KNJIŽNICA
NEGATIVNE
IZKUŠNJE

pozitiven, so navdušeni
S starši nimam stikov, vse
gre preko razredničarke
Nihče se še ni pritožil,
nobenega problema s strani
šole
Starši so dejavnost pohvalili
ravnatelju
Ravnatelj je navdušen, všeč
mu je ideja
Nekatere učiteljice gledajo
pozitivno, kašnemu se zdi
neumno
Težko dobiti prostor v šoli
Niso vse šole za to odprte
Ravnatelj je tisti, ki mora
dovoliti
Sama sem šla do ravnatelja
knjižnice
V šoli si težko istočasno
vodnik in pedagog
Fino bi bilo imeti učitelja
zraven
Če moram jaz odstraniti psa,
ostanejo otroci sami
Ne morem zahtevati, da je
knjižničarka zraven
En kup otrok je, ki čutijo da
jih nihče ne razume in da so
sami, tukaj pa imaš nekoga
ki samo je
Pomaga ti nekdo, ki ga imaš
najraje na svetu
Mogoče pridejo zato, da niso
sami
Mene ni, zanje je tam samo
pes
Prevelika skupina,
optimalno število pet otrok
Občasno težave z disciplino
Kakšen kdaj pozabi priti

INTERESNA
DEJAVNOST

Neupoštevanje pravil, otrok
je moral nehati obiskovati
Časovna stiska, želi imeti
več ur
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KULTURNE RAZLIKE

Albanija, Makedonija: tam
je pes umazan žival, ni za
božati in crkljati
Vraža: če dobiš pasjo dlako,
lahko umreš
V Sloveniji tega vedno več

PRIMERI DOBRE
PRIHODNOST,
PRAKSE
RAZVOJ

Zavod RS za šolstvo: v
ustanavljanju mreža učitelj s
psom, oblikovanje prvih
pogojev
Prisotnost psa v vzgojno –
izobraževalnem procesu
Združevanje slovenskih
društev in zavodov
Učiteljice menijo, da bi to
koristilo marsikateremu
otroku

ZAKLJUČNE MISLI

Psi so zakon
Dajmo to še naprej delati
Vsi bi brali kužku

Priloga št.3: zapis opazovanja z udeležbo in opazovalna shema
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1. OPAZOVANJE Z UDELEŽBO
Kraj: KNJIŽNICA ŽELEZNIKI
datum 14.4.2016 ob 17.uri
terapevtski par: Mojca in Ator3 iz društva Ambasadorji nasmeha

V knjižnici imajo urejen prostor, kjer enkrat na 14 dni potekajo bralne urice. Otroci se morajo
predhodno prijaviti, saj je število omejeno na 5 otrok. Na branje je prišla drugošolka.
Ko je Mojca prišla, se je deklica zelo razveselila Atorja. Mojca je razgrnila odejico, s tem je
označila Atorjev prostor, tam tudi posluša otroke. Poleg odejice je postavila posodo za vodo
in mehko plišasto kocko, pripravljene pa je imela tudi priboljške. Knjige je pripravila
knjižničarka in ker je bila deklica sama, je izbrala knjigo z živalsko tematiko in te knjige se je
zelo razveselila. Naslov knjige je bil Moj pes, s fotografijami psička, močno podobnemu
Atorju.
Deklica je Atorju v posodo nalila vodo, si obrisala roke. Preden je začela z branjem, mi je
pokazala nekaj trikov, ki jih znata z Atorjem izvesti. Ator se je zavrtel, kotalil in med njenimi
nogami narisal osmico. Najbolj ji je bil všeč trik »glas«. Ko je deklica izrekla besedo glas, je
Ator glasno zalajal.
Deklica je pričela z branjem. Mojca jo je poslušala, Ator je bil zleknjen na odejici in
poslušal. Mojca se drži načela, da terapevtski par samo posluša in nič ne popravlja napak. Ko
je deklica videla, da je Ator zadremal, je to pokomentirala, češ »Ator spi«, Mojca pa ji je na
to odgovorila, da tako lepo bere, da Ator ne sliši nobene napake in zatikanja, vzpodbudila jo
je, da ji gre odlično od rok.
Deklica je brala kar lepo za drugošolko, s svojim tempom, nekatere besede so ji povzročale
malo težav, pri kakšni besedi ji je malo pomagala Mojca. Po 20 minutah branja sta naredili
kratek premor, med katerim sta se igrali igro črk. Mojca je iz vrečke potegnila eno črko,
deklica pa je morala poiskati besedo, ki se je nanašala na Atorja (npr. črka R – rep; Ž – žival).
Z malo pomoči je našla besede na prav vse črke abecede, težava je bila edino pri črki E, pa ne
le za deklico, tudi sama ne nisem spomnila nobene ustrezne besede na e, ki bi bila povezana z

3

imeni sta spremenjeni
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Atorjem. Na koncu med pogovorom se je Mojca spomnila, da običajno uporabijo besedo
evtanazija.
Po odmoru je Mojca vprašala deklico, ali bi nadaljevala z branjem in z veseljem je privolila.
Prebrala je cel seznam stvari, ki jih potrebujemo ter poglavje o obisku veterinarja. Brala je kar
tekoče in lepo, tako da je Ator lahko spet malo zadremal. Ko je prebrala celo knjigo, ga je
skrtačila, mu odpela plašček z napisom Ambasadorji nasmeha, na koncu ga je nagradila s
priboljškom.
Ker je ostalo še malo časa, mu je skrila plišasto kocko, on pa jo je moral poiskati. Na njeno
veliko veselje jo je našel in bil spet nagrajen. Vmes ji je namenil veliko poljubčkov. Za
higieno poskrbi Mojca tako, da ima ob sebi dve brisački. V eno si je obrisala roke deklica, z
drugo pa je obrisala Atorja.
To je bila letošnja zadnja bralna urica, saj se je začelo lepo vreme in otroci prosti čas raje
preživijo zunaj. Mojca je povedala, da je imela enkrat kar enajst otrok, kar je odločno preveč.
Po njenem je optimalno število pet otrok.
Na bralne urice prihajajo otroci sami – na lastno pobudo, v začetku bolj na pobudo staršev.
Mojca ima vedno s seboj tudi plišastega kužka z imenom Runo, ki je namenjen otrokom, ki še
ne znajo brati, si pa želijo obiskovati bralne urice. Da pa ne ostanejo popolnoma izključeni,
jim Mojca ponudi plišastega kužka, ki je pestujejo medtem ko drugi otroci berejo.
Ator se je včasih med branjem malo sprehodil po prostoru, kar pa ni deklice prav pretirano
motilo in je nadaljevala z branjem. Potem ko se je malo pretegnil, se je vrnil nazaj na svoj
prostor.
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2. OPAZOVALNJE Z UDELEŽBO
Kraj: Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Datum: 1.6. ob 12.uri
Terapevtski par: Petra in Luna4 iz društva Ambasadorji nasmeha
Na osnovni šoli imajo organizirane bralne urice za učence drugih in tretjih razredov in vsako
starostno obdobje obiskuje urice enkrat na 14 dni. Tokrat so bili na vrsti učenci drugih
razredov, prišlo je 6 otrok, trije dečki in tri deklice.
Knjige jim pripravi knjižničarka. Nad knjigo, ki jim jo je pripravila tokrat, otroci niso
pokazali nobenega navdušenja, rekli so da so jo že velikokrat brali. Petra s seboj vedno
prinese kakšno knjigo, zato jih je povprašala, ali bi mogoče želeli brati njeno. Vsi so
navdušeno privolili. Naslov knjige je bil Oskar, govorila je o psu Oskarju.
Bralno urico so začeli tako, da so psički Luni pripravili vodo, jo malo pozdravili, nato pa se
posedli okrog nje. Vsi so želeli biti prvi na vrsti, zato je vrstni red določila Petra. Kasneje je
povedala, da velikokrat take zagate rešuje kar z žrebanjem. Vsak otrok je prebral eno stran in
povedal ostalim otrokom, kaj je prebral. Po končani prebrani strani so Luno nagradili s
priboljškom. Petra je vsakega otroka vprašala, kako želi dati Luni priboljšek. Nekateri so ji
ga dali iz roke, nekateri otroci pa so ji ga položili na tačko. S tem ji je dala možnost, da so se
izognili stiku, če ga niso želeli. Po končanem prvem krogu branja so otroci vstali. Nekateri so
bili že med branjem malo nemirni, nekatere pa je knjiga tako zanimala, da so želeli sedeti
neposredno ob otroku, ki je bral, saj so želeli videti čisto vse slike.
Po končanem krogu branja je vsak otrok vzel priboljšek, ga skril v levo ali desno dlan, naloga
Lune pa je bila, da ga poišče. To je vse zelo sprostilo in nasmejalo. Igra je trajal dobrih pet
minut, vsi so se zelo veselili igre z Luno .
Nato je sledil drugi krog branja. Tudi sedaj so želeli biti vsi prvi. Petra je odločila, da bo prva
brala deklica, ki je bila zadnja pri skrivanju priboljškov. Otroci so tako kot prej prebrali po
eno stran, nagradili Luno, nato pa so jo božali, se stiskali k njej, si želeli njenega pogleda in
kontakta. Med božanjem po tački ji je ena deklica odkrila klopa. Petra ga odstranila in zavila
v papir ter dala v vrečko za pasje iztrebke, zunaj šole pa odvrgla v smeti.
Luna je začela krvaveti iz tačke, kar je vse otroke močno vznemirilo, močno se jim je namreč
zasmilila. Zaradi tega dogodka so branje prekinili, a kmalu spet nadaljevali in dokončali drugi
4
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krog. Otroci, ki so prihajali na bralne urice, so bili izbrani na podlagi priporočil razredničarke
in potrebovali so še veliko branja naglas. V primerjavi z deklico, ki je prišla na bralno urico v
knjižnico v Železnikih, so brali veliko slabše in dokaj nerazločno. Po končanem drugem
krogu so se z Luno še malo poigrali, ji skrivali veliko oranžno plišasto žogo. Luna je skupaj s
svojo vodnico zapustila razred, medtem so otroci skrili žogo. Vedno je žogo našla, kar je
otroke navdušilo. S Petro so se dogovorili, da bodo do naslednjič Luni narisali risbice, Luna
pa jim je zalajala v pozdrav.
Bralna urica je trajala 45 minut in na koncu je bila psička že utrujena, saj se je umaknila v
drugi konec učilnice in tako izstopila iz interakcije z otroki, kar so popolnoma sprejeli.
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Opazovalna shema bralne urice na OŠ Šmartno pod Šmarno goro
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