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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava ustreznost in možnosti sodelovanja s terapevtskim psom kot 

pomočnikom šolskega svetovalnega delavca, v vlogi katerega lahko med drugim deluje tudi 

socialni pedagog. Različne že obstoječe mednarodne prakse so pokazale, da imajo dejavnosti 

s pomočjo terapevtskega psa, koristi na številnih področjih, kjer bi nekatere morda lahko 

pripomogle tudi pri delu v svetovalni službi. Tu bi lahko koristile pri soočanju z nekaterimi 

trenutnimi izzivi svetovalnih delavcev, oziroma nadgradile njihov sedanji način dela z 

uporabniki ter ga približale le tem.  

V teoretičnem delu so najprej predstavljena področja dela šolske svetovalne službe, 

posebnosti svetovanja otrokom in mladostnikom, glavni izzivi, s katerimi se svetovalni 

delavci najpogosteje srečujejo pri svojem delu ter doprinos, ki ga ima lahko socialni pedagog 

na tem delavnem mestu. Nato se delo osredotoča na aktivnosti in terapijo s pomočjo 

terapevtskega psa, kjer pa je največ pozornosti posvečene sodelovanju s terapevtskim psom v 

šolskem prostoru. Predstavljeni so potrebni pogoji in pot do pridobitve licence za terapevtski 

par ter formalni okvirji za delo s terapevtskimi psi v Sloveniji. Podan je tudi pregled področij 

vključevanja terapevtskega psa ter že obstoječih programov v Sloveniji in izven nje, kjer so 

podrobneje predstavljene možnosti vključevanja terapevtskega psa na šolsko področje ter pri 

različnih praksah svetovanja.  

Empirični del preverja smiselnost ter naklonjenost vključitvi terapevtskega psa kot pomočnika 

v šolsko svetovalno službo ter hkrati raziskuje morebitne ovire ter potrebne pogoje in sicer s 

pomočjo štirih različnih perspektiv, za kar je bila uporabljena kombinacija kvalitativnega in 

kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Na eni strani z vidika vseh v osnovnošolski prostor 

neposredno vključenih udeležencev, kot potencialnih izvajalcev in uporabnikov raziskovane 

metode dela. Tu je v raziskavi sodelovalo 325 učencev, 3 svetovalne delavke in 21 ostalih 

strokovnih delavcev šole. Ter na drugi strani z vidika 4 vodnic terapevtskega psa, ki imajo na 

področju vključevanja le tega kot pomočnika pri delu z otroki in mladostniki ter nekatere tudi 

neposredno v šolskem prostoru, že večletne praktične izkušnje.  

Z izvedeno raziskavo je bilo ugotovljeno, da bi bilo sodelovanje svetovalnega delavca s 

terapevtskim psom zelo ustrezna (dopolnilna) metoda dela, ki bi lahko prinašala koristi na 

skoraj vseh področjih svetovalnega dela, ki zajemajo neposredno delo z učenci. Tako z 

različnimi skupinami otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kot tudi pri delu z 

ostalimi. Pomemben doprinos pa bi sodelovanje omogočalo tudi pri izvajanju svetovalnih 

pogovorov z učenci, boljšemu poznavanju svetovalnega delavca med učenci, pri določenih 

učencih, ki imajo težave z nadzorovanjem vedenja, pa bi bila lahko tudi koristna metoda pri 

umirjanju. Kot kažejo ugotovitve, pa bi uvajanje tovrstne metode dela svetovalnemu delavcu 

lahko prineslo tudi različne ovire oz. izzive, kot so med drugim logistični in organizacijski 

vidik, veliko dodatnega dela in odgovornosti ter morebitni (redki) posamezniki z alergijami, 

strahovi oz. drugimi zadržki.  

KLJUČNE BESEDE: otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, šolsko 

svetovalno delo, šola, terapevtski pes, terapija in aktivnosti s pomočjo živali. 



ABSTRACT 

The subject of this master's thesis is the possibilities and adequacy of working with therapy 

dog in schools, specifically in a school’s counseling office, where social pedagogues can also 

be employed.  

Different practices in various countries have indicated numerous benefits of working with 

therapy dogs in different settings, where some of these impacts may be also very beneficial at 

a school counselor’s work. These could make it easier for school counselors to face some of 

their current challenges and help them get closer to their students. 

The first part of the thesis is based on theory and it outlines the role, responsibilities and 

characteristic of school counseling work. Dog assisted therapy and activities are then 

described, focusing on interventions in school setting. I also lay out the main requirements for 

attaining a dog assisted therapy certificate and formal processes in Slovenia to become 

licensed in this method. Then I give an overview of different areas where dog assisted 

interventions have been already integrated into practice and into existing programs in 

Slovenia as well as other countries, with the focus on the uses of dog interventions in schools 

and different counseling practices.  

For the empirical part of the thesis a combination of qualitative and quantitative research 

approach was used to test the suitability and response of employing a therapy dog in school 

counseling, as well as to research the possible obstacles and necessary conditions to do so.  

The research is focused on four different groups that represent both perspectives from the 

people directly involved in the school system and the people that have experience working 

with therapy dogs. Three school counselors, several students and employees of two different 

primary schools were included in the research as potential users and beneficiaries of dog 

interventions. Also four therapy dog handlers with several years of experience in dog assisted 

interventions for children and adolescents were included, where some them have already 

worked in school setting as well. 

The conclusion based on this research is that working with therapy dogs might be an 

appropriate (supplementary) method for school counselors, providing many benefits, be it 

while working with different groups of children, children with special needs or other 

individuals. It would also be beneficial for counseling meetings with students, providing 

better connection between the counselor and students as well as helping to calm down 

students with behavior issues.  

The research also unveiled various challenges posed by this working method, in particular 

organizational difficulties and logistics, the inadequacy of this intervention for students with 

fur allergy or fear of dogs and the negative effects of additional workload and responsibilities 

this would bring for school counselors who would decide to provide this working method in a 

school. 



KEY WORDS: children and adolescents with emotional and behavioral problems, school, 

school counselling, therapy dog, dog assisted therapy and activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO 

1  UVOD .......................................................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 4 

2.1 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO ......................................................................................... 4 

2.1.1 Opredelitev šolske svetovalne službe, njenega namena in ciljev .................................... 4 

2.1.2 Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v osnovni šoli ............................................ 5 

2.1.3 Osnovna področja dela svetovalne službe v osnovni šoli ............................................... 6 

2.1.4 Izstopajoča področja dela šolske svetovalne službe v praksi .......................................... 8 

2.1.5 Značilnosti šolskega svetovalnega dela in različni načini dela ....................................... 9 

2.1.6 Odnos kot temelj svetovalnega dela ................................................................................ 9 

2.1.7 Posebnosti svetovanja otrokom in mladostnikom ......................................................... 10 

2.1.8 Poklicni profili svetovalnih delavcev ............................................................................ 13 

2.1.8.1 Vloga socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi ...................................... 14 

2.2 TERAPEVTSKI PES ........................................................................................................... 18 

2.2.1 Vloga živali v človekovem razvoju ............................................................................... 18 

2.2.2 Izbiranje primerne živali ............................................................................................... 18 

2.2.2.1 Prednosti psa kot terapevtske živali ................................................................... 19 

2.2.3 Opredelitev temeljnih področij dela terapevtskih psov ................................................. 20 

2.2.4 Opredelitev terapevtskega psa ....................................................................................... 22 

2.2.5 Potrebni pogoji in pot do terapevtskega para ................................................................ 23 

2.2.6 Formalni okvirji dela s terapevtskimi psi v sloveniji .................................................... 24 

2.2.7 Pregled področij vključevanja terapevtskega psa ter že obstoječih programov ............ 25 

2.2.7.1 Pes kot pomočnik pri svetovanju ....................................................................... 25 

2.2.7.2 Terapevtski pes v šolskem prostoru ................................................................... 29 

2.2.7.2.1 Izkušnje onkraj slovenije ................................................................................. 29 

2.2.7.2.2 Stanje in urejenost vključevanja terapevtskega psa v šolski prostor v 

Sloveniji ......................................................................................................................... 30 

2.2.7.2.3 Področja vključevanja terapevtskega psa v šolski prostor .............................. 33 

2.2.7.2.4 Cilji dela s šolskim psom in možne koristi ..................................................... 35 

2.2.7.2.5 Ovire in izzivi vključevanja terapevtskega psa v šolski prostor ..................... 39 

 



3 EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................... 44 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ...................................................... 44 

3.2 CILJI RAZISKAVE ............................................................................................................. 45 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ...................................................................................... 45 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA .............................................................................. 46 

3.4.1 Vzorec in postopek izbire .............................................................................................. 46 

3.4.2 Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov ............................................... 53 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov ......................................................................................... 58 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ................................................................................... 60 

5 SKLEPNE UGOTOVITVE .................................................................................................... 110 

5 ZAKLJUČEK .......................................................................................................................... 122 

6 LITERATURA ........................................................................................................................ 122 

7 PRILOGE ................................................................................................................................ 136 

7.1 VPRAŠANJA ZA SVETOVALNE DELAVKE ............................................................... 136 

7.2 VPRAŠANJA ZA VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA ................................................ 137 

7.3 PRIMER ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA ŠOLSKE STROKOVNE DELAVCE ... 139 

7.4 PRIMER ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE ............................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAZALO GRAFIKONOV IN TABEL 

Grafikon 1: Razred (n=325) ........................................................................................................... 48 

Grafikon 2: Spol (n=325) ............................................................................................................... 49 

Grafikon 3: Kje se srečuješ s terapevtskim psom? (n=325) ........................................................... 49 

Grafikon 4: Sestava raziskovalnega vzorca šolskih strokovnih delavcev glede na delovno 

mesto (n=21) .................................................................................................................................. 51 

Grafikon 5: Katere koristi opažate pri vključevanju terapevtskega psa na različna šolska 

področja in dejavnosti dela z učenci? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) ............................. 81 

Grafikon 6: Ali vidite kot koristno, da bi imel šolski svetovalni delavec (ob ustrezni dodatni 

usposobljenosti) pri svojem delu terapevtskega psa kot pomočnika? (n=21) ................................ 82 

Grafikon 7: Na katerih področjih dela oz. pri katerih aktivnostih menite, da bi bil terapevtski 

pes kot pomočnik šolskega svetovalnega delavca lahko koristen in katere koristi bi lahko po 

vašem mnenju omogočal? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) ............................................... 83 

Grafikon 8: Opažate pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko okolje kakšne možne težave, 

ovire oz. pomanjkljivosti, ki se lahko pojavljajo? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) .......... 85 

Grafikon 9: Ali opažate, da kakšne učence moti vključevanje terapevtskega psa v šolske 

dejavnosti? (n=21) .......................................................................................................................... 87 

Grafikon 10: Opažate, da so na šoli učenci, ki se bojijo psov in posledično tudi terapevtskega 

psa? (n=21) ..................................................................................................................................... 88 

Grafikon 11: Kako je po navadi s tovrstnimi učenci? (n=21) ........................................................ 89 

Grafikon 12: So na šoli učenci, ki jim zaradi alergije ali drugih zdravstvenih razlogov stik s 

psom na šoli ne odgovarja? (n=21) ................................................................................................ 90 

Grafikon 13: Kako je s tovrstnimi učenci v primerih, če je njihov razred vključen v dejavnosti 

s terapevtskim psom? (n=9) (možnih je bilo več odgovorov) ........................................................ 91 

Grafikon 14: Opažate kakšne ovire, oz. težave za vključevanje terapevtskega psa v delo (oz. 

določena področja dela) šolskega svetovalnega delavca? (n=21) .................................................. 92 

Grafikon 15: Ali bi si želel/a, da bi imela šolska psihologinja ali pedagoginja pri svojem delu 

terapevtskega psa? (n=317) ............................................................................................................ 93 

Grafikon 16: Zakaj bi si želel/a, da bi imela tudi šolska psihologinja ali pedagoginja 

terapevtskega psa? (n=70) (možnih je bilo več odgovorov) .......................................................... 94 

Grafikon 17: Misliš, da bi v primeru, da bi se znašel v stiski ali težavah, lažje odločil/a priti po 

pomoč k šolski psihologinji ali pedagoginji, če bi le ta imela terapevtskega psa? (n=315) .......... 97 

Grafikon 18: Zakaj meniš, da bi bilo tako? (n=62) (možnih je bilo več odgovorov) .................... 98 

Grafikon 19: Misliš, da bi v pogovorih s šolsko psihologinjo ali pedagoginjo le teh lažje 

zaupal/a in se počutil/a bolj sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes? (n=314) ........ 101 

Grafikon 20: Zakaj meniš, da bi bilo tako? (n=101) (možnih je bilo več odgovorov) ................ 102 

Grafikon 21: Misliš, da bi ti v primerih, ko se razjeziš, se s kom spreš ali si na koga jezen 

pomagalo, da bi se bolje počutil/a, če bi imel šolski svetovalni delavec terapevtskega psa, h 

kateremu bi lahko odšel/a, ko bi se počutil/a jezno ali žalostno? (n=238) ................................... 106 



 

1 
 

1  UVOD 

Za šolske svetovalne delavce sama vidim izjemnega pomena zavedanje naslednjih besed: »V 

šolo pride vsak otrok, v sodelovanje so povabljeni vsi starši, zato je tako pomembno, da prav 

šola zagotovi izkušnjo sodelovanja, izkušnjo soustvarjanja, ki nikogar ne izključi.« (Čačinovič 

Vogrinčič, 2013, str. 11) Kot pravi avtorica G. Čačinović Vogrinčič (prav tam), bi »šola 

vsakemu otroku in mlademu človeku morala zagotoviti uspešno edinstveno opremo za 

življenje. Zato potrebujemo šole, ki gradijo na viziji, da je lahko vsak učenec uspešen v šoli.« 

Vendar pa šolski strokovni delavci opažamo, da je danes v šolah še vedno mnogo otrok in 

mladostnikov, ki se v šoli »izgubijo«, ki jim ta ne predstavlja varnega in spodbudnega okolja, 

temveč za nekatere ravno nasprotno - stres, neuspehe, občutek izključenosti ali pa 

neslišanosti. Kljub številnim novim metodam, ki naj bi bile učencem bolj naklonjene ter 

drugim spremembam, ki prihajajo v šolsko okolje, pa svetovalni delavci ter drugi šolski 

strokovni delavci v svoji praksi vse pogosteje srečujemo učence, ki ravno zaradi stresa, učnih 

in socialnih pritiskov v šoli, doživljajo tudi hujše duševne stiske. Katere pa se v nekaterih 

primerih kažejo celo na zdravstvenem področju in zahtevajo hospitalizacijo. Ob srečevanju s 

takimi in podobnimi primeri v svoji praksi šolskega svetovalnega dela se sprašujem, kaj bi kot 

šolska svetovalna delavka lahko še naredila, da bi tovrstne težave lahko že prej preprečila, oz. 

vsaj zaznala. Da bi imela z učenci več stika, pri tem pa bi bila uspešnejša pri izvajanju (po 

mojem mnenju) ene najpomembnejših nalog svojega dela - svetovanja učencem (in vsem 

drugim udeležencem šole) ob srečevanju z najrazličnejšimi dilemami, vprašanji, stiskami oz. 

težavami. Kot svetovalni delavki mi namreč zaupanje učencev, ki k meni pridejo samostojno 

in prosijo za nasvet ali pa kakršno koli pomoč ter jim kot svetovalna delavka tako 

predstavljam zaupno osebo, ob kateri se počutijo varno, pomeni doseganje osrednjega namena 

mojega dela. Vendar pa takih učencev, ki bi po pomoč prišli samostojno, na žalost ni veliko. 

Zlasti na večjih šolah, kot je ta, kjer imam delovne izkušnje sama in nas mnogi učenci 

svetovalne delavce komaj poznajo. Še manj pa je takih, ki bi imelo z nami reden stik ter 

posledično tudi bolj zaupljiv odnos. Hkrati pa je ravno svetovalni delavec oseba, ki ima 

možnost, da je na voljo in nudi ustrezno pomoč oz. podporo vsem odraščajočim, ki to 

potrebujejo. Medtem ko varno družinsko okolje ali zaupanja vredna socialna mreža 

sovrstnikov, kjer bi posameznik lahko poiskal pomoč, na žalost niso v dosegu vsakega, niti 

pomoč strokovnjakov izven šole. Zavedam se namreč, da številni otroci, zlasti pa mladostniki, 

doma nimajo odraslih, katerim bi bili v takih situacijah pripravljeni zaupati, četudi imajo 

mnogi doma zelo ljubeče starše, s katerimi imajo sicer dober odnos in bi jim v primeru 

opaženih oz. zaupanih težav, pomagali po svojih najboljšim močeh. Vendar pa je včasih lažje 

zaupati tretji osebi izven doma in svetovalni delavec je oseba na šoli, ki ima znanje in 

možnosti, da bi v takih primerih pomagal ali pa vsaj poiskal drugo ustrezno pomoč. V 

primeru, da bi se mu tovrstni učenci zaupali, ali pa morda sovrstniki, ki so v stiku s takimi 

učenci in opažajo težave. Hkrati pa se mi ob spremljanju omenjene šolske situacije postavlja 

tudi vprašanje, kaj bi lahko v šolskem okolju naredili, da bi bilo le to učencem prijaznejše, da 

bi jim nudilo večji občutek topline, sproščenosti, spodbude in veselja v okolju, ki je vse bolj 

natrpano z različnimi obveznostmi, pritiski in zahtevami. Kar zelo dobro pojasnjuje avtorica 

M. Trampuš (2014) v naslednjih besedah: »Učitelji, ki svoje delo opravljamo ne samo z glavo, 
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temveč tud s srcem, iščemo nove poti k prijazni šoli. Pojem prijazna šola je včasih narobe 

razumljen: ne gre za šolo, kjer bi se samo smehljali in lepo imeli. In ne gre za učitelje, ki bi se 

bratili s svojimi učenci in ne znali postavljati zahtev in meja. Želimo pa si, da bi se učenci v 

šoli dobro počutili in da bi jih šolsko delo predstavljalo izziv.«. 

Socialno pedagoška izobrazba ter dosedanje praktične izkušnje pridobljene na različnih 

področjih tekom študija ter kasneje, so v meni oblikovale strokovno naravnanost oz. 

prepričanje, ki izhaja iz besed avtorice A. Kobolt (2001) in predstavlja pomembno vodilo 

socialno pedagoške stroke tudi sicer. Le ta pravi, da mladi za učenje poleg odnosa potrebujejo 

tudi nove izkušnje, ki se lahko pridobijo iz izkustva drugačnih odnosov ter z novimi in 

drugačnimi aktivnostmi. Sodobna socialna pedagogika se tako zelo dobro zaveda pomena 

uporabe različnih dejavnosti in zato ves čas razvija različne modele, ki vključujejo uporabo 

raznovrstnih medijev (prav tam). Od nas posameznikov pa je odvisno, koliko smo to 

pripravljeni udejanjiti v praksi, zlasti na področjih dela, kjer so določene metode in potek dela 

že utečeni in je še posebej uporaba drugačnih, novejših metod, lahko precej zahtevna.  

Sama verjamem, da je za uspešnost na katerem koli področju, vsekakor tudi strokovnem, 

ključnega pomena, da v poplavi različnih metod in pristopov, najdeš pot in načine dela, ki so 

tebi osebno (in seveda področju tvojega dela ter potrebam uporabnikov) blizu ter vanje 

resnično verjameš, saj je to prvi korak do tega, da boš za izbrano lahko navdušil tudi ostale ter 

bil pri svojem delu uspešen. Sama sem že od majhnih nog ljubiteljica živali, del družine pa že 

od nekdaj sestavlja tudi pes. Tudi, ko sem potrta ali pa brez volje, me njegovo brezpogojno 

veselje ob mojem prihodu k njemu vedno razvedri in me sprosti, enako pa tudi le pogled nanj 

skozi okno, kjer veselo čaka družbo katerega koli družinskega člana ali drugega obiskovalca. 

Tudi pri svojem pedagoškem delu z nekaterimi učenci sem sama pri sebi večkrat pomislila, da 

bi jim pasja družba v šolskem okolju lahko pomagala privesti vesel izraz na obraz ter jim 

nudila občutek sprejetosti in topline. Zlasti tistim, ki se v šoli ali pa doma ne čutijo slišane 

in/ali sprejete, v šolskem okolju pa jim manjka prostora za sprostitev, kot so med drugim 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Podobno pa sem pomislila tudi pri učencih, ki 

se soočajo z različnimi stiskami, a je zaradi šibkega odnosa s svetovalnim delavcem, s katerim 

imajo nekateri sicer le malo stika, v procesu pomoči težko vzpostaviti odnos in spodbuditi 

komunikacijo. Pogosto si nato pomagam z različnimi didaktičnimi pripomočki in igrami, za 

katere pa večkrat čutim, da niso po meri določenih posameznikov. Hkrati pa sama že dlje časa 

spremljam ugotovitve različnih raziskav na temo vključevanja terapevtskih psov na različna 

področja dela z otroki in mladostniki ter izkušnje že realiziranih praks, kar mi je v številnih 

vidikih dalo misliti, kako bi bilo to morda lahko koristno pri šolskem svetovalnem delu. Ko 

sem preverila stanje v Sloveniji, sem ugotovila, da je za enkrat le nekaj posameznih vzgojno-

izobraževalnih ustanov, kjer določen strokovni delavec že redno vključuje terapevtskega psa 

na nekatera področja pedagoškega dela, med njimi pa ni nobene prakse, kjer bi bil le ta 

vključen v delo šolskega svetovalnega delavca. Kar me je presenetilo, saj se mi zdi, da je 

ravno ta na šoli tisti, ki dela z najranljivejšimi skupinami učencev, kjer ima glede na izvedene 

prakse in raziskave, lahko terapevtski pes številne doprinose. Po nadaljnjem pregledu sem 

tudi v mednarodnem merilu našla zgolj nekaj posameznih svetovalnih delavcev v tujini, ki že 

izvajajo tovrstno prakso (in so podatki o njih javno dostopni).  



 

3 
 

Zato sem se v svojem magistrskem delu odločila raziskati, ali bi bila vključitev terapevtskega 

psa kot pomočnika šolskemu svetovalnemu delavcu (ki ga tovrstno delo veseli) sploh 

smiselna in koristna ter na katerih področjih dela bi lahko omogočala prednosti. Hkrati pa 

tudi, katere so potencialne ovire oz. težave, ki jih je potrebno predhodno predvideti in lahko 

otežujejo uresničitev predlagane metode dela. Kar pa sem se v empiričnem delu odločila 

raziskati iz več perspektiv. Na eni strani z vidika vodnic terapevtskega psa, ki že imajo 

praktične izkušnje in znanje z vključevanjem le tega v delo z otroki in mladostniki in s 

šolskimi svetovalnimi delavci, katerih šole že imajo vsaj občasne izkušnje z aktivnostmi s 

terapevtskim psom. Ter na drugi strani iz vidika ostalih pedagoških strokovnih delavcev in 

samih učencev.  

S tem želim narediti korak k raziskovanju oz. utemeljitvi obravnavane metode dela kot 

potencialne nove (dopolnilne) metode v šolskem svetovalnem delu, za posameznike, ki bi si 

tega želeli in menili, da bi lahko bilo koristno pri njihovi osebni praksi svetovalnega dela. Ter 

bi se bili seveda pripravljeni skupaj s svojim psom tudi ustrezno izobraziti in izpolniti vse 

zahtevane pogoje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 

2.1.1 OPREDELITEV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE, NJENEGA 

NAMENA IN CILJEV 

Začetki šolskega svetovalnega dela v Sloveniji segajo v leto 1967, ko je delo avtorja Frana 

Pedička, z naslovom Svetovalno delo in šola, postavilo teoretske temelje svetovalnega dela. 

Avtor ga je opredelil kot službo, katere cilj je pomagati otroku oz. mladostniku, da z lastno 

aktivnostjo rešuje osebne probleme (Pečjak, Košir in Zabukovec, 2004).  

 

Leta 1998 pa je Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost oblikovala prvi 

temeljni dokument za delo svetovalne službe v Sloveniji, z naslovom Programske smernice, 

kjer za področje osnovne šole, velja izdaja Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni 

šoli. (Pečjak, 2005) Kot pravi T. Verbnik Dobnikar (2016) o omenjenem dokumentu, le ta 

nudi svetovalnemu delavcu oporo in temeljno orientacijo v množici njegovih nalog. Njihovo 

uresničevanje pa po njenem mnenju »zahteva od svetovalnega delavca jasno zavedanje 

njegove vloge ter razumevanje podsistemov, v katere je vpet«. (prav tam, str. 3) 

 

Temeljni cilj svetovalne službe v osnovni šoli je opredeljen kot sodelovanje pri vzpostavljanju 

in vzdrževanju pogojev za doseganje optimalnega razvoja otroka »ne glede na spol, socialno 

in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo«. 

(Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008, str. 5) Osnovni namen dela in pomoči, ki jo 

šolska svetovalna služba nudi je, da bi bili vsi njeni udeleženci in hkrati vzgojno-

izobraževalna ustanova kot celota, čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja ter vseh 

drugih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam). 

 

Da lahko šolska svetovalna služba vse omenjeno uresničuje, je njeno delo interdisciplinarno 

zasnovano, njena temeljna naloga pa je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 

znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način, vključuje v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. 

To udejanja na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci šole, to so učenci, strokovni 

delavci in starši ter po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Kurikularna komisija 

za svetovalno delo, 2008). 

 

Šolsko svetovalno službo je tako mogoče opredeliti kot posebno mesto dogovarjanja, 

sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni 

odnos z vsemi njenimi udeleženci. Vse svoje temeljne funkcije – neposredno svetovanje 

(svetovanje v ožjem pomenu besede), posvetovanje (posredno psihološko svetovanje) in 

koordinacijo, opravlja na način tega posebnega odnosa (Pečjak, 2005).  Da pa je to mogoče, je 

zelo pomembno, da je svetovalna služba vsem udeležencem v šoli enako dostopna in da je 

dostopnost vsem tudi dovolj dobro razvidna. Svetovalni delavci si morajo zato sami 
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prizadevati, da najdejo pot do tistih skupin oziroma posameznih udeležencev šole, ki se ne 

čutijo nagovorjeni (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008). 

Njeno delo pomembno opredeljujejo tudi eno izmed temeljnih načel za delo šolske svetovalne 

službe, ki narekuje, da je le to usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole, tako splošnim kot 

posebnim potrebam učencev. Svetovalni delavci tako sodelujejo pri vzpostavljanju optimalnih 

pogojev za učenje in uspešno napredovanje vseh učencev, tudi posameznikov s posebnimi 

potrebami, kjer pa posebno podskupino predstavljajo tudi nadarjeni učenci (prav tam). 

Za lažje razumevanje širokega razpona različnih delovnih nalog šolske svetovalne službe, v 

nadaljevanju predstavljam osnovne vrste dejavnosti le te ter temeljna področja njenega dela.  

 

2.1.2 OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI 

ŠOLI 

Šolska svetovalna služba sodeluje pri kompleksnem reševanju pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj, kar udejanja preko treh osnovnih, med seboj povezanih in velikokrat 

prepletenih vrst dejavnosti (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008): 

 

1. Dejavnosti pomoči 

Pomoč zajema vse tiste dejavnosti, naloge in projekte svetovalne službe, ki odgovarjajo na 

potrebo po pomoči kogarkoli od udeležencev šole, kamor se uvrščajo tako učenci, kot tudi 

njihovi starši ter vsi zaposleni. 

Ker je za svetovalno službo ključnega pomena, da pri svojem delu pristopa celostno in 

kompleksno, dejavnosti pomoči tako obsegajo najrazličnejše neposredne oblike nudenja 

pomoči posamezniku ali skupini, pa tudi številne posredne strokovne dejavnosti, ki so 

potrebne v šoli ali izven nje.  

 

2. Razvojne in preventivne dejavnosti  

Le te so del razvojnih nalog šole kot ustanove. Svetovalna služba sodeluje pri razvojno-

analitičnem delu v šoli, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. 

Vključuje se v načrtovanje različnih sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, vodi ali koordinira pa tudi različne razvojne, inovativne in preventivne projekte. 

 

3. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije  

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije se prepletajo tako z nudenjem pomoči, kot z razvojnim 

in preventivnim delom. Pomembne so za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje 

celostnosti in kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, 

skupinskih in drugih kompleksnih problemov šole. Prav zato predstavljajo ključen pogoj za 

kvalitetno opravljeno delo in ustvarjalni razvoj, tako same svetovalne službe kot šole v celoti. 

 

Pomembno je zavedanje, da so vsa tri področja osnovnih dejavnosti za svetovalno službo 

enako pomembna. Preko le teh svetovalni delavci pomagajo vsem udeležencem šole, to je 
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učencem, učiteljem, vodstvenim delavcem ter staršem. Z njimi sodelujejo na vseh področjih 

vsakdanjega življenja in dela v šoli, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju.  
 

2.1.3 OSNOVNA PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI 

ŠOLI 

Na podlagi načela ohranjanja pestrosti in različnosti svetovalnega dela v osnovnih šolah, so 

osnovna področja dela svetovalne službe in njene temeljne naloge podane tako, da posamezni 

šoli in posameznemu svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim 

potrebam šole in njenim udeležencem. Svetovalni delavec si v skladu s svojo strokovno 

usposobljenostjo, tako sam izbere prioritetne naloge in v skladno s tem oblikuje svoj letni 

delovni načrt (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008). 

Iz tega razloga naloge svetovalne službe v osnovni šoli niso podane v obliki standarda, razen 

na področju poklicne orientacije. Tu šolska svetovalna služba sodeluje z Zavodom RS za 

zaposlovanje, z namenom zagotavljanja čim bolj enakovredne ponudbe poklicnega svetovanja 

učencem v vseh osnovnih šol v državi. (prav tam) 

Temeljne naloge svetovalne službe v osnovni šoli temeljijo na temeljnih področjih življenja in 

dela v šoli in izhajajo iz že predstavljenih osnovnih vrst dejavnosti, katere so vse med seboj 

neločljivo povezane (prav tam). 

Pri vsakem navedenem področju delo šolske svetovalnega delavca obsega (prav tam):  

•  delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Poudarek pa je zlasti na preventivni 

dejavnosti in nudenju pomoči ter v to usmerjene intervencije.  

•  delo z učitelji, ki je prav tako lahko individualno ali skupinsko. Tu je v ospredju predvsem 

posvetovalno delo z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja ter izvajanja 

in evalvacije dela v šoli.  

•  delo s starši je lahko individualno ali skupinsko. Poudarek je predvsem  na posvetovalnem 

delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo.  

•  delo z vodstvom  največkrat obsega sodelovanje, usmerjeno k preučevanju učnih in 

vzgojnih procesov v konkretni šoli, z namenom načrtnega poseganja v te procese. Poudarek je 

na posvetovalnem delu.  

•  delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi 

ustanovami in organizacijami, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-

varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo idr..  

Na podlagi vsega omenjenega, v nadaljevanju na kratko podajam osnovna področja dela 

šolske svetovalne službe, katere izhajajo iz glavnih področij dela in življenja v šoli 

(Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008):  
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1. Soustvarjanje šolske kulture, vzgoje, klime in reda 

Sem se uvršča predvsem svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom 

šole, v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli ter z vzgojno in 

disciplinsko problematiko učencev. To zajema neposredno pomoč in svetovanje ter 

organizacijo pomoči učencem, ki imajo vzgojne in vedenjske težave ter pomoč učiteljem pri 

delu s tovrstnimi učenci ter tudi z učenci z učnimi težavami. Pa tudi svetovanje učiteljem 

glede različnih metod in načinov dela z oddelkom, na področjih kot so: vključevanje novih 

učencev v oddelčno skupnost, preprečevanje medvrstniškega nasilja, izboljšanje medosebnih 

odnosov ter razvijanje pozitivne socialne klime v oddelku. Hkrati pa tudi preprečevanje ter 

reševanje drugim morebitnih težav, ki se lahko pojavijo v posameznem oddelku.  

2. Spodbujanje telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja 

To področje zajema svetovanje in neposredno pomoč učencem s težavami v telesnem, 

osebnem in socialnem razvoju in načrtovanje ter koordinacijo tovrstne pomoči. Obsega pa 

tudi svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole ter starši 

glede posebnosti na katerem koli področju razvoja učencev. Prav tako pa tudi načrtovanje, 

koordinacijo, izvedbo in evalvacijo programov, predavanj in delavnic z namenom 

spodbujanja različnih področij razvoja učencev. Le ti so lahko namenjeni učencem samim ali 

kateri koli drugi skupini udeležencev šole.  

3. Šolanje 

Tretje področje zajema svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in 

zunanjimi ustanovami o vprašanjih v zvezi s šolanjem. Sem spada sodelovanje pri vpisu ter 

sprejemu otrok v šolo, podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju in prešolanju učencev. Pa 

tudi posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi, svetovanje in posvetovanje pri 

usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje ter pri spremembah zahtevnostnih ravni. 

Ter sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole. 

Zaradi narave in obsega dela na tem področju, svetovalni delavec večine dela največkrat ne 

more opraviti sam, zato je večina nalog na tem področju skupnih z vodstvenimi in drugimi 

strokovnimi delavci šole.  

4. Poklicna orientacija 

Na tem področju svetovalni delavci opravljajo različne naloge z učenci, učitelji, starši in 

vodstvom šole, z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in 

poklicne poti. 

5. Pomoč pri premagovanju socialno-ekonomskih stisk 

Šolski svetovalni delavci sodelujejo tudi pri iskanju in nudenju možnih oblik podpore in 

pomoči družinam učencev, v primerih, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk, 

ogrožen otrokov oz. mladostnikov razvoj. To poteka v sodelovanju z razredniki in drugimi 

učitelji, starši, vodstvom šole ter različnimi zunanjimi ustanovami.   
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2.1.4 IZSTOPAJOČA PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE V 

PRAKSI 

 Za razumevanje dejanskih razmer ter potreb šolske svetovalne službe, pa je potrebno vedeti, 

katera so področja šolskega svetovalnega dela, ki so glede na aktualne razmere v slovenskih 

osnovnih šolah, za posamezne udeležence le te, najpomembnejša, oz. bi potrebovala več časa 

ter pozornosti. Le ta se seveda razlikujejo glede na specifične karakteristike in potrebe 

posamezne šole, kot tudi članov posamezne svetovalne službe, vseeno pa je bila na tem 

področju izvedena raziskava (Adlešič, 2000), ki odraža prevladujoče stanje v večini 

slovenskih osnovnih šol.  

Glede na podatke omenjene raziskave (prav tam) je mogoče ugotoviti, da so potrebe po delu 

svetovalne službe različne, glede na  posamezne skupine udeležencev šole. Tako učitelji 

navajajo, da se na svetovalne delavce najpogosteje obračajo zaradi posameznih učencev (kar 

91% vprašanih), svetovalni delavci naj bi se po njihovem mnenju ukvarjali tudi z 

odpravljanjem razvojnih težav učencev, z nadarjenimi učenci, učenci z učnimi težavami ter s 

šolskim in poklicnim svetovanjem. Vodstvenim delavcem se zdi svetovalna služba najbolj 

koristna pri odpravljanju razvojih težav posameznikov, pri šolskem in poklicnem svetovanju 

ter pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Vključujejo jih tudi v pripravo pedagoških 

problemskih in ocenjevalnih konferenc, v sestavo letnih delovnih načrtov in letnih delovnih 

poročil, spremljanje dela šolske skupnosti ter skrb za šolski red in disciplino. Večina 

svetovalnih delavcev med svoje najpomembnejše naloge uvršča delo s posameznimi učenci 

ali skupinami, vključevanje v učiteljeve svetovalne načrte, pomembno se jim zdi sodelovanje 

z učitelji z namenom, da bi bil pouk bolj po meri učencev, kot pomembno nalogo pa vidijo 

tudi njihovo preventivno delovanje v analiziranju učnih potreb in razvijanju ustreznih 

spretnosti za uspešno učenje. Večina svetovalnih delavcev hkrati ugotavlja, da se učitelji 

nanje obračajo predvsem zaradi učencev z učnimi težavami, z razvojnimi težavami in s 

težavami v socializaciji. Kar je glede na rezultate raziskave, v praksi  tako eno izstopajočih 

področij dela svetovalnih delavcev, saj ga kot tako zaznavajo vse skupine šolskih strokovnih 

delavcev (Adlešič, 2000). Podobno pa ugotavljajo tudi drugi strokovnjaki na tem področju, ki 

ocenjujejo, da svetovalni delavci veliko svojega časa namenjajo individualni obravnavi otrok 

z učnimi in vzgojnimi težavami ter obravnavi otrok s posebnimi potrebami. (Mrvar, 2013) S 

tem pa sovpada tudi raziskava, izvedena zgolj med svetovalnimi delavci slovenskih osnovnih 

šol, ki kaže, da izmed otrok s posebnimi potrebami, večina svetovalnih delavcev nudi pomoč 

učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dobra tretjina nudi pomoč 

dolgotrajno bolnim učencem, tretjina učencem s čustvenimi in vedenjskimi težavami, dobra 

desetina pa učencem z govorno-jezikovnimi motnjami. Ostalim skupinam učencev s 

posebnimi potrebami nudi pomoč le manjši delež svetovalnih delavcev (Vogrinc in Krek, 

2012).  
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2.1.5 ZNAČILNOSTI ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA IN RAZLIČNI 

NAČINI DELA  

Kot navaja S. Pečjak (2005) je bistvena značilnost šolskega svetovanja tako imenovan 

eklektičen pristop. Eklekticizem pri svetovalnemu delavcu predstavlja njegovo sistematično, 

študijsko in inteligentno asimilacijo idej iz različnih teoretičnih perspektiv v osebni konstrukt, 

ki ga je mogoče vedno znova prepoznati pri posameznemu svetovalnemu delavcu. (prav tam) 

Kot navajata avtorja Brott in Myers (1999) pa je gradnja profesionalne identitete svetovalnega 

delavca proces, ki se začne z izobraževanjem, nadaljuje pa s praktičnim delom in traja tekom 

celotne kariere. Kar pojasnjuje spoznanje,  da ima vsak svetovalni delavec svoj lasten način 

dela. Nanj pa pomembno vplivajo tudi posameznikove izkušnje, vrednote in prepričanja (prav 

tam).  

To edinstveno usmerjenost vsakega posameznega svetovalnega delavca podpirajo tudi 

temeljna načela šolskega svetovalnega dela, z načelom aktualnosti na čelu, kar vsaki 

svetovalni službi omogoča, da se čim bolj prilagodi konkretnim pogojem dela. (Kurikularna 

komisija za svetovalno delo, 2008) Pomemben dejavnik pri tem je tudi dejstvo, da so 

svetovalni delavci na šolah različnih izobrazbenih profilov, kar pomeni, da imajo različno 

predznanje, usmeritve dela ter so tekom študija razvili različne kompetence. Tu pa so nato še 

dodatna izpopolnjevanja ter izobraževanja svetovalnih delavcev, ki v določeni meri lahko 

izhajajo iz potreb konkretne šole, lahko pa so izbrana na podlagi strokovne potrebe ali 

interesov posameznika. Tako mnogi svetovalni delavci nadgrajujejo svoje znanje in 

kompetence v kateri od psihoterapevtskih šol ali pa drugih izbranih področij (Verbnik 

Dobnikar, 2016), kot so različne specifične metode dela, med katerimi bi lahko bilo tudi  

sodelovanje s terapevtskim psom.  

Po mnenju avtorja Hougha (2002, v Pečjak, 2005) določajo izbor metod, ki se uporabijo v 

svetovalnem procesu, naslednji dejavniki: uporabnikove težave in potrebe, njegove želje in 

interesi, čas, ki je na voljo za svetovanje, svetovalčeva teoretska usmerjenost, njegove 

izkušnje in sposobnost uporabljati določene tehnike ter odnos, ki sta ga vzpostavila svetovalec 

in uporabnik. Na področju šolskega svetovanja je fleksibilen pristop še posebej pomemben, 

saj je tu razpon težav, zaradi katerih se pojavi potreba po svetovanju, izjemno širok in pester 

(Pečjak, 2005). 

2.1.6 ODNOS KOT TEMELJ SVETOVALNEGA DELA 

Že Programske smernice za delo svetovalne službe (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 

2008) kot temeljno strokovno izhodišče za njeno delovanje izpostavljajo tako imenovan 

»svetovalni odnos«. »Svetovalni odnos pomeni posebni strokovni pristop, ki pomembno 

opredeljuje vse oblike in metode dela svetovalne službe ter temelji na dogovoru z vsakim 

posameznim udeležencem«. (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008, v Vogrinc in 

Krek, 2012, str. 6) Svetovalni delavci si s svetovalnim odnosom prizadevajo vzpostaviti, 

razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev v projektu 

pomoči in/ali sodelovanja. (prav tam) Enako izpostavlja tudi A. Kobolt (2006), ki pravi, da je 
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temelj vsakega pedagoškega delovanja odnos, ki se oblikuje med odraščajočo osebo in 

strokovnim delavcem.  

Pomen dobrega, zaupnega odnosa med strokovnim delavcem, ki nudi pomoč ter učencem oz. 

drugim udeležencem, opisuje tudi L. Šugman Bohinc (2011, str. 15), ki ga opredeljuje z 

naslednjimi besedami: »To je odnos, ki učenca podpira in varuje, ga spodbudi k delu in 

zagotavlja njegovo udeleženost«. Kot pojasnjuje, je tovrsten odnos zelo pomemben tudi 

zaradi pridobitve izkušnje »biti spoštovan«, česar vsi učenci, zlasti manj uspešni in vedenjsko 

moteči, pogosto niso vajeni. Kar pa lahko učenec pridobi zgolj preko osebne izkušnje v 

dialogu in sodelovanju s strokovnim delavcem ter sovrstniki (prav tam). 

Kot pojasnjujeta T. Kodele in N. Mešl (2013) pa je način, kako se pridružiti otroku in slišati 

ter upoštevati njegov glas ter vključiti njegovo perspektivo v soustvarjanje želenih izidov z 

njim, za odrasle pogosto poseben izziv. Ki za mnoge ni nekaj, »kar bi nam bilo domače, 

vsakdanje, nekaj na čemer bi lahko gradili glede na lastne izkušnje iz otroštva«. (prav tam, str. 

5) Hkrati pa tovrstnih izkušenj posledično pogosto niso vajeni tudi odraščajoči sami, kar v 

praksi lahko ovira vzpostavljanje zaupnega odnosa s strokovnim delavcem, kot je svetovalni 

delavec ter aktivno sodelovanje v svetovalnem procesu. Vendar pa je zlasti za delo 

svetovalnih delavcev ključnega pomena, da se vedno znova trudimo in iščemo nove načine, 

da to kar najbolje dosežemo (prav tam). 

 

2.1.7 POSEBNOSTI SVETOVANJA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM  

Kot navaja avtor Downey (1998, v Pečjak, 2005) je potrebno zavedanje, da se svetovanje 

otrokom in mladostnikom v številnih vidikih razlikuje od svetovanja odraslim, zato kot 

pomembne predpogoje za učinkovito svetovalno delo z le temi navaja naslednje: 

 dobro poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti otroka in mladostnika; 

 poznavanje samorefleksivnih zmožnost otroka  in mladostnika, kar je odvisno od 

njegove starosti, socialnih izkušenj in stopnje kognitivnega razvoja; 

 poznavanje in delo z otrokovo/mladostnikovo družino ter spoštovanje vrednostnega 

sistema, prepričanj in vzgojne prakse družine; 

 motiviranje otroka za svetovalni proces. Običajno otroci in mladostniki ne poiščejo 

sami pomoči svetovalnega delavca, temveč jih k njemu napoti določen učitelj ali starš. 

Zato je s strani svetovalnega delavca zelo pomembno, da poskuša motivirati 

otroka/mladostnika za sodelovanje v svetovalnem procesu, saj je to eden ključnih 

predpogojev za doseganje želenih rezultatov.  

V nadaljevanju podrobneje predstavljam nekatere pomembnejše razvojne značilnosti otrok in 

mladostnikom v času osnovnošolskega šolanja, iz katerih lahko izhajajo situacije, kjer je 

pomoč šolskega svetovalnega delavca lahko zelo pomembna. Razumevanje določenih 

posebnosti v tem obdobju, pa je ključnega pomena tudi za poznavanje morebitnih ovir, ki 

lahko otežujejo uspešno nudenje svetovanja oz. druge oblike pomoči in podpore. 
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Svetovanje otrokom 

Pri svetovanju otrokom je potrebno upoštevati, da imajo ti nekoliko drugačne potrebe kot 

odrasli. Nezadovoljenost teh potreb pa lahko predstavlja tveganje za normalen socialni, 

emocionalni in kognitivni razvoj. Hkrati pa v primeru nezadovoljenosti teh potreb in 

posledičnega pojava duševnih stisk, otroci največkrat ne znajo sami poiskati pomoči. Zato je 

pomembno, da so na šoli tako učitelji, kot svetovalna služba pozorni na znake, ki kažejo na 

psihično preobremenjenost, oziroma doživljanje stiske pri otrocih (Pečjak, 2005). Otroci 

najpogosteje namreč nimajo izkušenj s stresnimi situacijami, s katerimi se soočajo, zaradi 

česar so nanje še bolj občutljivi. (Maccoby, 1983, v prav tam). Šolski strokovni delavci pa 

morajo biti pri svojem delu pozorni tudi na otroke in mladostnike, ki se soočajo z izjemno 

neprijetnimi ali celo življenjsko ogrožajočimi dogodki, kot so: med drugim različne nesreče, 

nasilje, razveza staršev in hude izgube. Ne smejo pa spregledati tudi tistih, ki so morda 

doživeli kaj takega v preteklosti, a niso bili deležni ustrezne pomoči, saj lahko razvijejo 

posttravmatski stresni sindrom (Pečjak, 2005). Za mnogo otrok in mladostnikov je šolski 

svetovalni delavec namreč lahko edina možnost strokovne podpore in pomoči ter ključna 

oseba pri prepoznavanju potrebe po morebitni pomoči.   

Svetovanje mladostnikom 

Obdobje mladostništva je čas številnih fizioloških, psiholoških in socialnih sprememb ter 

srečevanja s številnimi izzivi, kar je za mnoge odraščajoče lahko precej stresno. (Heerde in 

Hemphill, 2018) Te spremembe zahtevajo emocionalno in kognitivno prilagoditev, 

mladostniki pa se nanje odzivajo precej različno. Vsekakor je tveganje za nastanek težav 

precej večje, če ključne biološke spremembe v tem obdobju, sovpadajo s pomembnimi 

življenjskimi stresorji (Pečjak, 2005). Kot izpostavlja A. Mikuš Kos (1991), pa lahko za 

nekatere otroke in mladostnike, ogrožajoč dejavnik na področju duševnega zdravja ter 

njihovega razvoja, predstavlja tudi šola. Hkrati jim v tem obdobju mnenje in pričakovanja 

drugih, zlasti staršev in sovrstnikov, postaja vse pomembnejše, veliko pa jim pomeni tudi 

sprejetje med sovrstniki (Hristovski, 2003). Zato ne preseneča, da mladostniki z resnejšimi 

težavami, pogosto poročajo tudi o težavah s sovrstniki. (Williams in Gilmour, 1994, v Pečjak, 

2005) Ravno zaradi tega je pri obravnavi mladostnikov posebno pomembno oceniti in po 

potrebi razvijati področje socialnih veščin ter medosebnih odnosov. Težave v odnosih s 

sovrstniki namreč predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za različne emocionalne in 

prilagoditvene težave (prav tam). Kot izpostavlja avtor Ogrin (1999), pa so v današnjem času 

mladostniki izpostavljeni tudi številnim drugim pritiskom in obremenitvam, obenem je na 

voljo veliko dosegljivih in mamljivih ponudb. Zaradi česar vidi  krepitev njihove socialno-

psihične odpornosti, eno pomembnejših nalog pedagoških strokovnih delavcev, oziroma 

šolske svetovalne službe (prav tam). Vse omenjeno lahko negativno vpliva na duševno 

zdravje otrok in mladostnikov v času šolanja ter pri nekaterih posameznikih vodi celo do 

nastanka različnih duševnih stisk in težav, zaradi česar je bistvenega pomena, da šola zagotovi 

optimalne pogoje za nudenje pomoči v tovrstnih primerih. Pri čemer sta zaupen odnos do 

šolskega svetovalnega delavca ter razumevanje njegove vloge na šoli, izjemnega pomena. 
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Avtorja Weizs in Hawley (2002, v Pečjak, 2005) kot pomembna dejavnika, ki vplivata na 

svetovanje mladostnikom, navajata motivacijske in kognitivne procese le teh. Nekateri 

mladostniki pridejo po pomoč sami in so za svetovanje visoko motivirani, medtem ko drugi 

(teh je v praksi precej več) svoje situacije sploh ne vidijo kot problem, posledično tudi niso 

motivirani za spremembo in sodelujejo v svetovalnem procesu le zato, ker morajo. Mnogo pa 

je tudi takih, ki se problema oz. težav zavedajo, a šolskega okolja ne čutijo kot dovolj 

varnega, da bi v njem poiskali pomoč, ali pa ne vedo, kjer točno jo poiskati. Zlasti v primerih, 

ko s šolskimi strokovnimi delavci nimajo dobrih odnosov ali pa so ti odnosi šibki. Nizka 

motivacija za svetovanje je pogostejša pri fantih, kot pri dekletih, a je lahko problem pri obeh 

spolih. Le ta namreč pomembno znižuje verjetnost učinkovitosti svetovanja, saj znižuje 

pozornost in vpletenost v svetovalni proces ter ovira učenje, osvajanje novih veščin ter 

uporabo le teh izven konteksta svetovalnega odnosa (prav tam). Hkrati pa nizka motivacija 

negativno vpliva tudi na odnos med strokovnim delavcem in učencem, ta pa predstavlja enega 

izmed ključnih dejavnikov učinkovitega svetovanja, ki je v tem obdobju še posebej 

pomemben (Pečjak, 2005). Saj bo mladostnik le v takem primeru pripravljen spregovoriti o 

stvareh, ki ga težijo oz. mu povzročajo stisko. V situacijah, ko je odraščajoči k svetovalnemu 

delavcu poslan s strani koga drugega, pa je zelo verjetno, da v svetovalnem procesu ne bo 

sodeloval ter bo do svetovalnega delavca negativno naravnan. Nekateri mladostniki 

svetovalnega delavca namreč zaznavajo kot vsiljivega in nadležnega. Zaskrbljujoč podatek 

predstavljajo rezultati slovenske raziskave, ki so pokazali, da nasvet ali pomoč pri 

svetovalnemu delavcu poišče le 23 odstotkov učencev v osnovni šoli, kar 36 odstotkov pa je 

takih, ki svetovalnega delavca ne obiščejo, čeprav vedo, da bi jim bilo to v pomoč. Pri tem pa 

kot razlog najpogosteje navajajo različne predsodke in sram pred sovrstniki (prav tam). 

Poleg vseh že omenjenih dejavnikov, ki lahko predstavljajo pomembne ovire pri iskanju 

pomoči ter samemu poteku svetovalnega procesa z otroki in mladostniki, pa pogosto to 

otežujejo tudi strah le teh pred svetovalnim delavcem ter nezaupanje in nesproščenost ob le 

tem. (Pečjak, 2005) Kar je v primeru svetovalnih delavcem, še toliko pogosteje, v primerjavi z 

učitelji, ki imajo z učenci večinoma precej več vsakodnevnega stika in si tako lažje pridobijo 

zaupanje. Avtorici T. Kodele in N. Mešl (2013) kot temo, s katero se srečujejo mnogi 

strokovni delavci v osnovni šoli, izpostavljata dilemo, kako učence, ki težko najdejo besede, 

da bi spregovorili o svojih željah, potrebah, stiskah oz. izrazili svoje mnenje, podpreti v tem, 

da bodo našli besede in bodo lažje sodelovali v pogovoru ter bodo slišani. Sami kot možnost 

navajata določeno gradivo, ali pa medij, s katerim se otrokom in mladostnikom lažje 

pridružimo ter zagotovimo njihovo udeležbo v procesih soustvarjanja učenja in/ali pomoči. 

»Material/medij«, ki ga predlagata, mora biti tak, da v odraščajočih vzbudi interes in z njim 

lažje izrazijo svoje misli in občutke. Kot poudarjata, je otrokova oz. mladostnikova udeležba 

v procesih pomoči, namreč izjemnega pomena. Pri tem pa nam je zlasti pri začetnem 

vzpostavljanju odnosa ter tudi kasneje pri vodenju pogovora s posameznikom ali skupino, 

lahko v pomoč določeno »gradivo/medij«, na katerega se lahko pri tem »opremo«. Pogovor, 

ki ga vodimo tako, da zagotovimo otrokov glas, odpira namreč nove perspektive, ki jih lahko 

odrasli brez otroka spregledamo ali narobe razumemo. Kar se zelo hitro lahko zgodi, ko o 

otrokovih težavah ali stiskah, prehitro sklepamo sami ali pa na podlagi mnenja drugih. Hkrati 
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pa tovrsten pogovor pomeni tudi priložnost za otroka samega, da spregovori in sliši samega 

sebe ter v določenih primerih tako tudi dobi potrebno pomoč oz. podporo (prav tam).  

 

2.1.8 POKLICNI PROFILI SVETOVALNIH DELAVCEV 

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so po izobrazbi lahko različnih 

strokovnih profilov, med drugim npr. psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi, 

defektologi ter specialni in rehabilitacijski pedagogi. (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2011) Kot določa Pravilnik o 

izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 

(prav tam), imajo vsi omenjeni strokovni profili (ter še nekateri drugi) ustrezno izobrazbo za 

opravljanje svetovalnega dela v osnovnih šolah. »Programske smernice« vsem svetovalnim 

delavcem, ne glede na njihov izobrazbeni profil, prinašajo koncept šolskega svetovalnega dela 

in tako ponujajo samo najširši skupni okvir za konkretno strokovno delo. Naloga vsakega 

posameznega svetovalnega delavca pa je, da glede na posebnosti ter trenutne potrebe šole in 

vseh udeleženih v njej, s pomočjo »Programskih smernic« ter v skladu s svojo strokovno 

usposobljenostjo, izbere in jasno opredeli svoj posebni strokovni prispevek svetovalne službe 

v šoli (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008). »Delo šolske svetovalne službe je 

zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, v zasnovi 

interdisciplinarno usmerjeno«. (Adlešič, 2000, str. 40) Kar pomeni, da je izjemnega pomena 

sodelovanje svetovalnih delavcev z različnimi strokovnimi profili v timu, kjer pa sta velikost 

samega tima ter raznolikost strokovnih profilov, zelo različna med posameznimi šolami. Tako 

je na posamezni šoli lahko zaposlen zgolj en svetovalni delavec ali pa je teh več, ti pa so 

lahko enakih ali pa različnih strokovnih profilov. Če so le ti različni, si člani svetovalne službe 

nekatera posamezna področja dela lahko razdelijo glede na svojo strokovno usposobljenost in 

s timskim delovanjem pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju šolske svetovalne službe kot 

celote. Pri tem pa na število zaposlenih svetovalnih delavcev vpliva zlasti velikost posamezne 

šole, na izobrazbeno sestavo le teh pa tudi drugi dejavniki. Kot je pokazala ena od raziskav, v 

kateri je sodelovalo 121 slovenskih osnovnošolskih ravnateljev (Valand, 2016), na odločitev 

ravnatelja pri izbiri strokovnega profila v šolski svetovalni službi, v prvi vrsti vplivajo potrebe 

šole, med drugimi pomembnimi dejavniki pa so tudi strokovne kompetence in znanje 

kandidata, široko področje delovanja, njegove osebne karakteristike ter delo z učenci s 

posebnimi potrebami.  

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljam vlogo ter posebnosti socialnega pedagoga, kot enega 

od možnih strokovnih profilov v šolski svetovalni službi. 
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2.1.8.1 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI 

Socialni pedagog ima zelo široko znanje in specifične kompetence, ki so bistvenega pomena 

za delo svetovalnega delavca, zaposlenega v šolski svetovalni službi. Zato lahko deluje na 

številnih področjih, katera natančneje predstavljam v nadaljevanju.  

 

Socialni pedagogi so se v šolski svetovalni službi začeli zaposlovati v šolskem letu 1998/99. 

(Bezić, 2004) Kot vsi ostali strokovni profili, ki ustrezajo pogojem za šolsko svetovalno delo, 

ima tudi ta ustrezno pedagoško oz. pedagoško-andragoško izobrazbo, ki je pogoj za tovrstno 

delo. (Mrvar, 2013) Za razliko od ostalih strokovnih profilov, ki se še lahko nahajajo na 

izbranem delovnem mestu, pa socialno pedagoška primarna strokovna usmeritev temelji na 

»opori, usmerjanju, kompenziranju, spodbujanju in aktiviranju posameznikov in skupin, ki so 

v svojem razvoju kakorkoli razvojno, socialno in interakcijsko zapostavljeni in brezpravni«. 

(Šmit, 1997, str. 67) Vse to pa se na različne načine udejanja tudi v šolskem prostoru. Hkrati 

je pomembno izpostaviti, da socialna pedagogika temelji na zavedanju prepletenosti ter 

vzajemne povezanosti posameznika in njegovega socialnega okolja, zato je delo socialnih 

pedagogov usmerjeno tako, da si skupaj z uporabniki prizadevajo za ustvarjanje pogojev, ki 

jim omogočajo razvoj potencialov, premagovanje težav ter uspešno integracijo v družbo. 

(Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2008) Socialno pedagoško delo 

tako ni usmerjeno zgolj v razumevanje in spreminjanje posameznikovega doživljanja, 

mišljenja in ravnanja, temveč tudi v spreminjanje elementov posameznikovega življenjskega 

okolja (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006), s čimer prispeva k ustvarjanju pogojev za uspešnejšo 

integracijo (Skalar, 1993).  

 

Kot izpostavlja avtorica A. Kobolt (2006), socialno pedagoško delovanje vedno temelji na 

odnosu med strokovnim delavcem in uporabnikom, poleg tega pa se udejanja tudi s 

strokovnim znanjem in različnimi aktivnostmi. Zato mora socialni pedagog, ki dela z otroki in 

mladostniki, poleg teoretičnih znanj, dobro poznati tudi didaktično-metodične izpeljave 

različnih dejavnosti, med katere sodi uporaba različnih medijev, s katerimi obogati in 

nadgradi svoje delo. Socialna pedagogika se namreč zaveda, da odraščajoči za učenje 

potrebujejo nove izkušnje, kar pa lahko pridobijo iz izkustva novih in drugačnih odnosov ter 

aktivnosti. Le te razširijo izkustveni in doživljajski svet otroka oz. mladostnika, za 

posameznike, ki so v času odraščanja obremenjeni z različnimi neugodnimi življenjskimi 

okoliščinami, pa so dejavnosti, ki omogočajo novo učenje in nove izkušnje, še posebej 

pomembne. Le te spodbujajo občutje lastne uspešnosti, večje samovrednosti in izboljšanega 

socialnega položaja med vrstniki. Različne nove metode dela, ki odraščajočim omogočajo 

izkušnje drugačnih odnosov in novih doživetij, so tako pomemben doprinos, ki ga lahko 

socialni pedagogi udejanjimo na različnih delovnih mestih in nam omogočajo uresničevanje 

naših strokovnih kompetenc ter lastno nadgradnjo dela na izbranem področju (prav tam). 

 

Koncept dela socialnega pedagoga, znotraj šolske svetovalne službe, zajema tudi delo z otroki 

in mladostniki s posebnimi potrebami. Glede na specifična socialno pedagoška strokovna 

znanja in kompetence, njegovo primarno področje dela zajema predvsem zmanjševanje in 

odpravljanje primanjkljajev, ki so zaradi pretežno storilnostno naravnanega šolskega dela, 
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opredeljeni kot težave na vzgojnem in socializacijskem področju (Kraner, 2007). Kjer se 

večina tovrstnih otrok in mladostnikov uvršča v kategorijo tako imenovanih čustvenih in 

vedenjskih težav. (Kukavica, 2019) Kot pravi avtor Opara (2005) so ravno ti otroci in 

mladostniki tista skupina, ki v šolski praksi po navadi povzroča največ težav. Tudi že prej 

omenjena slovenska raziskava (Adlešič, 2000) o delu svetovalnih delavcev kaže, da se učitelji 

nanje med drugim najpogosteje obračajo ravno zaradi učencev s težavami v socializaciji. 

Vsekakor pa je potrebno opozoriti, da pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, oz. s težavami v socialni integraciji, kot jih raje širše poimenuje socialno pedagoška 

stroka (Poljšak-Škraban, 2011), ni mogoče govoriti o homogeni skupini, temveč izražajo vrsto 

zelo različnih vedenj. Težave so tako lahko pretežno internalizirane (čustvene težave), 

eksternalizirane (vedenjske težave) ali pa kombinirane (Kobolt, 2011), vendar pa sta vedno 

prisotni obe dimenziji, ki sta medsebojno soodvisni (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).   

 

Pri nekaterih otrocih in mladostnikih se namreč pojavljajo težave, ker kljub pričakovanjem, da 

bodo pri doseganju učnih zahtev uspešni in se bodo zmožni ustrezno prilagoditi socialnemu 

okolju, temu vedno ni tako. (Šmit, 1997) Šola danes od otrok poleg intelektualnih 

sposobnosti, zahteva tudi številne druge veščine, kot so sposobnost samodiscipline, vztrajnost 

in dobro razvite delavne navade ter veščine  socialnega prilagajanja. Zato zlasti za otroke, ki 

se čutijo negotove, družinsko okolje pa jim ne nudi ustrezne podpore, poleg tega pa imajo 

velikokrat težave še z vsemi prej omenjenimi zahtevami šole, le ta hitro lahko postane prostor 

nenehne ogroženosti in pogostih neuspehov (Svetin Jakopič, 2005). To so pogosto otroci, ki 

prihajajo iz družin z nižjo izobrazbeno stopnjo, z nižjim socialno ekonomskim statusom, iz 

družin s slabimi medosebni odnosi ali pa težave izhajajo iz različnih individualnih značilnosti 

otroka oz. mladostnika, kot so na primer različni primanjkljaji ipd. Vse bolj storilnostno 

naravnana šola pa je glavni razlog, da marsikateri učenec šolskih zahtev (kljub povprečnim 

intelektualnim sposobnostim) ni zmožen uspešno zadovoljevati in je zato lahko dokaj hitro 

socialno izločen in stigmatiziran, kar pa ogroža tudi njegov osebnostni razvoj. Zato je 

pomembna naloga socialnega pedagoga na delovnem mestu svetovalnega delavca ta, da 

skladno s temeljnim ciljem šolske svetovalne službe in tudi šole kot celote, poskrbi za 

optimalni razvoj vsakega otroka. Socialni pedagog je namreč tisti, ki je ustrezno usposobljen, 

da pomaga tako učiteljem, ki z učenci v šoli preživijo največ časa, kot učencem in njihovim 

staršem ter hkrati tudi vodstvu šole, da se vsakemu otroku omogoča optimalni razvoj (Šmit 

1997, Klinar, 2000, v Cupin, 2007). 

 

Poleg že omenjenih področij in usmeritev socialno pedagoškega dela znotraj šolske 

svetovalne službe, se le ta nekoliko razlikujejo glede na različne opredelitve področij 

posameznih avtorjev in njihove modele, kot so hamburški model (Šmit, 1997), področja dela 

po Muhlumu  (v prav tam), področja dela po Tuggenerju (v Skalar, 1993), področja dela po P. 

Klinar (2000, v Cupin, 20007) ter po Grunfeldu (1997). Na tem mestu bi želela omeniti, da je 

večina omenjenih opredelitev področij oz. modelov že nekoliko starejših, vendar novejših (po 

meni dostopnih podatkih) ni mogoče najti, hkrati pa se mi zdijo izbrane opredelitve še vedno 

aktualne.  
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Najnovejša izmed omenjenih delitev je opredelitev področij avtorice P. Klinar (2000), ki kot 

področja delovanja socialnih pedagogov v šolski svetovalni službi navaja: 

 delo z učenci, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z učitelji, 

 sodelovanje z vodstvom šole,  

 sodelovanje z zunanjimi sodelavci. 

 

Predstavljena področja so od vseh omenjenih modelov najbolj splošna ter veljajo tudi sicer za 

vse šolske svetovalne delavce (ne glede na strokovni profil) in so opredeljena tudi v 

Programskih smernicah (2008) za svetovalne delavce v osnovni šoli. 

 

Če po ostalih omenjenih avtorjih povzamemo glavna področja, ki jih izpostavljajo v svojih 

modelih, so le ta naslednja: 

 Integracija zajema ustvarjanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za integracijo 

učencev v šolo. Najpogosteje gre za integracijo otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, novih učencev, učencev tujcev ter različnih stigmatiziranih in 

marginaliziranih posameznikov ali skupin (Tuggener, v Skalar, 1993). 

 Delo z vrstniškimi skupinami lahko predstavlja razred, delovna ali določena 

interesna skupina. Pomembno je, da skupina nikoli ni sestavljena zgolj iz učencev, ki 

imajo težave, saj je to edini način, ki preprečuje stigmatizacijo. Prav tako je 

pomembno upoštevati, da se posameznikov, ki imajo težave ali različne primanjkljaje, 

ne obravnava ločeno, ampak znotraj njihove vrstniške skupine, kjer potekajo socialne 

interakcije ter kar je hkrati tudi kontekst, v katerem problemi nastajajo (Muhlum, v 

Šmit, 1997). Sem lahko spada izvajanje različnih socialnih iger, tematskih delavnic, 

ipd. 

 Preventivno delo obsega organizacijo in izvajanje primarne, sekundarne in terciarne 

prevencije. Med prvo štejemo različne aktivnosti za širše skupine, kot so skupinske 

dejavnosti, predavanja; sekundarna prevencija se nanaša na usmerjanje tovrstnih 

aktivnosti na rizične skupine otrok in mladostnikov, pri katerih se kaže tveganje za 

nastanek težav in motenj, pri terciarni prevenciji pa govorimo o dejavnostih, ki so 

namenjene učencem, ki težave oz. motnje že imajo. (prav tam) 

 Sooblikovanje medosebnih odnosov na šoli ter šolske klime, kar poteka v 

sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na šoli. (prav tam) 

 Koordinacija dela med učenci, starši in učitelji, z drugimi svetovalnimi delavci 

ter z zunanjimi institucijami in šolo. Šolska svetovalna služba deluje na številnih 

področjih, zato je koordinacija dela bistvenega pomena. Prav tako pa je tako za 

socialno pedagoško delo, kot delo svetovalnega delavca sicer, osrednjega pomena 

interdisciplinaren pristop, ki je nujen za učinkovito delo. Tako se socialni pedagog v 

vlogi šolskega svetovalnega delavca pogosto znajde v vlogi koordinatorja pomoči 

posameznim učencem (Muhlum, v Šmit, 1997). 

 Kompenzacija se nanaša na odpravljanje različnih primanjkljajev, ki so pri socialnem 

pedagoškem delu najpogosteje primanjkljaji na področju socialne integracije. Tu se 
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težave kažejo predvsem na področju vedenja, ki pa se v šolskem okolju velikokrat 

pojavljajo v kombinaciji z učnimi težavami in socialno izključenostjo (Skalar, 2000; 

Šmit, 1997). Njegovo delo pa zajema tudi odpravljanje primanjkljajev na drugih 

področjih, kot so težave v družinskem okolju, učne težave, itd. 

 Pomoč učiteljem pri delu s posameznimi učenci, kjer se pojavljajo težave 

(najpogosteje pri učencih s težavami v socialni integraciji), svetovanje le tem o 

različnih metodah in načinih dela s tovrstnimi učenci ter pri vzpostavljanju pozitivne 

oddelčne klime. (Grünfeld, 1997; Skalar, 2000)  

 Delo s starši, ki je lahko individualno ali skupinsko. Individualno najpogosteje poteka 

kot svetovanje staršem določenega otroka oz. mladostnika, skupinsko pa v obliki 

organizacije in izvedbe različnih delavnic, seminarjev, ki pa so lahko tudi za učitelje 

in/ali učence (Grünfeld, 1997). 

 

Kot je mogoče povzeti na podlagi zgoraj predstavljenih področij intervencij socialnega 

pedagoga v vlogi svetovalnega delavca, katerih nabor je dokaj širok in pester, je le ta mogoče 

razporediti na kontinuumu od pedagoškega do psihološkega, oziroma socialno terapevtskega 

dela. Pomembno pa je zavedanje, da v praksi ta področja niso ločena, temveč se med seboj 

prekrivajo in se medsebojno dopolnjujejo. Pri tem izraz »intervencija« pomeni posredovanje, 

poseg in pomoč (Verbinc, 1987, v Kobolt, 1997) in se na tem mestu nanaša zgolj na tista 

posredovanja socialnega pedagoga, ki jih le ta usmerja na posameznika oz. skupino, kar se v 

šolskem prostoru najpogosteje nanaša na učence (Kobolt, 1997). Avtor Pallash, 1993 (v prav 

tam) socialno pedagoške intervencije znotraj šolskega svetovalnega konteksta umešča v 

prostor med izobraževanjem, vzgojo, usmerjanjem, vzpodbujanjem, vodenjem, svetovanjem, 

različnimi korektivnimi posegi in tako imenovano »socialno terapijo«.  
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2.2 TERAPEVTSKI PES   

2.2.1 VLOGA ŽIVALI V ČLOVEKOVEM RAZVOJU 

Živali so imele že v preteklosti ključno vlogo za življenja ljudi. Na začetku so predstavljale 

pomemben vir prehrane, ponekod so jih religiozno častili. Kasneje so spoznali, da so živali 

uporabne za mnoge stvari, začeli so jih uporabljati kot prevozna sredstva, za pomoč pri delu 

na poljih, v gozdovih, za pomoč pri lovu, za svojo varnost. Sčasoma pa so počasi spoznali, da 

je žival lahko tudi prijatelj, družabnik. Danes je že znano, da različne živali lahko različno 

vplivajo na ljudi znotraj različnih starostnih obdobij v človekovem življenju (Marinšek in 

Tušak, 2007). Kot ugotavljajo številni avtorji (prav tam; Haker, Collins in McNicholas,  2000; 

McCardle, McCune, Griffin, Maholmes in Freud, 2011; Melson, 2003; Welsh, 2009) žival 

spodbuja človekov razvoj ter mu pomaga odpravljati težave, s katerimi se vsak dan srečuje. 

Še poseben pomemben doprinos pa imajo živali za otroke in mladostnike v času odraščanja, 

kjer je žival lahko pomembna podpora v otrokovem življenju, še posebej na prehodu v 

adolescenco in med njo. Vendar pa je hkrati zelo pomembno spoznanje tudi to, da prisotnost 

domače živali sama po sebi ne spodbuja otrokovega razvoja. Kar je odločilnega pomena, je 

kvaliteta odnosa med živaljo in otrokom, ne zgolj možnost le tega. Prav tako navezanost na 

žival ni odvisna od tega, ali jo ima posameznik doma ali jo srečuje v drugem okolju, saj se 

lahko otrok ali mladostnik, ki z živaljo prihaja v stik drugje, prav tako naveže na žival kot 

tisti, ki jo ima doma. Danes že obstaja mnogo načinov, kako se lahko odraščajoči srečujejo z 

živaljo, poleg tega, da jo imajo doma. Mnogo staršev otroke občasno vključuje v počitniške in 

druge dejavnosti ter tabore, kjer imajo različne živali, da spoznajo tako odgovornosti, kot 

prednosti, ki jih živali prinašajo (Marinšek in Tušak, 2007). Zlasti v določenih državah v 

tujini, počasi pa tudi v slovenskem prostoru, pa se kot možnost, preko katere lahko otroci 

prihajajo v stik z živalmi, pojavlja vključevanje terapevtskih živali v različne vzgojno 

izobraževalne ustanove, kot so: vrtci, osnovne ter srednje šole, vzgojni zavodi ter podobne 

druge institucije, kjer se lahko odraščajoči srečujejo z živalmi. V tovrstnih primerih pa imajo 

te interakcije tudi specifičen namen in so načrtovane ter ciljno zasnovane.  

 

2.2.2 IZBIRANJE PRIMERNE ŽIVALI 

Pri vseh intervencijah s pomočjo živali, ki so krovni pojem tako za terapijo, kot aktivnosti s 

pomočjo le teh, se lahko uporabljajo različne vrste živali. (Rugari, Hunter in Carswell, 2017) 

Pri izboru le te je potrebno upoštevati številne dejavnike in okoliščine ter namen, ki ga z 

izbrano živaljo želimo doseči. Pomembno je razmisliti tudi, ali bo žival občasni obiskovalec 

ali stalni spremljevalec. V primeru, da naj bi žival bila stalni spremljevalec, je potrebno 

vedeti, ali si posameznik sploh želi določene živali, ali je sposoben in pripravljen zanjo 

(ustrezno) skrbeti ter ali ima sploh osnovne pogoje za to. Izbor pa je zelo odvisen tudi od 

funkcije in vloge, ki jo želimo z živaljo omogočiti. Zato je potrebno pri izbiri živali zelo 

dobro poznati posamezne vrste živali ter njihove značilnosti. Hkrati pa tudi znotraj posamezne 

vrste dobro poznati posamezne konkretne živali in njihove značilnosti na eni strani, na drugi 

pa tudi osebnost posameznikov, ki bodo z izbrano živaljo prihajali v stik. Zavedati se 
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moramo, da lahko tudi pri živalih govorimo o karakternih značilnostih ter o temperamentu 

(Marinšek in Tušak, 2007). 

 

Jaz se v svojem magistrskem delu osredotočam na psa kot terapevtsko žival, zato v 

nadaljevanju na kratko predstavljam prednosti le tega kot terapevtske živali. 

 

2.2.2.1 PREDNOSTI PSA KOT TERAPEVTSKE ŽIVALI 

Za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali so psi najpogosteje izbrana žival, kjer je pomemben 

razlog ta, da so edini, ki so lahko neprestano na razpolago kot sopotniki, poleg tega pa so 

sposobni postati tudi zelo dobri delovni partnerji. Psi so zelo interaktivni in čas najraje 

preživijo s svojim skrbnikom. Kar pa je lahko tudi pomanjkljivost, saj mnogo psov aktivno 

vztraja in zahteva pogosto ter intenzivno interakcijo. Vsekakor pa obstajajo številne prednosti 

za izbiro psa kot pomočnika, kjer so med najpomembnejšimi zagotovo izredna predanost, 

želja ustreči in pripravljenost za delo s človeškim partnerjem, skupaj v kombinaciji z dobrimi 

senzornimi in mišičnimi sposobnostmi psov. Poleg tega večina psov uživa v delu,  sposobni 

pa so se naučiti tudi zelo specifičnih nalog, ki jih izvajajo le na ukaz. Obenem pa jih je 

mogoče naučiti tudi naloge, ki zahtevajo družabnost in lepo obnašanje (Marinšek in Tušak, 

2007). 

Pri ljudeh ima večina živali pomemben socializacijski učinek, vendar pa so psi v tem še 

posebej dobri. Psi so namreč zvesti spremljevalci posameznikov, hkrati pa delujejo kot 

»socialni magnet« za druge ljudi in so zlahka osrednja tema pogovora z drugimi, tudi pri 

osebah, ki imajo primanjkljaje na področju fizičnih ali komunikacijskih sposobnosti. (prav 

tam; Wilkes, 2009) Tudi avtorji Haker, Collins in McNicholas (2000) so v svoji raziskavi 

ugotovili, da živali povečujejo socialne interakcije med ljudmi, posledici tega pa sta večja in 

močnejša socialna mreža ter pozitiven vpliv na posameznikovo psihološko stanje. Poleg tega 

so zelo pozorni do svojega vodnika, vendar pa izrazijo veselje tudi do drugih ljudi in iščejo 

stik z njimi. Tako ne preseneča, da je pes žival, ki je večini otrok in mladostnikov najljubša 

(Marinšek in Tušak, 2007). 

Hkrati pa je potrebno zavedanje, da se psi med seboj zelo razlikujejo, tako po telesnih, kakor 

tudi po duševnih značilnostih. Različne pasme psov se med seboj razlikujejo v genetskih 

vedenjskih predispozicijah, velike razlike v vedenju pa so tudi znotraj posamezne pasme. 

Poleg tega se psi med seboj razlikujejo tudi po velikosti in telesni konstrukciji, kar vpliva na 

aktivnosti, ki jih lahko opravljajo. Kljub številnim različnostim pa je ena karakterna 

značilnost skupna vseh psom. To je zvestoba, saj je pes za svojega vodnika pripravljen storiti 

vse (prav tam). 
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2.2.3 OPREDELITEV TEMELJNIH PODROČIJ DELA TERAPEVTSKIH 

PSOV 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je otroški psihiater Boris Levinson začel vključevati 

svojega psa v terapevtska srečanja z otroki in opazoval izjemen vpliv, ki ga je imel le ta na 

otroke, kjer je učinek psa opisal kot »socialno mazivo« med otrokom in strokovnjakom. Le ta 

je namreč omogočil bolj sproščeno vzdušje, katero je otroke spodbudilo, da so psihiatru 

zaupali stvari o sebi. Zato ga večina priznava kot začetnika na področju sodobnega dela s 

terapevtskimi psi, zlasti na področju dela z otroki, ki ga je podrobno utemeljil in opisal tudi v 

dveh knjigah in številnih strokovnih člankih. Iz spontanih srečanj se je v zadnjih 30 letih 

postopoma razvilo organizirano delo, del katerega so danes priznani strokovnjaki in številni 

anonimni vodniki terapevtskih psov. Do danes se je delo terapevtskih psov tako že močno 

razvilo in razširilo, izkušnje pa se razvijajo tudi skupaj z znanstvenimi spoznanji in potrjujejo 

številne koristi sodelovanja s psi (Chandler, 2001; Friesen,2010; Trampuš, 2014). Delo 

terapevtskih psov je v tujini mnogo bolj razširjeno, poznano in priznano kot v Sloveniji. V 

Združenih državah Amerike je leta 2018 delovalo več kot 50 000 terapevtskih psov 

(Lombardi, 2018). 

 

Delo terapevtskih psov je danes zelo konkretno in raznoliko, odvisno pa je predvsem od ciljne 

populacije. (Trampuš, 2013) Tako danes obstajajo številni programi, ki vključujejo delo s 

pomočjo terapevtskih živali. Ti programi pa se med seboj razlikujejo, za kar obstaja veliko 

razlogov. Poleg že omenjene ciljne populacije, je eden pomembnejših uporaba terapije s 

pomočjo živali v različnih institucijah, kjer ima vsaka institucija svojo določeno specifiko v 

programu (Marinšek in Tušak, 2007). Potrebno se je zavedati, da čeprav je število programov 

vedno večje, še vedno obstaja kar nekaj nejasnosti na izbranem področju. Kot izpostavljata 

avtorja M. Marinšek in Tušak (prav tam) je težava med drugim tudi v tem, da ni 

sistematičnega in metodološko ustreznega raziskovanja na tem področju, kar pa je od leta 

2007 vendar že nekoliko napredovalo. Mnogo raziskovalcev  pa se strinja, kot bo podrobneje 

predstavljeno tudi v nadaljevanju dela, da kvalitativno lahko zelo dobro podpremo koristnost 

človekovega odnosa z živaljo, vendar pa je to veliko težje tudi kvantitativno oceniti (prav 

tam). 

 

Za razumevanje področja vključevanja terapevtskega psa v delo z ljudmi, je potrebno najprej 

pojasniti temeljno terminologijo na izbranem področju, ki omogoča razmejevanje med 

posameznimi načini vključevanja terapevtskega psa ter temeljnimi značilnostmi le teh. (Tačke 

pomagačke, n. d.) 

 

Delo s terapevtskimi živalmi v grobem delimo na dve večji področji: terapijo s pomočjo 

živali in aktivnosti s pomočjo živali, za kateri pa se uporablja tudi krovni pojem 

»intervencije s pomočjo živali«, obe področji pa podrobneje opredeljujem tudi v 

nadaljevanju. (Rugari, Hunter in Carswell, 2017; Trampuš, 2014) Tako za eno kot drugo je 

mogoče uporabiti različne živali, ki so glede na želene cilje ene in druge intervencije, 

značilnosti uporabnikov ter pogoje izvajalca in ustanove, ustrezne. (Tačke pomagačke, n. d.) 

Jaz se v svojem delu osredotočam neposredno na izbiro psa kot terapevtske živali, saj 
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predpostavljam, da bi bil na podlagi omenjenih kriterijev (ki bodo natančneje pojasnjeni tudi 

tekom dela) najustreznejši in najkoristnejši pri delu šolskega svetovalnega delavca. 

 

Terapija s pomočjo psov 

Terapija s pomočjo psov, ki izhaja iz angleškega izraza »Animal Assisted Therapy (AAT)«, je 

ciljno usmerjeno posredovanje, pri katerem so psi, ki ustrezajo določenim kriterijem, 

pomemben del procesa. (Zavod Pet, n. d.) Vsebino programa vedno pripravljajo za to 

usposobljeni strokovni delavci, ki so po svojem strokovnem profilu lahko med drugim delovni 

terapevti, psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

ipd. (Tačke pomagačke, n. d.). Program terapevtske ure je vedno natančno načrtovan, 

spremljan in na koncu evalviran ter je prilagojen enemu ali več uporabnikom. (Marinšek in 

Tušak, 2007) Srečanje po navadi traja od 30 do 40 minut z vmesnimi premori, ki jih pes 

potrebuje. (Tačke pomagačke, n. d.) 

 

Terapija s pomočjo psa je namenjena pospešenemu izboljšanju človekovega fizičnega, 

socialnega, čustvenega in miselnega, oz. kognitivnega stanja. To pomeni, da je vedno 

prilagojena glede na posameznika in njegovo zdravstveno, oz. psihofizično stanje, saj vpliva 

na več področij hkrati. Pes je pri tovrstnem delu lahko v različnih vlogah – kot: 

 

 medij, motivator za delo, družabnik, sodelavec, prijatelj in/ali tolažnik (Tačke pomagačke, n. 

d.). 

 

Na tem mestu je potrebno opozoriti na pogosto dilemo v povezavi z izrazom »terapija«, na 

kar med drugim opozarja tudi N. Ilič (2013). Glede na izraz bi marsikdo tudi v tem primeru 

smatral, da terapijo v pravem pomenu besede lahko izvaja le formalno izobražen terapevt, kar 

morda namiguje, da na primer socialni pedagog ali pa psiholog ne moreta biti ustrezni 

strokovni osebi za izvajanje intervencij, opredeljenih kot »terapija s pomočjo psa«. Socialni 

pedagog (in drug soroden profil) glede na svojo temeljno izobrazbo res ni terapevt, kar 

pomeni, da njegovega dela ni mogoče imenovati ter razumeti kot terapijo. Vendar pa je na 

tem mestu potrebno opozoriti, da terapija s pomočjo živali s svojimi dejavnostmi in učinki ne 

ostaja zgolj znotraj okvirjev zdravstvene stroke (npr. psihoterapija, fizioterapija), temveč 

omogoča tudi koristi na drugih področjih, kot je med drugim področje vzgoje in izobraževanja 

(Ilič, 2013). Hkrati pa se izraz »terapija« s pomočjo psa ne nanaša na terapevtsko delo v 

ožjem pomenu besede, temveč opredeljuje dejavnosti, ki upoštevajo določene (zgoraj 

navedene) zakonitosti, katere jo ločijo od tako imenovanih »aktivnosti s pomočjo psa« (Tačke 

pomagačke, n. d.), ki so opredeljene v nadaljevanju, saj med njima obstajajo pomembne 

razlike (Marinšek in Tušak, 2007). 

 

Aktivnosti s pomočjo psov 

Aktivnost  s pomočjo psov, ki izhaja iz angleškega izraza »Animal Assisted Activity (AAA)«, 

je definirana kot dejavnost, ki jo dosežemo s pomočjo psa in omogoča uporabnikom 

neposreden stik s terapevtskim psom. (Mreža šolski pes, n. d) Gre za srečanja, kjer terapevtski 

pes in vodnik sodelujeta, pri katerih pa (za razliko od terapije s pomočjo psa) ni točno 

določenega, v naprej zastavljenega cilja, vendar pa se z njeno pomočjo izboljša kakovost 
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življenja posameznika ali skupine. Srečanja navadno trajajo od 30 do 40 minut, odvisno od 

razpoloženja posameznika ali skupine in so prilagojena željam, sposobnostim in potrebam 

udeležencev. Za razliko od terapije s pomočjo živali, tu ni pogoj, da na srečanju sodeluje 

strokovna oseba (Tačke pomagačke, n. d.), prav tako pa ni potrebno načrtno sistematično 

spremljanje, kot je za terapijo s pomočjo živali nujno (Marinšek in Tušak, 2007). 

 

Metoda dela s pomočjo živali/ psov 

V literaturi pa sem zasledila uporabo še enega koncepta, ki ga med drugim v svojem delu  

uporablja tudi avtorica M. Hercog (2017) in se mi zdi za področje sodelovanja s terapevtskim 

psom pri šolskem svetovalnem delu, kot ga predpostavljam v svoji nalogi, najustreznejši. To 

je tako imenovana »metoda dela s pomočjo živali«, oz. »metoda dela s pomočjo psa«, za 

namen mojega dela. Omenjena avtorica za izbran izraz pojasnjuje, da pri njem ne gre 

izključno za terapijo in ne izključno za aktivnosti s pomočjo živali. Kot pravi, je metoda dela 

s pomočjo živali premišljeno, načrtovano in ciljno usmerjeno delovanje strokovnjaka/inje 

(npr. psihologa, socialnega pedagoga, inkluzivnega pedagoga, specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga oz. drugega sorodnega strokovnega profila), pri katerem sodeluje 

žival kot partner/ica v procesu delovanja. Vključuje tudi aktivnosti s pomočjo živali, a je za 

razliko od njih usmerjena v doseganje določenih ciljev, hkrati pa ne gre za terapijo s pomočjo 

živali v klasičnem pomenu. Kar se mi zdi za področje sodelovanja z živaljo v šolskem 

prostoru še posebej pomembno pa je to, da metoda dela s pomočjo živali, za razliko od APŽ 

in TPŽ, upošteva tudi pozitivne vplive same prisotnosti živali v prostoru in življenju osebe, 

tudi ko le ta ni aktivno vključena v proces strokovnega vplivanja. Kot še dodaja omenjena 

avtorica (prav tam), gre pri metodi dela s pomočjo živali za širši metodični koncept, ki ga 

lahko uporabljajo različni strokovnjaki, za primer pa kot enega od ustreznih strokovnih 

profilov sama navaja ravno socialne pedagoge. Pri tem še pojasnjuje, da pri izbranem 

konceptu ne gre za kombinacijo TPŽ in APŽ, ampak za samostojno metodo, ki se lahko 

uporablja v različnih vzgojno-izobraževalnih in drugih institucijah ter področjih.  

 

Najpogostejše koristi, ki jih prinašajo intervencije s pomočjo psov so naslednje (Tačke 

pomagačke, n. d.) : 

 osredotočenje na zunanji svet, 

 zbliževanje, sprejemanje, 

 miselna spodbuda, 

 fizični kontakt, 

 sočustvovanje, 

 motivacija, 

 izobraževalne in sprostitvene koristi. 
 

2.2.4 OPREDELITEV TERAPEVTSKEGA PSA  

V Sloveniji je terapevtski pes jasno opredeljen in sicer kot »ustrezno preverjen in usposobljen 

pes z dokazilom«, kar bo natančneje predstavljeno v nadaljevanju. (Mreža šolski pes, n. d) 
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Terapevtski pes s svojim vodnikom predstavlja tako imenovani terapevtski par. (Tačke 

pomagačke, n. d.) Kot opozarja M. Trampuš (2014), terapevtski pes tako ne more opravljati 

svojega dela brez svojega vodnika. Vodnik terapevtskega psa pa je lahko le nekdo, ki svojega 

psa dobro pozna, ga ima zelo rad in ga obvlada.  

 

2.2.5 POTREBNI POGOJI IN POT DO TERAPEVTSKEGA PARA 

V Sloveniji obstajajo tri društva za terapijo s pomočjo živali/psov, kjer se posameznik, ki s 

svojim psom želi postati terapevtski par, lahko včlani (hkrati je lahko član le enega od njih) 

ter opravi potrebne pogoje in jih nato redno obnavlja. To so društva Tačke pomagačke, 

Ambasadorji nasmeha in Zavod PET (Mreža šolski pes, 2017; Slapnik, 2017).  

Pri izbiri ustreznega psa pasma ni pomembna, prav tako ne rodovnik, enako ustrezni so tudi 

mešanci. Med terapevtskimi psi so tudi posvojenci iz zavetišč. (Tačke pomagačke, n. d.; 

Trampuš, 2014).  

Imeti pa mora pes naslednje značilnosti (Tačke pomagačke, n. d.):  

 star mora biti najmanj eno leto (zgornje starostne omejitve ni, odvisna je od 

zdravstvenega stanja in kondicije posameznega psa), 

 vzgojen in šolan, 

 ljubeč družabnik, 

 toleranten in prilagodljiv, 

 naklonjen različnim ljudem – znancem in neznancem, 

 psihično in fizično stabilen. 

  

Podobno pa veljajo določeni pogoji tudi za vodnika terapevtskega psa, oziroma psa 

pripravnika, kjer je prvi pogoj ta, da mora biti vodnik terapevtskega psa star najmanj 18 let. 

Le ta  je dolžan pridobiti določena znanja in jih kasneje nenehno tudi nadgrajevati ter redno 

obnavljati na strokovnih in kinoloških izobraževanjih, ki jih organizira društvo, v katerega je 

včlanjen. Poleg tega mora pridobiti temeljno specifično znanje o stanjih in morebitnih 

boleznih uporabnikov, ki jih obiskuje s psom (Tačke pomagačke, n. d.).  

Ključnega pomena je, da vodnik psa pozna osnove kinologije, še posebej dobro pa mora 

poznati (prav tam.): 

 delo terapevtskih psov, 

 osebnostne lastnosti in zmožnosti svojega psa, 

 pasjo telesno govorico, 

 znake stresa pri psu, nanj pa se mora znati tudi ustrezno odzvati, 

 ukrepe za zagotavljanje varnosti (tako uporabnikov kot psa). 

 

Pes in njegov vodnik postaneta terapevtski par po uspešno opravljenem pripravništvu 

(katerega dolžina se nekoliko razlikuje glede na posamezno društvo) in zaključnem izpitu, kar 

vodniki psov običajno zaključijo približno v enem letu (lahko pa tudi več). (prav tam) 
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Pred opravljanjem pripravništva pa je potrebno (prav tam): 

 uspešno opraviti testiranje psa o ustreznosti za terapevtsko delo, 

 pisni preizkus in pogovor z vodnikom, 

 predložiti potrdilo o nekaznovanosti vodnika, 

 predložiti izpis iz Centralnega registra psov, iz katerega je razvidno, da pes nima 

statusa nevarnega psa, 

 opraviti strokovno in kinološko izobraževanje, 

 opraviti veterinarski pregled in pridobiti veterinarsko spričevalo, ki potrjuje ustrezno 

zdravstveno stanje psa, 

 izbrati mentorja in pridobiti njegovo soglasje. 

 

Pes mora za izpolnjevanje pogojev za terapevtskega psa opraviti tudi enega izmed naslednjih 

izpitov: izpit A (izpit za psa spremljevalca) ali izpit B-BH. Pri slednjem gre za mednarodno 

priznan izpit za psa spremljevalca, ki vključuje preizkus obnašanja v urbanem okolju, 

preizkus poslušnosti psa na povodcu ter brez njega in strokovni izpit za vodnika (Kinološka 

zveza Slovenije, 2015).  

Poleg tega je potrebno opozoriti, da morajo biti terapevtski psi in psi pripravniki poleg 

začetnega veterinarskega pregleda, tudi kasneje redno veterinarsko pregledani in sicer dvakrat 

letno. Brez tega terapevtski pes oz. pripravnik ne sme vstopati v ustanove ter sodelovati v njih 

(Tačke pomagačke, n. d.). Terapevtski par mora svoje znanje tudi kasneje obnavljati ter 

ponovno dokazovati, kar se ponovno nekoliko razlikuje med posameznimi društvi. Za člane 

društva Ambasadorji nasmeha (2018) tako velja, da morajo aktivni terapevtski pari vsako leto 

opraviti ponovni preizkus živali, lastnik pa se mora udeležiti osvežitvenega seminarja in 

vsako tretje leto opraviti ponovni teoretični preizkus znanja. Podobno velja tudi za člane 

društva Tačke pomagačke (n. d.). 

Kot poudarja M. Trampuš (2014), je terapevtski pes, kadar ne opravlja svojega dela, povsem 

običajen družinski pes. Je pa za tovrstnega psa zgodnja socializacija izjemno pomembna, zato 

je pomembno, da mladičku, ki bi ga kasneje želeli usposobiti za terapevtsko delo, že dovolj 

zgodaj omogočimo dovolj raznolikih izkušenj ter ga učimo ustreznega vedenja. Za vsakega 

psa je priporočljivo, da s svojim skrbnikom obiskuje pasjo šolo, za terapevtskega psa pa je to 

še posebej pomembno. Kasneje pa mora nato izpolniti še ostale že predstavljene pogoje. 

2.2.6 FORMALNI OKVIRJI DELA S TERAPEVTSKIMI PSI V SLOVENIJI 

Za razumevanje možnosti dela s terapevtskimi psi v Sloveniji, je potrebno poznati formalne 

okvirje, ki veljajo na tem področju. Tu je pomembno dejstvo, da področje sodelovanja s 

terapevtskimi psi v Sloveniji žal še ni zakonsko urejeno, niti niso zakonsko opredeljene 

možnosti za vključevanje terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalni proces, čeprav je v 

zadnjih letih omenjena praksa že prisotna v več tovrstnih ustanovah (Slapnik, 2017). Ponekod 

v tujini je izbrano področje terapevtskih psov že opredeljeno s predpisi, kar pa se seveda 

precej razlikuje med posameznimi državami. Terapevtskih psov sicer večinoma ne postavljajo 

neposredno ob bok psom vodnikom slepih ali spremljevalcem invalidov, vseeno pa v 
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določenih državah zanje in za reševalne pse na javnih mestih velja manj omejitev kot za 

običajne pse (Trampuš, 2014). Terapevtski psi na sebi vedno nosijo dobro vidno oprsnico in 

kot iz izkušenj pojasnjuje M. Trampuš (prav tam), ljudje v praksi v večini primerov razumejo, 

da gre za nekoliko posebne pse in so jim skoraj vedno naklonjeni. 

 

2.2.7 PREGLED PODROČIJ VKLJUČEVANJA TERAPEVTSKEGA PSA TER 

ŽE OBSTOJEČIH PROGRAMOV 

Terapevtski psi s svojimi vodniki danes prihajajo med ljudi vseh starosti - otroke, 

mladostnike, odrasle in starostnike ter jim po svojih močeh na različne načine pomagajo. 

(McCune idr., 2014; Trampuš, 2007) Tako narašča število terapevtskih psov, kot tudi drugih 

terapevtskih živali, ki so partnerji tudi pri različnih formalnih intervencijah in so tako prisotni 

v različnih zasebnih kot javnih ustanovah. (Wells, 2009; Wilson, 2006, v McCardl, McCune, 

Griffin in Maholmes, 2011) Sodelujejo pri rehabilitaciji, pri delovni terapiji, različnih oblikah 

pomoči na področju duševnega zdravja, v domovih za ostarele, vzgojnih zavodih in 

mladinskih domovih, zaporih ter so med drugim tudi odlični sodelavci pri vzgoji in 

izobraževanju. (McCune idr., 2014; Trampuš, 2007) In kot pravi avtorica M. Trampuš (prav 

tam, str. 21), »postavljajo mostove na samo njim lasten način«. 

V nadaljevanju bom predstavila strnjen pregled področij, kjer danes že poteka vključevanje 

terapevtskih psov, pri čemer se bom osredotočila na Slovenijo, hkrati pa na posameznih 

področjih izpostavila tudi nekatere primere v tujini. Poudarek pa bo na pregledu že obstoječe 

prakse vključevanja terapevtskega psa na področje vzgoje in izobraževanja ter nekaterih 

drugih praks, kot so med drugim terapevtsko svetovanje, s katerimi pa bi lahko začrtali 

vzporednice tudi na posamezna področja šolskega svetovalnega dela.  

Predstavitev praks in spoznanj na zadnjem omenjenem področju – terapevtskem svetovanju, 

predstavljam v naslednjem poglavju, katero se nanaša na izkušnje in ugotovitve različnih 

terapevtskih in sorodnih svetovalnih procesov, kar je eno od področij, kjer je sodelovanje s 

terapevtsko živaljo ponekod že dokaj razširjeno. Želela bi opozoriti, da v tem poglavju 

uporabljam izraze, katere uporablja tudi literatura, iz katere tu izhajam. To sta na eni strani 

»terapevt« oz. »svetovalec«, katera se ne nanašata na šolske svetovalne delavce, temveč 

izvajalce različnih terapevtskih in drugih sorodnih svetovalnih procesov. Ter na drugi strani 

izraza »terapevtska žival« in »terapevtski pes«, s katerima se nanašam na ustrezno 

preverjenega in usposobljenega psa oz. drugo žival (z ustreznimi dokazili) za sodelovanje v 

različnih intervencijah, ki segajo izven terapevtskega področja. (Mreža šolski pes, n. d) 

 

2.2.7.1 PES KOT POMOČNIK PRI SVETOVANJU 

Po podatkih oddelka APA za psihoterapijo je znano, da v svetu skoraj četrtina terapevtov 

svoje psihoterapevtsko delo kombinira tudi z vključevanjem živali. (Marinšek in Tušak, 2007) 

Zlasti v Združenih državah Amerike postaja vključevanje terapije in aktivnosti s pomočjo 

živali v različne svetovalne procese vse pogostejše in vse bolj priljubljeno. (Chandler, 2001) 
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Pri tem psihoterapevti in drugi svetovalci sodelujejo z živalmi na različne načine. Mnogi 

terapevti imajo žival prisotno med terapevtskimi srečanji, nekateri pa jo vključujejo na 

konceptualen način, kar je po navadi zgolj simbolično (vključevanje vsebine o živalih ipd.) in 

ne zajema neposrednega sodelovanja z živaljo. (Marinšek in Tušak, 2007) Najbolj splošna 

ocena o prednostih sodelovanja s terapevtsko živaljo se nanaša na njeno vlogo pri oblikovanju 

pozitivne naravnanosti medosebnih odnosov med svetovalcem in uporabnikom. Kar je lahko 

zelo pomemben doprinos, glede na to, da je kakovost svetovalnega odnosa najpomembnejši 

dejavnik uspešnosti svetovalnega procesa. (Barber, Connolly, Crits-Christoph, Gladis in 

Siqueland, 2009, v Shelton, Leeman in O’Hara, 2011) Koristen vpliv terapevtske živali na 

svetovalni odnos oz. odnos pomoči izpostavljata tudi avtorja Horvath in Symonds (1991, v 

Shelton, Leeman in O’Hara, 2011), po mnenju katerih pa le tega opredeljujejo naslednje 

značilnosti: obojestranska naklonjenost, spoštovanje, zaupanje, sprejemanje, toplina in 

sodelovanje. Vključitev terapevtske živali v svetovalni proces pa po njunem mnenju lahko 

pomaga pri vzpostavitvi zaupanja, občutku topline in vzajemnemu sprejemanju, kar so ključni 

elementi za uspešen svetovalni proces. (Reichert, 1998, v Shelton, Leeman in O’Hara, 2011) 

Prav tako so živali zelo koristne pri blaženju začetne faze svetovalnega procesa, predvsem v 

obdobje predno se vzpostavi odnos med strokovnjakom in uporabnikov. Tu je pomemben 

vidik tudi ta, da žival lahko deluje kot vez v pogovoru, hkrati pa strokovni delavec na ta način 

deluje manj zastrašujoče, odtujeno in se uporabnik ne čuti več tako ogroženega ter se je v več 

primerih bolj pripravljen odpreti. Lažje pa tudi premaga strah pred samim procesom nudenja 

pomoči. Terapevtski psi so namreč pripravljeni sprejeti uporabnika na topel in ljubeč način 

(Marinšek in Tušak, 2007). Avtorja Corson in Corson (1980, v prav tam) opisujeta ta proces 

kot »socialno mazilo«. Prisotnost živali nudi namreč uporabniku občutek večje lagodnosti, 

tolažbe, ki olajša stik v odnosu pomoči. Enako izpostavlja tudi avtorica C. K. Chandler 

(2001), ki pravi, da prisotnost živali v svetovalnem procesu lahko olajša in spodbudi gradnjo 

zaupanja med svetovalcem in uporabnikom. Žival namreč sprosti del napetosti in 

anksioznosti, ki sta pogosto prisotni pri terapiji ali drugem svetovalnem srečanju, hkrati pa je 

žival, kot je pes, zabavna (prav tam). To potrjuje tudi spoznanje, ki ga izpostavljata avtorja M. 

Marinšek in Tušak (2007), da uporabniki, ko je v prostoru, kjer poteka terapevtski ali drug 

soroden proces, prisotna žival, ocenjujejo to okolje kot bolj prijazno in varnejše kot pa, če 

živali ni. Pri tem pa vpliva vzdušja okolja na uporabnika ne gre podcenjevati, saj lahko 

ugodno okolje v katerem poteka proces pomoči, pomembno poveča učinek le tega (McLean 

Ryan, 2002). Podobno je ugotovil tudi avtor Peacock (1986, v prav tam), pri katerem so otroci 

med pogovori v prisotnosti psa delovali bolj umirjeno in so bili bolj sodelovalni. Pes je 

namreč zmanjšal začetno napetost in pomagal pri razvijanju bolj sproščenega in prijetnega 

vzdušja. Do podobnih spoznanj so prišli številni avtorji, ki so se ukvarjali s tem problemom. 

Ugotavljajo, da živali na ljudi delujejo pomirjajoče in zato svetujejo, da se jih vključuje v 

različne oblike nudenja pomoči (Marinšek in Tušak, 2007; McLean Ryan, 2002), med 

katerimi bi bilo lahko tudi delo šolskega svetovalnega delavca z učenci. Prisotnost živali, kot 

je pes, lahko na mladostnika namreč deluje pomirjajoče, če je vzdušje bolj sproščeno in 

prijetno, pa je kot izpostavlja avtor Fine (2000), mladostnik dostikrat bolj pripravljen 

sodelovati. Zaradi vseh omenjenih koristi, ki jih ima terapevtski pes ali druga terapevtska 

žival na uporabnika v procesu svetovanja, pa ne preseneča, da je nedavna raziskava pokazala, 

da je sodelovanje s terapevtskim psom kot pomočnikom svetovalca, lahko v pomembno 
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pomoč pri procesu svetovanja, zlasti z vase zaprtimi posamezniki, ki so manj komunikativni. 

(Chandler, 2001) Zaradi česar bi lahko imel pomemben doprinos tudi pri delu šolskega 

svetovalnega delavca z različnimi učenci, ki so bolj introvertiranimi ali pa se vase zaprejo 

zaradi različnih stisk ali strahov.  

Poleg vsega že omenjenega, žival lahko deluje kot nekakšen katalizator za pogovor s 

strokovnjakom, kjer le ta lahko uporabi žival kot primer, na katerega se lahko naveže, 

uporabniki pa na tovrsten način lažje spregovorijo tudi o bolj osebnih stvareh. (Marinšek in 

Tušak, 2007) 

Naslednja od prednosti vključevanja terapevtske živali v svetovalni proces je, da s tem, ko 

vključimo psa ali drugo žival, omogočimo uporabniku, da opazuje interakcijo med 

strokovnjakom in živaljo. Ljubeča interakcija med njima lahko uporabniku pokaže nekatere 

dobre lastnosti strokovnjaka ter mu da možnost, da ga vidi v drugačni luči, kar lahko spodbudi 

razvoj procesa pomoči. Hkrati pa lahko strokovnjak situacije, ko mora živali postaviti meje, 

zelo dobro uporabi za prikaz oblikovanja specifičnih disciplinskih strategij ali načinov 

reševanja problemov. Kar je lahko še posebej koristno pri delu z otroki in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. Na drugi strani pa tovrstna situacija hkrati nudi 

strokovnjaku tudi možnost, da opazuje odnos med uporabnikom in živaljo, iz katerega lahko 

pridobi veliko pomembnih informacij o uporabniku (Marinšek in Tušak, 2007). Avtorica 

Bryantov (1990, v prav tam) tako meni, da je opazovanje otroka v odnosu z živaljo lahko 

izrednega pomena tudi za razumevanje dinamike znotraj družine. Negativni odnosi lahko 

namreč kažejo tudi na različne krize v družini. 

Kot izpostavljata avtorja M. Marinšek in Tušak (prav tam) nudi sodelovanje s terapevtsko 

živaljo številne možnosti in tehnike, ki jih je mogoče uporabljati v individualni, skupinski ali 

družinski terapiji oz. drugi obliki pomoči. Za strokovnjake s tovrstnih področij, nekatere 

organizacije v tujini organizirajo tudi v to področje usmerjena izobraževanja, kjer je mogoče 

omenjene tehnike podrobneje spoznati in se naučiti, kako jih uporabiti pri svojem delu. 

(Chandler, 2011) Ena takih organizacij je med drugih avstralska neprofitna organizacija za 

aktivnosti in terapijo s pomočjo živali Delta Society (2000), ki ima priznano licenco za 

izobraževanje na tem specifičnem področju.  

Če povzamemo predstavljene prednosti, ki jih omogoča vključevanje terapevtske živali v 

različne svetovalne procese ali druge sorodne oblike pomoči, le ta spodbudi in pospešuje 

motivacijo za sodelovanje v procesu, sprošča (pogosto napeto) ozračje, omogoča uporabniku, 

da strokovnjaka vidi v drugi luči, izboljšuje odnos med strokovnjakom in uporabnikom, 

predstavlja vez v pogovoru in spodbuja komunikacijo. Poleg tega omogoča strokovnjaku, da 

opazuje odnos med uporabnikom in terapevtsko živaljo, motivira osebo, da je pozorna na 

nalogo ter krepi pozitivne uporabnikove spremembe (Marinšek in Tušak, 2007).  

Delta Society (Chandler, 2011) deli cilje in tehnike posredovanja s pomočjo živali na 

naslednja štiri področja človeške rasti in razvoja:  

1) fizično, 

2) govor in komunikacija, 
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3) kognitivno in 

4) psihološko. 

Na področju svetovanja in tudi šolskega svetovalnega dela so v ospredju predvsem psihološki 

cilji, ki jih lahko dosegamo z uporabo različnih tehnik terapije s pomočjo živali, kjer 

omenjena organizacija (Chandler, 2011) ter avtorja M. Marinšek in Tušak (2007) med 

najpomembnejše opredeljujejo naslednje: 

 izboljšanje socialnih veščin, 

 izboljšanje počutja in razpoloženja, 

 pridobitev naklonjenosti, 

 izboljšanje priklica informacij in spomina, 

 višje samospoštovanje in samovrednotenje, 

 pomoč pri soočanju z izgubo in pri žalovanju, 

 izboljšanje veščin sodelovanja, 

 izboljšanje sposobnosti reševanja problemov, 

 izboljšanje dolgotrajnejše pozornosti in koncentracije, 

 zmanjšanje manipulativnega vedenja, 

 izboljšanje sposobnosti izražanja občutkov, 

 zmanjšanje anksioznosti, 

 zmanjšanje neprimernega vedenja, 

 izboljšanje sposobnosti zaupanja, 

 naučiti se ustreznega kontakta, stika.  

 

Avtorja M. Marinšek in Tušak (2007) na tem mestu svetujeta, da je za doseganje želenih 

ciljev, žival najbolje vključiti v celoten proces svetovanja. Pri tem pa je pomembno še 

opozorilo, ki ga na področju vključevanja terapevtske živali v svetovalni proces izpostavlja C. 

K. Chandler (2011) in sicer, da mora strokovnjak, ki vključuje terapevtsko žival v svoje 

svetovalno delo, na to opozoriti uporabnika predhodno, da je le ta s prisotnostjo živali 

seznanjen in ima možnost povedati ali mu to ustreza. Strokovnjak mora namreč spoštovati, če 

določen uporabnik prisotnosti terapevtske živali ne želi, predčasna informacija o tem pa mu 

omogoča, da lahko živali pravočasno priskrbi ustrezen prostor za čas srečanja s tovrstnim 

uporabnikom ali pa uredi srečanje v času oz. dnevu, ko živali nima s seboj. To je pomembno 

tudi za svetovalnega delavca, ki bi pri svojem delu sodeloval s terapevtskim psom, saj je 

potrebno pričakovati in v naprej predvideti, da posamezni učenci zaradi različnih razlogov 

psom niso naklonjeni ali pa jim stik otežujejo drugi dejavniki, kot so različne zdravstvene 

ovire. Kot še dodaja omenjena avtorica (prav tam), pa je priporočljivo prvi stik med 

uporabnikom in terapevtsko živaljo omogočiti izven rednega delovnega prostora, zlasti, če je 

ta manjši, kot je v večini primerov pisarna, kar omogoča dovolj osebnega prostora med 

uporabnikom in živaljo. To se mi zdi pomembno tudi pri delu svetovalnega delavca z učenci, 

saj se morata tako pes kot učenec počasi spoznati, poleg tega je potrebno razumeti, da vsi 

učenci niso vajeni bližnjega stika s psi, sploh pa ne z večjimi. Hkrati pa tudi ni mogoče v 
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naprej popolnoma predvideti reakcij in vedenja posameznega učenca ob živali ter tudi 

obratno.  

 

2.2.7.2 TERAPEVTSKI PES V ŠOLSKEM PROSTORU 

2.2.7.2.1 IZKUŠNJE ONKRAJ SLOVENIJE 

V tujini imajo v določenih državah, kot so med drugim Nemčija, Avstrija, Švica in ZDA z 

vključevanjem terapevtskih psov v vzgojno izobraževalne institucije že precej bogate 

izkušnje. Le te ponekod zajemajo šole s prilagojenim programom,  redne vrtce, osnovne ter 

srednje šole, obstaja pa tudi nekaj primerov vključevanja na univerze (Trampuš, 2014).  

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v Nemčiji več kot 300 šol vključenih v projekt imenovan 

»Schulhund« (šolski pes), ta pa sega tudi v Avstrijo in Švico. (Schulhund, 2013, v Trampuš, 

2014) Danes v njem sodelujejo številni vrtci, osnovne in srednje šole ter druge institucije 

namenjene otrokom in mladostnikom, kot so dnevni centri. V okviru omenjenega projekta se 

zagotavlja kakovostno izobraževanje in usposabljanje posameznikov, ki se odločijo za 

sodelovanje v projektu. S tem želijo zagotoviti varno in kakovostno partnerstvo za vse 

vključene, tako živali, kot uporabnike ter zmanjšati možnosti za kakršnokoli tveganje ter 

morebitne nevarnosti pri sodelovanju. Spletna stran omenjenega projekta nudi tudi številne 

informacije in nasvete za tovrstno delo, vsa vsebina pa je zelo skrbno in dosledno urejena. Tu 

je mogoče najti tudi jasno opredeljene pogoje, ki jih morata izpolnjevati šola in pedagoški 

strokovni delavec, ki se želita vključiti v projekt (Schulhund, 2012). Podoben (inovacijski) 

projekt se je razvil tudi v Sloveniji jeseni leta 2012, z naslovom »Terapevtski pes v šoli«. Le 

ta je nastal v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in se je začel izvajati na 

Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, zajemal pa je tudi sodelovanje številnih 

drugih institucij (Trampuš, 2014). 

Precej izkušenj na tem področju prihaja tudi iz ZDA, kjer vključevanje terapevtskih živali, 

zlasti terapevtskega psa v vzgojno izobraževalne ustanove, v zadnjih letih postaja vse 

pogostejše in vse bolj priljubljeno. (Chandler, 2001) Iz tu izhaja tudi R.E.A.D program, ki je 

namenjen razvijanju bralnih in komunikacijskih veščin pri otrocih, kar se izvaja na način, da 

otrok bere psu. (Intermnountain Therapy Animals, n. d.) Razvilo ga je društvo Intermnountain 

Therapy Animals USA, izvaja pa ga že tudi kar nekaj terapevtskih parov v Sloveniji. 

Terapevtske pse pa je mogoče najti tudi na nekaterih ameriških univerzah, kjer je eden izmed 

načinov sodelovanja z njimi ta, da psi v knjižnicah pomagajo študentom predvsem v najbolj 

stresnih izpitnih obdobjih (Aiken in Cadmus, 2011, v Trampuš, 2014). Zanimiv pa je tudi 

projekt z okrajšavo AH-HA (The Animal Human Happy Adventure), kjer terapevtski pes 

spodbuja otroke in mladostnike k medgeneracijskemu povezovanju s starejšimi. (Frye, v 

Brockett, 2005, v Trampuš, 2014) 

Oddelek za vzgojo in izobraževanje mesta New York (New York City's Department of 

Education) izvaja pilotski projekt, ki dovoli učiteljem in drugim šolskih strokovnim delavcem, 

da posvojijo psa iz lokalnega zavetišča in ga nato vključijo v šolsko delo z učenci in 
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zaposlenimi. Predvsem z namenom izboljšanja šolske klime ter doprinosa, ki ga ima lahko 

sodelovanje s psom pri socialnemu in čustvenemu učenju. Omenjeni oddelek za vzgojo in 

izobraževanje pri tem sodeluje z organizacijo za zaščito in reševanje zapuščenih živali »North 

Shore Animal League America«, katera predlaga pse s primernim značajem za tovrstno delo 

ter jim zagotovi ustrezen vzgojno-izobraževalni tečaj. Na izbrani šoli, ki se za to odloči, v tem 

aktivno sodeluje pet šolskih strokovnih delavcev, kateri si nato tekom pouka delijo 

odgovornost za izbranega psa ter sodelovanje z njim ter za psa pripravijo tudi točno določen 

urnik dela (McKibben, 2018).  

V Avstraliji društvo Assistance dog Australia (2018) usposablja (in tudi finančno podpira) 

terapevtske pare, ki so brezplačno na voljo za sodelovanje različnim posameznikom, 

družinam ali pa institucijam. To so med drugim posamezniki z različnimi vrstami 

primanjkljajev, otroci z motnjami avtističnega spektra in njihove družine, posamezniki s 

posttravmatskim sindromom ter vzgojno-izobraževalne institucije. Kot navaja omenjeno 

društvo, lahko terapevtski pes v vzgojno izobraževalni instituciji zagotavlja učencem podporo 

na številne načine. Med drugim lahko ponuja čustveno podporo, pri čemer je zelo dober pri 

prepoznavanju znakov anksioznosti, pomaga lahko izboljšati sposobnost koncentracije in 

učenje socialnih veščin, koristen pa je tudi pri zmanjševanju oz. preprečevanju razvoja 

antisocialnega vedenja ter medvstniškega nasilja.  

Kot je predstavljeno v naslednjem poglavju, pa je v Sloveniji praksa vključevanja 

terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalno delo dokaj nova in se počasi razvija zlasti v 

zadnjem desetletju, trenutno pa so utečeni predvsem priložnostni obiski v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah. Katerih izvedba pa ni sistemsko urejena in je tako odvisna 

predvsem od iznajdljivosti posameznih šolskih strokovnih delavcev (Trampuš, 2014), o čemer 

več sledi v nadaljevanju.  

 

2.2.7.2.2 STANJE IN UREJENOST VKLJUČEVANJA TERAPEVTSKEGA PSA V 

ŠOLSKI PROSTOR V SLOVENIJI 

Kot je bilo predstavljeno v enem od preteklih poglavij, v Sloveniji za enkrat še ni zakonsko 

opredeljenih možnosti za vključevanje psa v vzgojno-izobraževalni proces (Slapnik, 2017), 

niti na katero koli drugo področje. So pa bile že vložene določene pobude za izboljšanje 

situacije terapevtskih psov in njihovega vključevanja v vzgojno izobraževalne ustanove. (M. 

Trampuš, osebna komunikacija, junij 2019) Je pa od leta 2017 delovanje na omenjenem 

področju nekoliko bolj usklajeno in podprto, kar omogoča tako imenovana »Mreža šolski 

pes«. Le ta združuje vse slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno 

vključujejo delovanje šolskega psa. Njeno delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in 

evalvirano (Mreža šolski pes, 2017). Podobna (vendar neformalna) mreža, ki omogoča 

povezovanje in izmenjavo izkušenj ter informacij na področju vključevanja terapevtskega psa 

na vzgojno-izobraževalno področje, obstaja tudi na mednarodni ravni, imenovana »School 

Therapy Dogs« in je bila ena prvih, ki je nudila informacije za delo na tovrstnem področju. 

(School Therapy Dogs, n. d.) 
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Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki so hkrati vodniki terapevtskih psov, je v 

sodelovanju s strokovnjaki Zavoda Republike Slovenije za šolstvo oblikovala prvi slovenski 

Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces. Nastali dokument je 

rezultat večletnega dela s terapevtskimi psi v vzgoji in izobraževanju. Delo je prva leta 

potekalo tudi v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo in je zasnovano v skladu s 

Konceptom odprtega učnega okolja (Mreža šolski pes, 2017). Prvi inovacijski projekt na 

izbranem področju je že omenjeni projekt »Terapevtski pes v šoli«, ki se je začel izvajati leta 

2012 in je tako predstavljal začetke tovrstne prakse v Sloveniji. (Trampuš, 2014)  

Mreža šolski pes je formalna delovna skupina, ki je bila ustanovljena in deluje z naslednjimi 

cilji (Mreža šolski pes, 2017): 

 »Združiti učitelje in vodnike terapevtskih psov, ki že delajo v vzgoji in izobraževanju, 

 zbrati, urediti in dopolnjevati podatke o delu šolskih psov, 

 spodbujati člane k izmenjavi izkušenj, 

 omogočiti izkušnjo učenja s šolskim psom ustanovam in posameznikom, ki 

izpolnjujejo pogoje, 

 nuditi podporo posameznikom in ustanovam, ki se želijo priključiti Mreži, 

 širiti znanja o delu s šolskim psom, 

 informirati strokovno javnost«. 

Vizija Mreže je »skrbno načrtovano širjenje kakovostnega dela s šolskimi psi, ki  naj bo tudi 

formalno priznano s strani pristojnih ustanov«. (Mreža šolski pes, 2017) 

Trenutno je vanjo vključenih 15 osnovnih šol, 2 srednji šoli, 2 vrtca, Zavod za gluhe in 

naglušne ter Zavod Cirius Kamnik. Pri veliki večini terapevtski par prihaja od zunaj (kot 

prostovoljec) in je občasni obiskovalec (najpogosteje to poteka približno enkrat tedensko). Le 

nekaj posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanov pa je takih, kjer je vodnik psa tudi učitelj 

oz. drug strokovni delavec izbrane ustanove in je pes tako (večinoma) bolj redno vključen v 

pedagoško delo v ustanovi. Pri tem med posameznimi ustanovami vključevanje terapevtskega 

psa poteka na različne načine ter z različnimi cilji. V več omenjenih ustanovah je terapevtski 

pes aktivno vključen k določenim uram pouka, prav tako je več takih, kjer se izvaja R.E.A.D 

program, namenjen razvijanju bralnih veščin. Na posameznih šolah pa terapevtski pes aktivno 

sodeluje tudi pri individualnem ali skupinskem delu z učenci s posebnimi potrebami, pri 

aktivnostih za razvijanje socialnih veščin, pri učenju slovenščine kot tujega jezika za učence, 

ki prihajajo iz drugih držav, različnih dnevih dejavnosti ter drugih področjih (Mreža šolski 

pes, 2017). Omenjena področja dela bodo natančneje predstavljena v nadaljevanju dela. 

V Sloveniji je »šolski pes« jasno opredeljen in sicer kot terapevtski pes, ki deluje v Mreži 

šolski pes. Termin »Izobraževanje s pomočjo psa/živali« (AAE – Animal Assisted Education) 

pa je definirano kot »ciljno naravnano posredovanje, ki vključuje delo terapevtskega psa v 

vzgojno–izobraževalnem procesu«. Pes predstavlja podporo pedagoškemu strokovnemu 

delavcu, namen posredovanja pa je boljše doseganje vzgojnih in učnih ciljev (Mreža šolski 

pes, 2017). Na podlagi opredelitev omenjenih izrazov, poimenovanje »šolski pes« osebno 

vidim kot najustreznejši izraz za terapevtskega psa, kot potencialnega pomočnika šolskemu 
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svetovalnemu delavcu, kar obravnavam v svojem delu. Tovrstno poimenovanje je v nasprotju 

z izrazom »terapevtski pes« namreč bolj specifiično, saj jasno opredeljuje, da gre za ustrezno 

usposobljenega in dokumentiranega terapevtskega psa, ki (ciljno naravnano) sodeluje v 

vzgojno izobraževalnem procesu in je član Mreže šolski pes. V primeru, da bi se obravnavano 

sodelovanje na področju šolskega svetovalnega dela tekom mojega dela izkazalo kot mogoče, 

smiselno in koristno, izraz »šolski pes kot pomočnik šolskemu svetovalnemu delavcu« tudi 

predlagam za  nadaljnjo uporabo. Vendar pa sama tekom dela uporabljam nekoliko širši izraz 

»terapevtski pes«, ker je le ta naveden v večini literature, hkrati pa je bil uporabljen tudi pri 

zbiranju podatkov empiričnega dela in le tako lahko zagotovim enotnost poimenovanja tekom 

celotnega dela.  

Kot navaja M. Slapnik (2017), je zaradi odsotnosti zakonske urejenosti področja vključevanja 

psa v vzgojno-izobraževalni proces, še toliko bolj potrebno poskrbeti za varnost uporabnikov 

in psa, za uresničevanje česar v Sloveniji tako skrbi predvsem omenjena Mreža šolski pes. Le 

ta poleg potrebnih pogojev za delovanje terapevtskih parov, jasno opredeljuje tudi pogoje za 

ustanovo, ki želi v svoje delo vključevati tovrstno prakso. (Mreža šolski pes, 2017) 

Poleg tega jasno opredeljuje tudi pogoje in naloge za vodstvo tovrstne ustanove ter za 

pedagoškega strokovnega delavca, ki sodeluje pri vključevanju šolskega terapevtskega psa. 

Kar pripomore k zagotavljanju večje varnosti vseh vključenih, hkrati pa je tudi v veliko 

pomoč in podporo ustanovam ter posameznikom, ki se odločijo za tovrstno prakso (Mreža 

šolski pes, 2017). 

Kot je opredeljeno, vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove podpira delo s šolskim psom na 

naslednje načine (Mreža šolski pes, 2017): 

 Dejavnost s šolskim psom vključi v Letni delovni načrt. 

 Informira starše in pridobi njihova pisna soglasja. 

 Z društvom terapevtskih psov podpiše ustrezen dokument o sodelovanju. 

 Nudi podporo učitelju pri organizaciji dela s psom. 

 Zagotovi primeren urnik, prostorske in materialne pogoje za delo. 

 Sodeluje v Mreži z idejami, predlogi, poročanjem, objavami. 

Pedagoški strokovni delavec (lahko jih je tudi več), ki sodeluje s šolskim psom, pa je aktiven 

pri pripravah in pri izvedbi dejavnosti na naslednje načine (Mreža šolski pes, 2017): 

 Skupaj z vodnikom šolskega psa načrtuje delo. 

 Opredeli cilje dela. 

 Predstavi dejavnost sodelavcem. 

 Predstavi dejavnost staršem in pridobi pisna soglasja. 

 Pridobi informacije o morebitnih zadržkih učencev, staršev in strokovnih delavcev. 

 Zagotovi osnovne pogoje za delo s psom: primeren prostor za izvajanje dejavnosti, 

miren prostor, kamor se pes lahko umakne, stalen dostop psa do čiste vode, primerno 

temperaturo in prezračenost prostorov. 
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 Pripravi učence na prihod psa in delo z njim ter jim predstavi osnovna pravila ravnanja 

s psom. 

 Skupaj z vodnikom šolskega psa izvaja in evalvira delo. 

 Ob prisotnosti šolskega psa skrbi za primerno ravnanje učencev s psom. 

 Sodeluje v Mreži Šolski pes, na način, da predstavi svoje delo na straneh Mreže, 

sodeluje z drugimi člani, izmenjuje z njimi svoja znanja in informacije, se udeležuje 

izobraževanj in usposabljanj, ipd. 

 

2.2.7.2.3 PODROČJA VKLJUČEVANJA TERAPEVTSKEGA PSA V ŠOLSKI 

PROSTOR 

Kot navajajo številni avtorji, ki imajo izkušnje z vključevanjem terapevtskega psa v šolski 

prostor, je možnosti za delo v tovrstnem okolju nešteto. (Friesen, 2010; Mreža šolski pes, 

2017; School therapy dog, n.d.; Slapnik, 2017; Trampuš, 2014) 

Pri načrtovanju, pripravi in izvajanju dejavnosti s terapevtskim psom pa je vedno potrebno 

upoštevati naslednje okoliščine (Mreža šolski pes, 2017): 

 število sodelujočih učencev: posameznik ali skupina; 

 starost in sposobnosti učencev: predšolski, osnovnošolski, srednješolski, otroci s 

posebnimi potrebami; 

 trajanje prisotnosti in aktivnosti psa: posamezna ura ali več ur skupaj; 

 izvajalci: vodnik šolskega psa je obiskovalec ali pa je hkrati tudi šolski strokovni 

delavec. 

Tudi ustanoviteljica mednarodne mreže »School therapy dog« (n. d.) navaja, da je mogoče 

zaslediti več modelov dela s šolskim psom. Najpogostejša dva pa sta naslednja: 

 Model, kjer je vodnik terapevtskega psa hkrati tudi pedagoški strokovni delavec, 

zaposlen v ustanovi, kjer sodeluje s šolskim psom. 

 Model, kjer vodnik s terapevtskim psom prihaja od zunaj in obiskuje vzgojno 

izobraževalno ustanovo, kjer sodeluje s pedagoškimi strokovnimi delavci ter učenci. 

Tu je vodnik največkrat prostovoljec, ki pri delu z učenci vedno sodeluje z določenim 

pedagoškim strokovnim delavcem izbrane ustanove. Terapevtski par v tovrstnih 

primerih največkrat obiskuje več različnih ustanov.  

Kot navaja M. Trampuš (2014) so najpogostejša področja sodelovanja s šolskim psom 

naslednja: 

 Priložnostni obiski razreda ali določene skupine: le ti so najpreprostejša možnost, 

da otrokom in mladostnikom predstavimo terapevtskega psa. Začetni obiski so po 

navadi namenjeni predstavitvi psa in seznanjanju učencev o vedenju v stiku z njim, 

kasneje pa so le ti lahko usmerjeni k določenim izbranim ciljem. Ti se po navadi 

določijo glede na potrebe izbrane skupine, za kar je z nekaj iznajdljivosti mogoče 

pripraviti tudi različne delavnice ali igre. Te so lahko namenjene krepitvi socialnih 
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veščin, spodbujanju bralne pismenosti, izboljšanju razredne klime in odnosov v 

razredu, ipd. 

 Sodelovanje pri različnih dejavnostih: s terapevtskim psom se lahko razredu 

pridružimo na različnih dnevih dejavnosti, kot je športni dan, ali pa drugih aktivnostih. 

Tudi tu je vsebina pogovorov lahko pobobna kot pri priložnostnih obiskih. Ena od 

prednosti tovrstnega sodelovanja je, da smo tu časovno manj omejeni in lahko 

učencem omogočimo več neposrednega stika s psom. Potrebno pa se je zavedati, da 

enkraten obisk psa, ne glede na to, ali gre za srečanje v učilnici ali pa na dnevu 

dejavnosti, ne omogoča obsežnih ciljev. Vseeno pa pomena takih druženj ne gre 

zanemariti, saj za učence lahko omogočajo določene koristi, hkrati pa so v praksi od 

vseh oblik dela s psom v šoli najpogostejša. Le ta poleg možnosti druženja s psom ter 

dodatne motivacije za na primer športne dejavnosti, omogočajo tudi priložnosti za 

sproščene pogovore, tako med učenci, kot tudi učiteljem, ki pripelje psa ali drugim 

strokovnim delavcem, kar je lahko velikega pomena za razvoj odnosa pa tudi 

spoznavanje učencev.  

 Tedensko (kontinuirano) sodelovanje: terapevtskega psa lahko vključimo tudi v 

katero od rednih dejavnosti, ki potekajo na šoli, kot so bralni krožek, dodatne ure 

namenjene utrjevanju znanja, aktivnosti v naravi, trening socialnih veščin, možnosti je 

nešteto. Tu veljajo enaka načela kot pri priložnostnih obiskih, pomembna razlika pa je, 

da nam večkratno druženje omogoča bolj poglobljeno delo. Ker gre za dodatno 

dejavnost izven pouka, ki jo po navadi izberejo učenci, ki jih pes zanima, so le ti po 

navadi tudi zelo motivirani. Zato je mogoče zastaviti zahtevnejše oblike sodelovanja 

in cilje, ki jih prilagodimo konkretnim otrokom in mladostnikom.  

 Pomoč učencem s posebnimi potrebami: Sodelovanje s terapevtskim psom je 

izjemnega pomena tudi pri individualnem (ali skupinskem) delu z otroki in 

mladostniki s posebnimi potrebami. Tu je napredek tovrstnih učencev pogosto zares 

izrazit, saj terapevtski pes posamezniku z različnimi primanjkljaji lahko pomaga 

preseči številne ovire. Potrebno pa se je tu zavedati, da tovrstnega dela terapevtski pes 

in njegov vodnik ne zmoreta opravljati sama, saj je nujno, da taka srečanja pripravi in 

vodi strokovni delavec izbranega področja, kot je psiholog, specialni in rehabilitacijski 

pedagog, socialni pedagog, logoped ali drug sorodni strokovni profil. Razen seveda v 

primerih, ko je kateri izmed teh tudi vodnik terapevtskega psa. Tudi v Sloveniji je 

nekaj posameznih specialnih pedagogov (oz. sorodnih strokovnih profilov), ki so 

vodniki terapevtskega psa ter le tega vključujejo v svoje delo z učenci s posebnimi 

potrebami. 

Sodelovanje s terapevtskim psom omogoča številne koristi in se marsikje po svetu že 

uporablja pri delu z naslednjimi skupinami otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

(Trampuš, 2014): 

 dolgotrajno bolnimi, 

 slepimi in slabovidnimi, 

 gluhimi in naglušnimi,  

 gibalno oviranimi, 
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 s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami, 

 z motnjami avtističnega spektra, 

 z motnjami v duševnem razvoju.  

 

 Redno delo pri pouku: Z zgoraj opisanimi oblikami dela, imamo v Sloveniji v 

zadnjih nekaj letih kar nekaj dobrih izkušenj, k čemur so v največji meri pripomogla 

obstoječa društva terapevtskih psov ter njihovi prostovoljci s svojimi psi. Drugače pa 

je s celodnevno prisotnostjo terapevtskega psa pri rednem pouku ali drugih področjih 

šolskega dela, kot je na primer šolsko svetovalno delo. Na tem področju so izkušnje v 

Sloveniji trenutno še zelo redke, vsekakor pa je potrebno vedeti, da odločitev za 

tovrsten korak prinaša veliko odgovornost, ki se jo morata zavedati tako strokovni 

delavec kot vodstvo. 

 

2.2.7.2.4 CILJI DELA S ŠOLSKIM PSOM IN MOŽNE KORISTI 

Mreža šolski pes (2017) opredeljuje tri temeljne in precej splošne cilje, ki se želijo doseči s 

prisotnostjo in delovanjem šolskega psa. Na podlagi teh ciljev, pa si vsak posameznik, ki 

sodeluje s šolskih psom, nato zastavi »individualne izvedbene cilje«. Trije temeljni cilji so 

naslednji (prav tam): 

 »razvijati spodbudno učno okolje, 

 privzgajati splošno veljavne vrednote, 

 dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu«. 

Različni avtorji (Chandler, 2001; Charlotte's Litter, 2014; Ilič, 2013; Marinšek in Tušak, 

2007; McLean Ryan, 2002 in Trampuš, 2014) opažajo pri sodelovanju s šolskim psom 

možnost doseganja naslednjih ciljev pri učencih: 

 Umirjenost: že zelo majhni otroci razumejo, da psa kričanje in skakanje vznemirjata 

in po pogovoru, kjer se jim pojasni, kako naj se vedejo v stiku s psom in kakšna 

pravila morajo upoštevati, pogosto presenetijo, ko tudi nemirni posamezniki ter tisti, 

ki imajo sicer težave z nadzorovanjem vedenja, zmorejo spoštovati potrebe psa in 

prilagoditi svoje vedenje. Hkrati pa tudi sama prisotnost psa in za mnoge tudi dotik 

njegove dlake, na večino otrok in mladostnikov delujeta pomirjajoče in sproščujoče 

(Trampuš, 2014).  

 Motivacija: otroke in mladostnike že s samo prisotnostjo psa v prostoru veliko lažje 

navdušimo za delo in učenje, naloge v katere le tega neposredno vključimo, pa zlasti 

za mlajše otroke predstavljajo še dodatno motivacijo. (Trampuš, 2014) Kar mnogim 

posameznikom, zlasti tistim, ki so sicer manj motivirani za učno delo, lahko 

predstavlja pomembno spodbudo, ki vzbudi njihov interes in jih pritegne k 

sodelovanju ter posledično omogoča doseganje boljših učnih rezultatov. (McLean 

Ryan, 2002) 
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 Sproščenost: prisotnost terapevtskega psa v šolskem prostoru omili napetost, ki 

učence neprestano spremlja ter sprosti vzdušje v šolskem prostoru. (Trampuš, 2014) 

Hkrati pa njegova prisotnost posledično vpliva na otroke in mladostnike na način, da 

zmanjšuje stres, kar je pokazalo več raziskav. (Friedmann, Thomas, in Eddy, 2000; 

Renck Jalongo, Astorino in Nancy Bomboy, 2004) Zaradi tega je njegova pristnost še 

posebej koristna v situacijah oz. obdobjih, ki so za učence bolj obremenilni in stresni, 

pa tudi pri individualnem delu z učenci, ki se soočajo z različnimi obremenitvami. 

(Charlotte's Litter, 2014) Omenjen vpliv pa je tudi eden od pomembnih razlogov, 

zakaj so terapevtski psi tako koristni kot sopotniki pri branju otrok. (Renck Jalongo, 

Astorino in Nancy Bomboy, 2004) Poleg vsega že omenjenega, ga večina otrok in 

mladostnikov z veseljem opazuje, boža ter ogovarja. Pes pa je tudi z vsakim 

posameznikom prijazen in izkazuje brezpogojno naklonjenost ter nas krati ne ocenjuje 

in sprejme vsako osebo, kar je tudi eden ključnih razlogov za uspešnost terapevtskih 

psov. Mladostnikom sta družba ter mnenje sovrstnikov namreč izjemnega pomena, ti 

pa so velikokrat lahko zelo kritični in s svojimi komentarji neprizanesljivi. Pes pa ne 

ocenjuje posameznikove zunanjosti, niti ravnanja in nikoli ne obsoja. Zato so učenci 

ob psu bolj sproščeni, v njegovi prisotnosti pozabijo na mnoge skrbi in se počutijo 

varnejše (Trampuš, 2014). Hkrati sproščenost in spontanost tako otrok kot odraslih v 

prisotnost psa, pogosto tudi spodbudita komunikacijo med njimi ter posledično 

pozitivno vplivata na njihove odnose. (McLean Ryan, 2002) Prihod v šolo je zato 

lahko prijetnejši in manj grozeč, šolsko delo pa posledično tudi bolj učinkovito. 

(Trampuš, 2014)  

  Samozavest, samopodoba in samospoštovanje: dogajanje v šoli, tako na učnem kot 

socialnem področju, poleg drugih dejavnikov v tem obdobju, zelo vpliva na 

samopodobo učencev, kjer so težave v obdobju adolescence še precej pogostejše. Pes 

pa v mnogih učencih vzbudi razlog za veselje in pogum tudi takrat, ko so polni skrbi 

ter vse zgleda slabo. Terapevtski psi so vajeni sodelovati z drugimi ljudmi ter 

upoštevati njihova navodila. Mnoge otroke in mladostnike zelo razveseli, ko jih pes 

upošteva ali pa, ko lahko sodelujejo pri hranjenju, sprehajanju in drugih opravilih 

povezanih z njim (McLean Ryan, 2002). Sodelovanje s psom tako krepi samozavest, 

saj le ta učenca spoštuje in ga upošteva. (Trampuš, 2014) Poleg tega lahko pes 

otrokom in mladostnikom pomaga premagovati različne strahove. Česar si ne upajo 

storiti sami (npr. glasno branje, nastopanje pred drugimi, …), se jih pogosto lahko zdi 

varneje s psom ob sebi, kar pozitivno vpliva na njihovo samopodobo (McLean Ryan, 

2002). Učinkoviti pa so lahko tudi pri odraščajočih, ki imajo težave z nadzorovanjem 

vedenja, katerega pa so mnogi zmožni v precej večji meri uspešno usmerjati pri 

dejavnostih, kjer gre za sodelovanje s terapevtskim psom, ki jim predstavlja 

motivacijo ter za naklonjenost katerega so se pripravljeni zares potruditi. Tovrstni 

(celo manjši) uspehi pa imajo lahko zelo pozitiven vpliv tudi na njihovo doživljanje 

sebe (Chandler, 2001).  

 Medosebni stiki in socializacijski procesi: Številne raziskave so pokazale, da živali 

lahko delujejo kot »socialno mazivo«, saj spodbujajo socialne interakcije – tako 

kvantiteto kot kvaliteto le teh. (McLean Ryan, 2002) Navzočnost psa v šolskem 

prostoru pripomore, da vsaj nekateri učenci lažje navežejo osebne stike z vrstniki, kar 
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je še posebej pomembno za tiste, ki imajo na tem področju težave, kot so otroci in 

mladostniki s šibkimi socialnimi veščinami. (prav tam; Trampuš, 2014). Enako 

ugotavljata tudi avtorja M. Marinšek in Tušak (2007), ki pravita, da otrokom in 

mladostnikom, ki imajo nizko stopnjo samozaupanja, pes lahko pomaga, da se lažje 

usmerijo v okolico. Taki posamezniki namreč neradi govorijo o sebi in svojih težavah 

z drugimi, pogovarjajo pa se z živaljo in veliko lažje tudi z drugimi ljudmi o živalih. 

(prav tam) Kar lahko postopoma tudi zmanjša strah oz. odpor pri navezovanju stikov z 

drugimi, hkrati pa preko pozitivnih izkušenj tudi poveča težnjo po sodelovanju z 

drugimi. (Ilič, 2013) Zaradi vseh omenjenih prednosti, ki jih terapevtski pes omogoča 

na področju socialnih odnosov, je vključevanje le tega lahko zelo koristno tudi pri 

kontinuiranem delu svetovalnega delavca, učitelja dodatne strokovne pomoči ali 

drugega strokovnega delavca z učenci, ki imajo določene primanjkljaje na področju 

socialnih veščin. (Charlottte's Litter, 2014) Pes pa lahko vpliva tudi na spreminjanje 

odnosov med učenci in učiteljem oz. drugim strokovnim delavcem, ki sodeluje s 

šolskim psom, katerega na ta način vidijo v drugačni luči in z njim lažje vzpostavijo 

bolj zaupen odnos. (Trampuš, 2014) 

 Empatija: otroci in mladostniki pri delu s psom spoznavajo njegove potrebe, vedenje 

in odzive, dosledno morajo tudi upoštevati določena pravila pri sodelovanju z njim. 

Naučijo se poskrbeti zanj in se trudijo, da se dobro počuti. Občutek, da je pes odvisen 

od njih, krepi njihovo odgovornost. Na ta način pa hkrati tudi spoznavajo, kakšne so 

potrebe drugih živih bitij in se učijo spoštovati čustva ter občutke drugih (Trampuš, 

2014). Obenem pa je otrokom po navadi lažje razumeti, kaj čuti pes, kot pa določiti, 

kaj čuti oseba (Marinšek in Tušak, 2007). Pes je namreč iskren in odkrit, njegov izraz 

pa je neposreden. Kot ugotavlja M. Trampuš (2014), enako pa so pokazale tudi 

številne raziskave (Ascione in Weber, 1999), pa izkušnje, ki jih otroci dobivajo z 

živaljo, nato prenašajo tudi na ljudi in okolje, ki jih obdaja. Zaradi vsega omenjenega 

doprinosa, ki ga ima lahko terapevtski pes pri razvijanju empatije, pa je lahko koristen 

tudi pri delu svetovalnega delavca ali drugega strokovnega delavca z učenci, ki imajo 

različne težave na področju vedenja in čustvovanja (Charlotte's Litter, 2014). 

 Potrpežljivost: preden psa vključimo v delo z učenci, je le te potrebno dobro seznaniti 

z njegovimi lastnostmi, potrebami in sposobnostmi. Čeprav so odraščajoči v 

medsebojnih odnosih pogosto premalo strpni, večina dosledno upošteva potrebe živali. 

S čimer se učijo spoštovati potrebe drugih živih bitij. Če otrok ali mladostnik želi, da 

ga pes uboga, mora biti potrpežljiv, kar je še posebej pomembno, ker mnogi 

odraščajoči danes niso vajeni vztrajati, nekateri pa imajo s tem še posebne težave. Ob 

psu ter dejavnostih z njim spoznajo, da marsičesa ni mogoče doseči takoj ter na njim 

lasten način, temveč so potrebni določeni koraki z upoštevanjem pravil, s tem pa tudi 

določena potrpežljivost (Trampuš, 2014). Zaradi česar je omenjeni pristop lahko zelo 

koristen pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kateri imajo na tem 

področju pogosto primanjkljaje.  

 Veselje: Prisotnost živali na večino ljudi deluje razvedrilno (Marinšek in Tušak, 

2007), poleg tega ima večina otrok in mladostnikov pse rada. Znanstveno dokazano je, 

da že sam stik s terapevtsko živaljo povzroči sproščanje večjih količin endorfinov, ki 

jih označujemo za hormone sreče. (Ilič, 2013) Pomemben vidik je tudi, da prihod psa 
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v šolsko okolje razbije rutino, druženje z njim pa v večini otrok prinaša pričakovanje 

ter veselje in jim omogoča veliko novega. (Trampuš, 2014) Poleg tega pes mnoge 

učence vabi tudi k telesnemu stiku, saj si ga še posebej mlajši otroci želijo pobožati in 

objeti. Pasji kožušček sicer ne more nadomestiti varnega zavetja njegovih najbližjih, 

vseeno pa je v šoli, ko ni prisotnih otrokovih bližnjih, njegov stik za mnoge lahko 

pomirjajoč ter vzbuja občutek varnosti. Kar lahko še posebej pomaga učencem ob 

začetni stiski ob privajanju na šolsko okolje, kot so: učenci na začetku šolanja ali pa 

novi učenci, ki na šolo pridejo kasneje, kot tudi učenci tujci, za katere je privajanje na 

novo okolje lahko še toliko bolj stresno. V pomoč in tolažbo pa je lahko tudi za druge 

učence, ko se znajdejo v stiski ali pa imajo le težak dan (Trampuš, 2014).  

 Stik z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem: učitelj ali drug strokovni delavec, 

kot je šolski svetovalni delavec se lahko učencem približa na več načinov. Če v šoli 

sodeluje s psom, ga učenci lahko spoznajo v povsem novi luči. Otroci in mladostniki 

takega strokovnega delavca vidijo kot bolj človeškega, opazijo kako ravna s psom in 

razumejo, da je njegov namen dober (Trampuš, 2014). To spoštujejo, marsikdo pa mu 

ob pogovorih o psu, lažje zaupa. Na tem mestu avtorja M. Marinšek in Tušak (2007) 

izpostavljata, da ima prisotnost psa poseben vpliv na odnos med učencem in 

strokovnim delavcem tudi v primerih, ko gre za individualno delo, kot je v šolskih 

situacijah odnos med učiteljem dodatne strokovne pomoči in učencem, ki jo je deležen 

ali pa v svetovalnem odnosu med svetovalnim delavcem in učencem. Prisotnost 

terapevtskega psa omogoča čustveno varno komunikacijo med učencem in strokovnim 

delavcem ter čustveno varno ozračje. Prav tako pa zlasti v primerih, ko pobuda za 

pomoč ne pride s strani učenca samega, kar je pogosteje pri odnosih s šolskim 

svetovalnim delavcem, lahko terapevtski pes pomaga preprečevati tudi odpor otroka 

ali mladostnika do strokovnega delavca, saj ga vidijo v drugačni, večinoma bolj 

pozitivni luči. Hkrati pa čustven odnos do psa, hitro prenesejo tudi na strokovnega 

delavca. Potrebno pa je opozorilo, da mora strokovni delavec, ki ima pri svojem delu 

terapevtskega psa, dobro poznati odnos posameznih otrok do živali, da le tej ne 

izpostavlja posameznike, ki se psa bojijo, so nanj alergični ali jih ne marajo (prav 

tam).  

 Gibanje: mnogo učencev velik del dneva presedi in premalo časa nameni gibanju. 

Poleg tega nekateri otroci in mladostniki niso motivirani zanj ali imajo do gibanja celo 

odpor. Z vključevanjem psa, učence veliko lažje motiviramo za različne športne igre, 

sprehod ter druge športne aktivnosti. Krajše sprehode, ki jih potrebuje tudi šolski pes, 

pa lahko izkoristimo za gibalno aktivnost učencev, ki so nemirni in jim za 

učinkovitejše šolsko delo koristijo krajše vmesne gibalne aktivnosti (Trampuš, 2014). 

 Pogovori in iskrenost: pes prinaša ogromno priložnosti in iztočnic za sproščen klepet 

ter razmišljanje skupaj z otroki, kar lahko strokovnemu delavcu, kot je učitelj ali pa 

svetovalni delavec, omogoči, da učence bolje spozna. Hkrati pa o njih pridobi tudi 

informacije, ki jih učenci sicer niso vedno pripravljeni deliti z odraslimi, ki jim ne 

zaupajo. Medtem ko v pogovorih ob psu po navadi radi delijo svoje izkušnje, tako 

svetle, kot tudi temne (Trampuš, 2014).   

 Učenje: le spodbudno učno okolje je tako, ki omogoča učenje, spodbudno vpliva na 

učenčeve dosežke in odnos do učenja (Allodi, 2010, v Grah, 2013), hkrati pa pozitivno 
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vpliva tudi na odnose na šoli ter omogoča enake možnosti za vse učence (Pielstick, v 

prav tam). Pes v šolskem prostoru pomembno pomaga pri ustvarjanju prijaznejšega in 

spodbudnejšega učnega okolja. To na eni strani omogoča preko koristi, ki jih prinaša z 

načrtovanimi in ciljno naravnanimi dejavnostmi, hkrati pa tudi s samo navzočnostjo 

ter z majhnimi trenutki, ki jih prinaša učencem in sproščenostjo, ki jo omogoča. K 

ustvarjanju spodbudnega učnega okolja pa imajo pomemben doprinos vsi do sedaj 

predstavljeni cilji, ki jih omogoča sodelovanje s šolskim psom. Tu je izjemnega 

pomena zavedanje, da so ravno stres, nizka motivacija za šolsko delo, odpor do šole 

ter nesproščenost glavni dejavniki, ki negativno vplivajo na učno delo učencev, pa tudi 

njihovo počutje. (Trampuš, 2014). Medtem ko prisotnost psa v prvi vrsti vpliva ravno 

na sproščenost učencev in prijetno počutje le teh, pes pa je hkrati tudi odličen 

motivator za šolsko delo. (Fine, 2015; ) Pozitiven vpliv sodelovanja s šolskim psom v 

razredu na proces učenja pa je pokazala tudi raziskava avtorjev Kotrschal in B. 

Ortbauer (2003), kjer so učenci ob prisotnosti psa v razredu bolj aktivno sodelovali, 

bili bolj pozorni na učitelja ter ga bolj upoštevali, med seboj so intenzivneje 

komunicirali, manj pa je bilo tudi motečega vedenja. Do podobnih spoznanj pa je 

prišel tudi avtor Lomond (1997, v Friesen, 2010), kjer je raziskava pokazala, da so 

učenci ob prisotnosti psa v učnem okolju bolj pozorni, odgovorni in sodelovalni.  

Kot se strinjajo mnogi avtorji (Callahan, 2017; Ilič, 2013; Trampuš, 2014) in je mogoče 

ugotoviti na podlagi zgoraj predstavljenih koristi sodelovanja s šolskim psom, le ta tako 

pomaga otrokom in mladostnikom razvijati fizične, socialne, čustvene in kognitivne 

sposobnosti. Hkrati pa v šolskem okolju omogoča tudi pomembne koristi na področju samega 

vzdušja v le tem (Charlotte's Litter, 2014). To pa pomembno vpliva na počutje ter učno in 

drugo uspešnost vseh udeležencev šole – tako učencev, kot tudi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev.   

 

2.2.7.2.5 OVIRE IN IZZIVI VKLJUČEVANJA TERAPEVTSKEGA PSA V ŠOLSKI 

PROSTOR 

Težave na področju znanstvenega raziskovanja 

Kot izpostavljajo avtorji McCardle idr. (2011), se glede na naraščajočo priljubljenost 

terapevtskih živali ter naraščanje praks, ki jasno kažejo potencial novih intervencij s pomočjo 

le teh, postavlja vprašanje, zakaj ne vemo več o tej temi.  

Številni avtorji (Beck in Katcher, 2003; Hall, Gee in Mills, 2016; McCardle idr., 2011; 

McLean Ryan, 2002) opažajo, da pomanjkanje zanesljivega znanstvenega raziskovanja še 

vedno omejuje razumevanje vpliva človeškega odnosa z živaljo na človekovo zdravje in 

dobrobit ter na njegov razvoj v različnih življenjskih obdobjih. Raziskav izvedenih na tem 

področju je bilo do sedaj namreč dokaj malo (Hall, Gee in Mills, 2016; Beck in Katcher, 

2003), poleg tega pa pogosto ni povsem jasna kvaliteta dokazov, na katerih temelji 

predpostavljanje koristi živali na človekovo duševno in fizično zdravje (Hall, Gee in Mills, 

2016). Nejasnost pa obstaja tudi glede tega, katere terapevtske prakse s pomočjo živali imajo 
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trdno in jasno podlago ter katere so nepotrjene. (McCardle idr., 2011). Tako se zlasti zaradi 

naraščanja različnih intervencij s pomočjo živali, kaže jasna potreba po nadaljnjem 

znanstvenem raziskovanju na tem področju. (Hall, Gee in Mills, 2016; prav tam) Avtorji Gee, 

Griffin in McCardle (2017) kot neverjetno izpostavljajo tudi dejstvo, da glede na naraščanje 

praks vključevanja živali v vzgojno-izobraževalni prostor, še vedno ni na voljo več zanesljivih 

dokazov glede narave aktivnosti s pomočjo živali, ki se izvajajo v šolskem okolju ter glede 

koristi in tveganj vključevanja živali v tovrstno okolje. Kot navajajo, je bilo do sedaj na tem 

področju izvedenih le malo (zanesljivih) znanstvenih raziskav. Hkrati pa tako kot avtor 

Kazdin (2017) ugotavljajo, da je na področju raziskovanja interakcije med človekom in 

živaljo, uveljavljen predvsem raziskovalni pristop »majhnih teorij«, kar pomeni, da so številni 

raziskovalci raziskovali tovrstno področje brez obstoječih teoretičnih ozadij ter gradili svoje 

»majhne teorije« glede učinkov odnosa med živaljo in človekom. 

Pomanjkanje zanesljivih raziskav pa opažajo avtorji Hall, Gee in Mills (2016) tudi na 

področju spreminjajoče se vloge, ki jo imajo živali v življenju ljudi, potencialne povezanosti 

interakcije človek-žival z zdravstvenimi koristmi ter že naraščajoče uporabe obetajočih, 

vendar v glavnem nepotrjenih, intervencij s pomočjo živali. Avtorja Beck in Katcher (2003) 

pa k omenjenim področjem dodajata še potrebo po osredotočanju na zdravstvene koristi ter 

hkrati tveganja za same živali, ki so vključene v interakcijo človek-žival.  

Leta 2008 je bil narejen določen napredek na tem področju, ko je bilo v Združenih državah 

Amerike ustanovljeno javno-zasebno partnerstvo, v katerega sta se povezala Nacionalni 

inštitut za zdravje otrok in človeški razvoj Eunice Kennedy Shriver (NICHD) in Center za 

prehrano hišnih ljubljenčkov (WALTHAM). S skupnim poslanstvom spodbujanja 

optimalnega zdravja in dobrega počutja pri otrocih in mladostnikih ter hišnih ljubljenčkih. 

Partnerstvo je bilo ustanovljeno z namenom spodbujanja zanesljivih znanstvenih raziskav na 

področju interakcije človek-žival, poznanem kot antrozoologija, saj se nanaša zlasti na otroški 

razvoj, zdravje in terapevtsko uporabo živali z otroki in mladostniki. Omenjeno partnerstvo je 

vzbudilo večji interes ter priložnosti in sicer z zagotavljanjem večje finančne podpore 

namenjene raziskovanju na področju interakcije med človekom in živaljo (McCune idr., 

2014). Kot navajajo avtorji McCune idr. (prav tam) je bil od takrat pa do sedaj že narejen 

precejšnji napredek v raziskovanju številnih tem in vprašanj na omenjenem področju. 

Kot izpostavljajo avtorji McCardle idr. (2011), so glavni problem pri raziskovanju na 

izbranem področju metodološke omejitve, kjer je ena od težav ta, da je človekov odnos z 

živaljo težko proučevati na nadzorovan način, saj ni mogoče, da ljudje ne bi vedeli, kdaj so v 

interakciji z živalmi. Posledično morajo meta-analize (kljub mnogim že izvedenim 

raziskavam na izbranem področju) izključiti raziskave, ki ne izpolnjujejo osnovnih 

metodoloških standardov. Drugi izziv sistematičnega raziskovanja omenjenega področja je 

tudi možnost pristranskosti raziskovalcev, saj so tovrstne raziskave največkrat vodene s strani 

ljubiteljev živali. Morda so to nekateri izmed razlogov, zaradi katerih vlade in druge 

institucije večine držav, za enkrat zagotavljajo relativno malo sistematične podpore za 

raziskave na tem področju (McCardle idr., 2011). Ena od možnosti je ideja, ki jo izpostavljata 

Beck in Katcher (2003), da bi bilo v prihodnje potrebno vključiti v raziskovanje omenjenih 
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področij znanstvenike najrazličnejših področij, kar bi omogočilo skupne interdisciplinarne 

raziskave.  

Poleg vsega že omenjenega, pa je eden od pomembnejših izzivov pri raziskovanju izbranega 

področja, tudi pomanjkanje konsistentnosti v terminologiji. Raziskave, ki zajemajo različne 

vidike in prakse interakcije med človekom in živaljo, so namreč objavljene v nešteto različnih 

revijah in časopisih, ki pripadajo različnim strokovnim področjem, kot so psihologija, 

psihiatrija, vzgoja in izobraževanje, socialno delo, itd., kjer posamezna področja uporabljajo 

različna poimenovanja za označevanje intervencij s pomočjo živali, kar otežuje iskanje ter 

primerjavo rezultatov med seboj. Tako je za poenotenje tega novo nastajajočega področja, 

potrebna bolj usklajena terminologija na izbranem področju (McCardle idr., 2011). 

Kot še dodaja H. McLean Ryan (2002) na podlagi predstavljenega stanja, (ustrezno empirično 

podprte) raziskave in literatura na tem področju niso zlahka dosegljive, zlasti ne za tiste, ki jih 

ne iščejo načrtno. Posledično pa je nekoga, ki nima izkušenj z učinki tovrstnih programov in 

intervencij iz prve roke, težko prepričati, da se bo zanje odločil, oz. verjel v njihovo 

učinkovitost. Zato je, kot pravi, potrebno pričakovati, da bo to tudi v prihodnje še naprej ena 

največjih ovir za razširitev sodelovanja s terapevtskimi živalmi na vzgojno-izobraževalnem 

področju. Zaradi tega je potrebno začeti učinke programov in intervencij, ki uporabljajo 

terapevtske živali, znanstveno dokumentirati na standardizirane načine. V ta namen so 

potrebne kontrolne skupine, hkrati pa je potrebno pozornost nameniti tudi drugim možnim 

težavam raziskovanja. Potrebno pa je vložiti trud tudi v informiranje drugih o rezultatih že 

izvedenih raziskav, da bodo le ti lažje dostopni ter povabiti druge, da opazujejo že obstoječe 

programe.  

Možne ovire in pomanjkljivosti vključevanja terapevtskega psa v vzgojno izobraževalno 

ali drugo institucijo 

Predenj se odločimo za vključitev terapevtskega psa ali druge živali v šolsko okolje (ali drugo 

vzgojno-izobraževalno institucijo), se moramo zavedati možnih ovir, slabosti ter 

pomanjkljivosti, za katere obstaja vsaj minimalna možnost, da se lahko pojavijo.  

Avtorji M. Marinšek in Tušak (2007), H. McLean Ryan (2002), M. Slapnik (2017) in M. 

Trampuš (2014) ter društvo Charlotte's Litter (2014) izpostavljajo možne ovire oz. 

pomanjkljivosti, ki se lahko pojavijo pri vključevanju terapevtske živali v delo različnih 

institucij, kamor spadajo tudi vzgojno-izobraževalne. Le te za lažjo preglednost v 

nadaljevanju navajam tako, kot jih razvrščata tudi avtorja M. Marinšek in Tušak (2007) in 

sicer na: a) slabosti, ki so možne za uporabnike; b) tiste, ki so mogoče za zaposlene v 

institucijah, kjer potekajo programi; c) slabosti za institucije; d) za same terapevtske živali. 

Jaz v nadaljevanju podajam zgolj tiste, ki se lahko pojavljajo v primerih, ko je terapevtska 

žival pes. 

a) Za udeležence: 

 Ena od možnih slabosti za udeležence dejavnosti, v katero je vključen terapevtski pes, 

se lahko pojavi, ko le ta povzroči nevoščljivost, posesivnost, rivalstvo in/ali 
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tekmovalnost v skupini/instituciji. Posamezniki lahko postanejo do psa posesivni ter 

ga želijo le zase in so ljubosumni na druge, ki mu namenijo pozornost, ali pa so 

nevoščljivi tistim, ki so deležni dejavnosti, v katero je pes vključen, niso pa vanjo 

vključeni vsi (Marinšek in Tušak, 2007, McLean Ryan, 2002).   

 V primeru slabega nadzora nad psom ali pa nepravilnega izbora terapevtskega psa, 

obstaja možnost, da pri delu z uporabniki pride do določenih poškodb le teh. To se 

lahko zgodi zlasti pri delu z otroki in mladostniki, ki imajo težave z nadzorovanjem 

vedenja ali pa težko predvidevajo, kako bi njihovo vedenje vplivalo na psa. Zaradi 

česar lahko zaradi neustreznega vedenja ob psu ali pa neposredno v odnosu do njega, 

pes odreagira na način, da pri tem koga poškoduje. Take osebe imajo večkrat tudi 

nerealna pričakovanja ali pa imajo težave pri razumevanju vedenja psa in zato lahko 

dobijo občutek, da jih pes ne mara, kar lahko negativno vpliva na njihovo 

samozaupanje ter samopodobo (prav tam).  

 Težave oz. nevšečnost lahko povzročajo različne alergije na pasjo dlako in podobne 

zdravstvene ali druge ovire. (prav tam; Charlotte's Litter, 2014, McLean Ryan, 2002 ) 

Za katere pa avtorica M. Trampuš (2014) na podlagi izkušenj izpostavlja, da so slasti 

hujše oblike alergij, v praksi izjemno redke.  

 Še posebej med otroki in mladostniki, lahko pa tudi odraslimi, se lahko pojavljajo 

določeni strahovi do psa. Odpor oz. zadržke do le teh pa imajo posamezniki lahko 

zaradi različnih razlogov, kjer je potrebno upoštevati tudi različne kulturne in verske 

pripadnosti (Marinšek in Tušak, 2007). Avtorica M. Trampuš (2014) na tem mestu 

opozarja, da se v takih primerih tovrstnih posameznikov nikoli ne sme siliti in 

prepričevati za stik s psom. Z osebo se je potrebno pogovoriti ter preveriti, ali zna 

pojasniti svoj strah. Obljubiti (in zagotoviti) mu je potrebno, da s psom ne bomo prišli 

v njegovo bližino, dokler se ne bo s tem strinjal. Kot opaža pri otrocih in mladostnikih, 

ki se psa bojijo, velika večina le teh sčasoma počasi uspe premagati svoj strah in se 

pridružiti ostalim pri dejavnostih z njim. Predvsem po tem, ko vidijo, da je pes 

obvladan in nas uboga ter, ko opazujejo veselje svojih vrstnikov pri druženju s psom. 

V primeru, da gre za posameznika s hujšo obliko strahu, ki ga ne zmore nadzorovati, 

pa mu mora pri soočenju s tem pomagati še kak drug strokovnjak, vsekakor pa je 

potrebno poskrbeti, da se s psom na šoli ne srečuje. Vendar pa so tovrstni primeri, kot 

še opozarja omenjena avtorica (prav tam), zares izjemno redki. 

b) Za zaposlene: 

 Tudi pri sodelavcih v šoli se lahko zgodi, da nekateri psom niso naklonjeni, oz. imajo 

do njih odpor ali se jih celo bojijo. (Charlotte's Litter, 2014; Marinšek in Tušak, 2007) 

 Tudi določeni strokovni delavci imajo lahko različne alergije ali druge zdravstvene 

ovire, ki otežujejo stik s psom. (prav tam) 

 Nekaterim sodelavcem je lahko prisotnost psa v šolskem prostoru neprimerna ali celo 

nesprejemljiva. V ta namen je izjemno pomembno, da vse prisotne na šoli pred 

prihodom terapevtskega psa na to dobro pripravimo (z natančnim informiranjem in 

odgovarjanjem na morebitna vprašanja ter pogovorom glede dilem).  Hkrati pa se tudi 



 

43 
 

kasneje psa ter stika z njim ne sme vsiljevati nikomur, ki si tega ne želi (Trampuš, 

2014). 

c) Za institucije: 

 Vključevanje psa ali druge živali je lahko problematično za institucije kot je šola, in 

sicer zaradi pravnih problemov v zvezi z odgovornostjo za nesreče in poškodbe. V 

Sloveniji je to za enkrat urejeno na način, da društva za terapijo s pomočjo živali 

poskrbijo, da so vsi terapevtski psi zavarovani. Skoraj nemogoče je, da bi terapevtski 

pes koga napadel ali ugriznil, lahko pa se zgodi, da med igro koga prevrne, opraska ali 

nesrečno šavsne, čeprav vodniki psov vedno skrbno pazijo, da se izogibajo situacijam, 

ki bi lahko bile tvegane. Vseeno pa so vsi terapevtski psi zavarovani za primer, da bi 

povzročili kakršno koli škodo (Marinšek in Tušak, 2007; Trampuš, 2014).   

 Tako v Sloveniji, kot tudi mnogih drugih državah vprašanje financiranja dejavnosti s 

pomočjo terapevtskega psa ali druge živali še ni rešeno in tako urejanje tega v praksi 

ostaja na ravni posamezne šole oz. druge institucije. (Marinšek in Tušak, 2007) V 

veliki meri pa se za enkrat rešuje s pomočjo prostovoljnih terapevtskih parov, ki 

brezplačno (zgolj s povrnitvijo potnih stroškov) obiskujejo različne ustanove. (Tačke 

pomagačke, n. d.) 

 V Sloveniji in večini drugih držav tudi še ni zakonske podlage, ki bi opredeljevala 

posebne pravice terapevtskih psom na javnih mestih ter sredstvih javnega prevoza (in 

jim omogočala spremstvo svojim vodnikom v javne prostore in na sredstva javnega 

prevoza, pri tem pa jim ne bi bilo potrebno nositi nagobčnika). Za kar pa je bila 

poslanska pobuda za spremembo 13. člena Zakona o zaščiti živali že vložena. 

(Trampuš, 2014; Pust, 2019) Prav tako pa za enkrat še ni urejene zakonske podlage za 

vključevanje katere koli terapevtske živali na področje vzgojno-izobraževalnega dela 

ter druga področja. (Slapnik, 2017)  

 

d) Za živali: 

 Zaradi grobega in/ali impulzivnega vedenja, ki je lahko posledica  pomanjkanja znanja 

o ravnanju z živalmi, želje po dokazovanju pred sovrstniki ali pa težav z 

nadzorovanjem vedenja ali s predvidevanjem vpliva svojega vedenja na psa, lahko 

pride do neustreznega ravnanja s terapevtskim psom. (Marinšek in Tušak, 2007; 

McLean Ryan, 2002) 

 Dejavnosti s terapevtskimi psi pa imajo za samega psa lahko negativne posledice tudi 

v primerih, če so kršena pravila, ki veljajo za aktivnosti in terapijo s pomočjo psa ter v 

primerih, če so kršena pravila etičnega ravnanja s živalmi. Zelo hitro se lahko zgodi 

tudi, da je delo z določenimi uporabniki ali v določenem okolju za psa preveč stresno 

ali obremenjujoče, na kar morajo biti vodniki terapevtskih psov zelo pozorni. Da do 

tega ne pride, je vedno potrebno dosledno upoštevati potrebe posameznega 

terapevtskega psa (prav tam).  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Védenje o koristnosti psa kot pomočnika pri delu z otroki in mladostniki ter specifično o 

vključevanju tovrstne metode na področje vzgoje in izobraževanja, je sicer precej nova, a v 

določenih državah vse bolj razširjena tema, o kateri pa je tudi pri nas v zadnjih letih že 

mogoče najti nekaj literature ter raziskovalnih del. Pa vendar je v Sloveniji tovrstno področje 

še povsem novo in se je začelo razvijati šele v zadnjem desetletju. Prakse pa je do sedaj 

mogoče zaslediti predvsem na področju vključevanja terapevtskih živali v zasebnem sektorju 

različnih oblik pomoči ter na področju občasnega obiskovanja različnih ustanov s strani 

prostovoljnih terapevtskih parov, kjer pri psih kot terapevtskih živalih prevladuje predvsem 

zadnje omenjeno. Medtem ko je trenutno le nekaj šol oz. drugih vzgojno-izobraževalnih 

ustanov, ki imajo redno prakso vključenosti terapevtskega psa kot pomočnika, na katero koli 

področje dela in niti ene, kjer bi bil le ta pomočnik pri svetovalnem delu. Prav tako pa po 

meni dostopnih virih, tudi ni mogoče najti slovenske literature, ki bi povezovala šolsko 

svetovalno delo s katero koli terapevtsko živaljo. Medtem pa je terapevtska žival v svetu vse 

pogostejši pomočnik pri različnih oblikah svetovanja (Marinšek in Tušak, 2007), koristi, ki jih 

omogoča, pa bi bile zelo dobrodošle tudi pri delu šolske svetovalne službe, zlasti pri delu z 

ranljivimi skupinami učencev, kjer je vzpostavljanje varnega okolja, ključnega pomena. Glede 

na naraščajoče število nekaterih ranljivih skupin menim, da je sedaj čas, da tudi svetovalni 

delavci pri svojem delu začnejo iskati nove pristope, s pomočjo katerih bo njihova pomoč 

bližje odraščajočim. To se mi zdi za svetovalne delavce, ki so po strokovnem profilu socialni 

pedagogi, še toliko pomembnejše, saj njihov temeljni koncept delovanja temelji na pokrivanju 

primanjkljajev na vzgojnem in socializacijskem področju (Šmit, 1997), kjer pa lahko živali 

zelo pozitivno pripomorejo. Obenem pa je bilo na tem področju do danes razvitih že tudi več 

zelo uspešnih programov, med katerimi je tudi R.E.A.D. program. Menim, da bi jih bilo ob 

ustrezni dodatni usposobljenosti svetovalnega delavca, vsaj nekatere mogoče izvajati tudi v 

šolskem prostoru in tako omogočiti večjo dostopnost tovrstne oblike pomoči vsem otrokom. 

V svojem magistrskem delu sem se zato odločila raziskati smiselnost vpeljave terapevtskega 

psa kot pomočnika v šolsko svetovalno službo, kot novo metodo dela, ki bi še posebej 

svetovalnim delavcem, ki so po strokovnem profilu socialni pedagogi, lahko predstavljala eno 

od možnosti za bolj učinkovito nudenje pomoči otrokom in mladostnikom znotraj šolskega 

prostora. To bom raziskala s pomočjo vključitve štirih različnih perspektiv, ki jih bom zajela z 

dvema raziskovalnima pristopoma. Na eni strani bom v raziskavo vključila vidik vseh 

neposredno vključenih v osnovnošolski prostor, saj je ugotavljanje naklonjenosti 

terapevtskemu psu s strani samih učencev, svetovalnih delavcev ter ostalih šolskih strokovnih 

delavcev ter njihovih idej o možnih oblikah sodelovanja s štirinožnim pomočnikom, 

ključnega pomena pri prepoznavanju potenciala oz. vrednosti tovrstne metode dela. Ter hkrati 

tudi pri identificiranju obstoječih potreb v neposredni praksi. Obenem pa je za njeno 

uresničevanje pomembno predhodno spoznati tudi morebitne ovire v konkretnem okolju. 

Enako pa želim preveriti tudi s perspektive štirih vodnic terapevtskega psa, ki imajo na 

področju dela s terapevtskim psom bogato znanje, z vključevanjem le tega v šolski prostor oz. 
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v drugo delo z otroki in mladostniki pa že večletne praktične izkušnje. Zaradi česar lahko k 

raziskovanemu področju doprinesejo celostna in poglobljena spoznanja o koristih ter na drugi 

strani možnih ovirah obravnavane metode dela za področje šolskega svetovalnega dela. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Glavni cilji raziskave so na eni strani identificirati koristi, pomanjkljivosti ter morebitne ovire 

sodelovanja s terapevtskim psom v šolski svetovalni službi in s tem raziskati ustreznost, 

smiselnost ter možne načine vključitve le tega kot pomočnika na področje šolskega 

svetovalnega dela. Na drugi strani pa preveriti naklonjenost predlagani metodi dela v 

konkretnem šolskem prostoru ter identificirati potrebne pogoje za uspešno vpeljavo le te. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskovanjem želim ugotoviti in predstaviti:  

RV1: Na katerih področjih lahko terapevtski pes kot pomočnik, glede na izkušnje vodnic 

terapevtskega psa, doprinese k šolskemu svetovalnemu delu ter katere prednosti na izbranih 

področjih lahko omogoča? 

RV2: Na katerih področjih bi lahko po mnenju svetovalnih delavk
1
 terapevtski pes, kot 

pomočnik le teh, doprinesel k šolskemu svetovalnemu delu ter katere prednosti bi lahko 

omogočal? 

RV3: Katere so po mnenju vodnic terapevtskega psa lahko morebitne ovire ter kateri so 

potrebni pogoji pri uvedbi terapevtskega psa kot pomočnika pri šolskem svetovalnem delu? 

RV4: Katere ovire za vpeljavo terapevtskega psa kot pomočnika v šolsko svetovalno delo 

opažajo svetovalne delavke? 

RV5: Kolikšen del strokovnih delavcev šole vidi prisotnost terapevtskega psa kot pomočnika 

v šolski svetovalni službi kot koristno in bi si le tega na njihovi šoli želelo ter katere so glavne 

koristi, ki jih opažajo? 

RV6: Katere ovire za vpeljavo terapevtskega psa kot pomočnika v šolski svetovalni službi 

opažajo strokovni delavci šole? 

RV7: Kolikšen del učencev bi si želel, da bi šolski svetovalni delavec pri svojem delu 

sodeloval s terapevtskim psom ter zakaj? 

                                                 
1
 Tekom celotnega dela uporabljam izraz »svetovalni delavec«, s čimer pa se nanašam  na vse spole 

svetovalnega delavca, ki pa jih tekom dela ne navajam posebej. V primerih, kjer govorim o konkretnih (treh) 
svetovalnih delavkah, ki so sodelovale v empiričnem delu mojega magistrskega dela, pa uporabljam ženski spol, 
ker so bile vse, v raziskavi sodelujoče svetovalne delavke, ženskega spola.  
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RV8: Kolikšen del učencev meni, da bi se v primeru stisk ali težav prej odločil priti po pomoč 

v šolsko svetovalno službo, če bi le ta imela terapevtskega psa, kaj o tem menijo svetovalne 

delavke ter kaj vodnice terapevtskega psa?  

RV9: Kolikšen del učencev meni, da bi v odnosu do šolskega svetovalnega delavca lažje 

zaupali, če bi le ta pri svojem delu sodeloval s terapevtskim psom ter kaj o tem menijo 

svetovalne delavke in kaj vodnice terapevtskega psa? 

RV10: Ali vodnice terapevtskega psa ter svetovalne delavke menijo, da bi prisotnost 

terapevtskega psa kot pomočnika v šolski svetovali službi, lahko pozitivno pripomogla pri 

umiritvi učencev v primeru konfliktov in nasilnih izbruhov ter kolikšen del učencev, ki ima 

kdaj tovrstne težave, meni, da bi jim to pomagalo? 
 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo, pri čemer sem se odločila za 

kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega pristopa, kar mi je omogočilo v 

raziskavo zajeti štiri različne perspektive, pomembne za obravnavano področje.  

 

3.4.1 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE  

V svojem magistrskem delu sem se odločila raziskati smiselnost vpeljave terapevtskega psa 

kot pomočnika v šolski svetovalni službi in sicer s pomočjo vključitve štirih različnih 

perspektiv.  

Na eni strani sem v raziskavo vključila vidik vseh treh v osnovnošolski prostor neposredno 

vključenih skupin – učencev, svetovalnih delavcev ter ostalih strokovnih delavcev šole. Za 

kar sem se odločila, ker sem želela preveriti naklonjenost terapevtskemu psu s strani samih 

učencev in različnih šolskih strokovnih delavcev ter potencialnih nosilcev tovrstne metode 

dela - svetovalnih delavcev. Hkrati pa vidim tudi identificiranje njihovih potreb ter idej o 

možnih oblikah sodelovanja s terapevtskim psom, kot ključnega pomena pri prepoznavanju 

potenciala oz. vrednosti tovrstne metode dela v neposredni praksi. Obenem pa vključitev 

izbranih perspektiv omogoča tudi predhodno prepoznati morebitne ovire, ki se nahajajo v 

konkretnem šolskem okolju.  

Mnenje o možnih oblikah sodelovanja s terapevtskim psom pri šolskem svetovalnem delu, 

koristih tovrstnega sodelovanja ter na drugi strani potrebnih pogojih in morebitnih ovirah pa 

sem želela preveriti tudi s perspektive štirih vodnic terapevtskega psa, ki imajo na področju 

dela s terapevtskim psom bogato znanje, z vključevanjem le tega v šolski prostor pa tri od njih 

tudi že večletne praktične izkušnje. Zaradi česar menim, da lahko k raziskovanemu področju 

doprinesejo celostna in poglobljena spoznanja o koristih obravnavane metode dela za 

področje šolskega svetovalnega dela. 
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Raziskovalni vzorec je bil tako sestavljen iz štirih različnih skupin: 

 

UČENCI 

Prvo skupino raziskovalnega vzorca so sestavljali učenci in učenke dveh slovenskih osnovnih 

šol in sicer od 1. do 9. razreda, kjer je vsega skupaj sodelovalo 325 učencev. Sprva je bilo 

predvideno, da bodo v raziskavo zajeti zgolj učenci 3., 5. in 9. razredov ene osnovne šole (kjer 

še nimajo izkušenj s terapevtskim psom), kasneje pa se je le to spremenilo. Po predstavitvi 

magistrskih tez sem namreč prejela v razmislek opozorilo o možnosti, da si učenci šole, kjer 

še nimajo izkušenj s terapevtskim psom, tovrstne prakse ter z njo povezanih prednosti oz. 

pomanjkljivosti, verjetno ne zmorejo zares dobro predstavljati. Zaradi česar bi bili njihovi 

odgovori tako po vsej verjetnosti vezani zgolj na njihov odnos do psa kot živali sicer. Zato 

sem se raje odločila za vključitev učencev, kateri na svoji šoli že imajo vsaj določeno izkušnjo 

s terapevtskim psom. Posledično pa sem lahko raziskovane vidike v anketnem vprašalniku 

preverjala tudi z bolj posrednimi vprašanji, vezanimi na njihove do tedanje izkušnje s 

terapevtskim psom na šoli.  

Na koncu sem v raziskavo tako vključila učence dveh različnih osnovnih šol, kjer že imajo 

vsaj občasno vključenega terapevtskega psa. Ena od vključenih osnovnih šol je hkrati tudi 

šola, katere svetovalna delavka je sodelovala v intervjuju. Tu je sodelovalo 38 učencev. Z 

druge šole pa prihaja ena od intervjuvanih vodnic terapevtskega psa, ki je zaposlena na izbrani 

šoli in ima svojega terapevtskega psa tudi vključenega v svoje pedagoško delo. Z omenjene 

šole je sodelovalo 291 učencev. S posamezne šole je tako sodelovalo različno število učencev 

različnih razredov, saj vsaka šola v dejavnosti s terapevtskim psom vključuje različne skupine 

učencev (različnih starosti, z različnim namenom ter različno število le teh). Poleg tega pa je 

razlika tudi v tem, da je na prvi omenjeni šoli terapevtski par zunanji in je pes tako le občasni 

obiskovalec, na drugi pa je vodnica terapevtskega psa hkrati tudi zaposlena na izbrani šoli in 

pes tako pri šolskem delu in življenju sodeluje precej pogosteje, dlje časa ter bolj 

kontinuirano. Pogoj za sodelovanje učencev v raziskavi pa je bil, da so bili sodelujoči že 

udeleženi v vsaj eni (načrtovani) aktivnosti s terapevtskim psom na njihovi šoli ali pa na šoli z 

njim prihajajo v stik na drug način in ga tako vseeno poznajo. Vzorec je bil tako izbran po 

metodi namenskega vzorčenja in se uvršča med neverjetnostne vzorce. (Palinkas idr., 2015) 

Vsega skupaj je anketni vprašalnik izpolnjevalo 329 učencev, pri tem pa je bila pri štirih 

vprašalnikih odgovorjena manj kot polovica vprašanj, zato jih pri analizi nisem upoštevala. 

Kot uporabne anketne vprašalnike sem namreč upoštevala le tiste, kjer je bilo izpolnjenih več 

kot 50% odgovorov. Takih vprašalnikov je bilo 325.  

 

V nadaljevanju najprej podajam podatke o razporeditvi vzorca po spolu ter razredu, kjer pa 

kasneje pri analizi raziskovalnih vprašanj, ne bom upoštevala razlik med spoloma, niti med 

posameznimi razredi, kakor tudi ne med posameznima šolama, saj omenjeni podatki za 

namen moje raziskave niso pomembni. V nadaljevanju pa podajam še podatke o tem, na 

kakšen način (preko katerih dejavnosti) sodelujoči učenci poznajo šolskega terapevtskega psa. 
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Grafikon 1: Razred (n=325) 
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Kot je bilo že prej omenjeno, razporeditev vzorca po razredih ni enakomerna, saj na osnovnih 

šolah, ki sta bili vključeni v raziskavo, v dejavnosti s terapevtskim psom ne vključujejo vseh 

učencev, temveč le posamezne učence, ali pa določene oddelke (enako velja za večino šol, ki 

v Sloveniji že vključuje terapevtskega psa na katero koli področje šolskega dela). V raziskavi 

pa so sodelovali učenci, ki so do tedaj že bili vključeni v vsaj eno dejavnost s terapevtskim 

psom ali pa v stik z njim prihajajo na drug način in ga tako vseeno poznajo. Pri vzorčenju pa 

sta imeli pomembno vlogo strokovni delavki posameznih šol, ki učence ter njihove izkušnje s 

terapevtskim psom poznata in sta pomagali pri izvedbi samega anketiranja. Poznavanje 

šolskega terapevtskega psa pa je še dodatno preverjal tudi anketni vprašalnik, kjer so vsi 

anketirani učenci navedli, da le tega poznajo. Kot je mogoče razbrati iz grafa 1, pa je 

zastopanost učencev po posameznih triadah vseeno dokaj enakomerna, kar pomeni, da nobena 

triada učencev ni popolnoma izključena.   
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Grafikon 2: Spol (n=325) 
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Pri opredelitvi spola so imeli anketirani učenci poleg kategorij »deček« in »deklica« (izraza 

sta bila namesto klasičnih kategorij »moški« in »ženski« spol izbrana namenom, da sta bila 

razumljiva tudi mlajšim učencem) na voljo tudi tretjo možnost »drugo«. Kot prikazuje graf, je 

razporeditev med spoloma dokaj enakomerna, dva učenca pa sta pri navedbi spola izbrana 

možnost »drugo«. 

 

Pri podatkih o opisu vzorca, sem želela od anketiranih učencev pridobiti tudi vpogled v to,  na 

kakšen način (preko katerih dejavnosti) učenci poznajo šolskega terapevtskega psa, oz. 

terapevtske pse, ki obiskujejo njihovo šolo, kar prikazuje graf. Tu pa je potrebno še opozoriti, 

da so imeli pri tem vprašanju učenci na voljo več odgovorov, kar je bilo v tem primeru 

smiselno, saj se kar nekaj učencev s terapevtskim psom verjetno srečuje na več načinov.  

Grafikon 3: Kje se srečuješ s terapevtskim psom? (n=325) 
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Na podlagi števila sodelujočih anketirancev ter frekvence podanih odgovorov, je mogoče 

razbrati, da se večina anketiranih učencev s terapevtskim psom na šoli srečuje na več načinov. 

Največ jih psa srečuje na hodnikih (približno 2/3 učencev), vendar pa je bil ta odgovor v 

večini primerov izbran skupaj s še katerim od drugih navedenih. Od organiziranih dejavnosti s 

terapevtskim psom pa se največ anketiranih učencev s psom srečuje v razredu, ko jih le ta 

obišče in je z njimi prisoten pri pouku (dobra 1/3 učencev). Za tem pa sledita obiskovanje 

krožka Tačke pomagačke ter drugi načini srečevanja, katere so lahko učenci tudi sami 

navedli. Med njimi pa so bili najpogostejši odgovori, da so se s psom srečevali v nižjih 

razredih pri Branju s tačkami, da je pes prisoten pri individualnem pisanju testa, da ga 

srečujejo v knjižnici ali pa, da jih je spremljal pri določenem dnevu dejavnosti ali na taboru. 

Med odgovori pa so se nekajkrat ponovili tudi odgovori, ki so bili sicer že podani med 

navedenimi možnostmi, kot so individualna pomoč ali pa srečevanje na hodniku. Pri 

individualni pomoči ter Branju s tačkami pa terapevtskega psa srečuje okoli 30 sodelujočih 

učencev. 

 

Osnovni šoli, katerih učenci so bili vključeni v raziskavo sta naslednji: 

 Prva šola je ljubljanska Osnovna šola Prežihovega Voranca, kjer v letošnjem 

šolskem letu že šesto leto zapored izvajajo projekt Tačke berejo, katerega osrednji cilj 

je spodbuditi bralni interes med učenci v razredu in tudi doma. Trenutno jih obiskujeta 

dva terapevtska para, poleg individualnih ur branja pa le ta občasno sodelujeta tudi pri 

skupinskih srečanjih, dodatni strokovni pomoči in drugih oblikah pouka (Kokot 

Bujanović, n. d.).  

 Druga osnovna šola pa je ena redkih šol v Sloveniji, ki ima terapevtskega psa redno 

vključenega v šolsko življenje in delo, saj je vodnica psa hkrati ena od strokovnih 

delavk zaposlenih na šoli. To je Osnovna šola Pod goro v Slovenskih Konjicah, 

katera je že več let zapored vključena v projekt pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, 

imenovanega »Kuža, motivator za učenje«. Terapevtski pes na šoli sodeluje predvsem 

pri dodatni strokovni pomoči, delu s celotnim razredom ter krožku, ki je namenjen 

spodbujanju branja med učenci, občasno pa se z učenci udeležuje tudi drugih 

dejavnosti, ki potekajo izven šole (Slapnik, 2017).  

 

ŠOLSKI STROKOVNI DELAVCI 

Druga skupina raziskovalnega vzorca je zajemala osnovnošolske strokovne delavce, in sicer 

vodstvene delavce, učitelje razrednega in predmetnega pouka ter učitelje dodatne 

strokovne pomoči. Vsega skupaj je sodelovalo 21 šolskih strokovnih delavcev. Z 

vključitvijo le teh v raziskavo, sem želela preveriti, v kolikšni meri so zaposleni na izbranih 

osnovnih šolah informirani o obravnavani praksi, ali bi si le te želeli in katera možna področja 

dela ter z njimi povezane prednosti oz. koristi ter na drugi strani ovire, opažajo oni. Vodstveni 

delavci so namreč ključnega pomena za omogočanje tovrstnega dela na šoli, hkrati pa je zelo 

pomemben vidik učiteljev, ki pa imajo z učenci vsakodneven stik in jih posledično v večini 

primerov tudi najbolje poznajo. Poleg tega pa so z delovanjem šolske svetovalne službe tudi 

neposredno povezani in z njo pogosto sodelujejo. Zato so pristopi dela, ki jih izbirajo 

posamezni svetovalni delavci, pomembni tudi za same učitelje. K sodelovanju v raziskavi so 

bili povabljeni vsi omenjeni strokovni profili zaposleni v dveh osnovnih šolah (kateri že imata 
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vsaj občasno prakso vključenosti terapevtskega psa na določena področja šolskega dela), s 

katerih so sodelovali tudi učenci: 

 Osnovna šola Prežihovega Voranca in 

 Osnovna šola Pod goro. 

K sodelovanju so bili na izbranih šolah povabljeni vsi vodstveni delavci, razredni in 

predmetni učitelji, učitelji jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ter učitelji dodatne 

strokovne pomoči. Vzorec je bil namenski in spada med neverjetnostne vzorce. Tudi tu so bili 

za analizo uporabljeni zgolj anketni vprašalniki, kjer je bila izpolnjena več kot polovica 

zastavljenih vprašanj. Takih vprašalnikov je bilo zbranih 21, spodnji graf pa prikazuje 

frekvenco zastopanosti posameznega delavnega mesta šolskih strokovnih delavcev, ki so 

sodelovali v raziskavi. 

 
Grafikon 4: Sestava raziskovalnega vzorca šolskih strokovnih delavcev glede na delovno mesto 

(n=21) 
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ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE 

Tretjo skupino raziskovalnega vzorca so sestavljale 3 šolske svetovalne delavke, zaposlene 

na treh različnih slovenskih osnovnih šolah, na katerih imajo vsaj občasno vključenega 

tudi terapevtskega psa.  

Ena izmed njih je zaposlena na osnovni šoli, iz katere so v raziskavi sodelovali tudi učenci. 

Vse intervjuvanke so se strinjale z objavo njihove identitete ter osebnih podatkov, ki so 

relevantni za nalogo. Prav tako so se strinjale, da podatki dobljeni s pomočjo intervjujev ne 

bodo anonimni. 

 Prva je ga. Ana Mrzel, po izobrazbi specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki je 

med drugim zaposlena v svetovalni službi Osnovne šole Savsko naselje in je ena od 

treh koordinatork preventivno-terapevtskih dejavnosti, ki potekajo na šoli s pomočjo 

zunanjega terapevtskega para.  
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 Naslednja je ga. Helena Kokot Bujanović, po izobrazbi specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja, ki je zaposlena na Osnovni šoli Prežihovega Voranca in je mentorica 

projekta Tačke berejo, ki poteka na njihovi šoli. Hkrati pa koordinira in spremlja tudi 

občasno izvajanje drugih oblik vključevanja terapevtskih parov na različna področja 

šolskega dela, kot so dodatna strokovna pomoč ter različne dejavnosti, ki potekajo s 

celotnimi razredi.  

 Tretja pa je ga. Dunja Požaršek, po izobrazbi pedagoginja, ki je svetovalna delavka 

Osnovne šole Gradež v Litiji. Na izbrani šoli že od šolskega leta 2012/2013 poteka 

občasno vključevanje terapevtskega psa (ki je zunanji obiskovalec) k pouku, branju in 

drugim dejavnostim. (Gombač, 2016)  

V nadaljevanju dela bom namesto daljšega izraza »šolske svetovalne delavke« uporabljala 

zgolj »svetovalne delavke«, s čimer pa se bom vseskozi nanašala na svetovalne delavke v 

osnovni šoli. Vseskozi pa velja, da v primerih, ko se nanašam na konkretne tri svetovalne 

delavke, ki so sodelovale v raziskavi, uporabljam žensko obliko »svetovalna/e delavka/e«, ko 

govorim o svetovalnem delavcu na splošno, pa uporabljam izraz »svetovalni delavec«, kjer se 

nanašam na vse spole.  

 

VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA 

Zadnjo skupino raziskovalnega vzorca pa so sestavljale 4 vodnice terapevtskega psa, ki  

imajo tako izkušnje z delom na področju vzgoje in izobraževanja, kot z vključevanjem 

terapevtskega psa v delo z otroki in mladostniki, tri od teh tudi z neposrednim 

vključevanjem le tega v vzgojno-izobraževalni prostor. Le te sem za namen svojega 

magistrskega dela poimenovala s krajšim izrazom »vodnice terapevtskega psa« in bom tudi v 

nadaljevanju za lažjo preglednost in boljše razumevanje dosledno uporabljala ta izraz, 

katerega pa bom še dodatno okrajšala in tekom dela uporabljala izraz »vodnice TP«. Za 

omenjeno poimenovanje sem se odločila, ker imajo vse štiri intervjuvanke svojega 

terapevtskega psa, s katerim skupaj predstavljajo terapevtski par ter so skupaj z njim ustrezno 

usposobljene za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo terapevtskega psa. Mreža šolski pes 

(n.d.) »vodnika psa« opredeljuje kot »osebo, ki vodi psa pri vzgojno-izobraževalnem delu in 

je tudi sicer njegov skrbnik«.  

Sprva sta bili za sodelovanje v raziskavi predvideni zgolj dve vodnici TP, naknadno pa sem se 

odločila za vključitev še dveh, saj se mi je zdelo, da bi glede na svoje izkušnje ter znanje, 

lahko imeli pomemben doprinos k magistrskemu delu. Prav tako kot intervjuvane svetovalne 

delavke, so se tudi vse v raziskavo vključene vodnice TP predhodno strinjale z objavo njihove 

identitete ter osebnih podatkov, relevantnih za nalogo. Strinjale pa so se tudi, da podatki 

dobljeni s pomočjo intervjujev ne bodo anonimni. Izbrane intervjuvanke so bile tako 

naslednje: 

 Prva intervjuvanka je ga. Mojca Trampuš, ki je s svojo psičko Šapo od leta 2011 

članica Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Ima 

večletno prakso z vključevanjem terapevtskega psa kot pomočnika v šolski prostor, 

konkretneje v neposredno delo z dijaki pri pouku in je bila tudi ena od začetnic 

tovrstne prakse v Sloveniji. Skupaj s somišljeniki je tudi osnovala Mrežo Šolski pes. 

Ta združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo 

terapevtskega psa. O vključevanju terapevtskega psa v šolski prostor pa je izdala tudi 
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priročnik imenovan »Tačke v šoli, terapevtski pes – učiteljev pomočnik in šolarjev 

sopotnik« (2014) ter  še nekatera druga dela. 

 Druga intervjuvanka je šolska svetovalna delavka osnovne šole v ZDA, ga. Jennifer 

VonLintel, ki je ena redkih, ki ima neposredno prakso z vključevanjem terapevtskega 

psa v šolsko svetovalno delo, zelo aktivna pa je tudi na področju informiranja in 

izobraževanja o tovrstnem pedagoškem delu. Ustanovila je tudi spletno mrežo 

(imenovano »School Therapy dogs«), namenjeno medsebojnemu povezovanju ter 

izmenjavi informacij med strokovnimi delavci na področju vzgoje in izobraževanja, ki 

v svoje pedagoško delo vključujejo ali pa želijo vključevati terapevtskega psa. 

 Tretja intervjuvanka je učiteljica dodatne strokovne pomoči, zaposlena na Osnovni šoli 

Pod goro, ga. Mateja Slapnik, ki je hkrati tudi vodnica terapevtskega psa in le tega že 

več let redno vključuje na različna področja šolskega dela. To so med drugim dodatna 

strokovna pomoč, delo s celotnim razredom, spodbujanje bralnih veščin preko 

R.E.A.D. programa in druge dejavnosti.  

 Zadnja intervjuvanka pa je ga. Maksimiljana Marinšek, ki je bila več let šolska 

svetovalna delavka v osnovni šoli. Med drugim je tudi soavtorica enega temeljnih 

slovenskih strokovnih del o pomenu živali kot sopotnika v človekovem življenju - 

»Človek-žival: zdrava naveza« (2007), sedaj pa vodi društvo za aktivnosti in terapijo s 

pomočjo živali.  
 

3.4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Glede na izbrane cilje magistrskega dela sem se odločila za uporabo triangulacije, ki pomeni 

»kombiniranje različnih metod, tehnik, virov podatkov, raziskovalcev, teorij in znanstvenih 

disciplin v isti raziskavi«. (Vogrinc, 2008b, str. 108) V moji raziskavi sem uporabila 

kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega pristopa ter štirih virov 

podatkov, saj sem v raziskovanje vključila štiri različne perspektive, pomembne za izbrano 

temo raziskovanja. Kot pomen triangulacije pojasnjuje omenjeni avtor Vogrinc (prav tam, str. 

119) je »vsaka oseba v dogodek vpletena drugače, njena pripoved pa je izraz njenega 

doživljanja tega dogodka. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so 

vključeni v raziskavo, naj bi kvalitativno usmerjenemu raziskovalcu pomagali do 

popolnejšega spoznanja proučevanih pojavov.«. Tudi sama sem se za kombinacijo dveh 

raziskovalnih pristopov ter vključitve več virov podatkov odločila, ker želim z raziskovanjem 

pridobiti širši pogled na raziskovano metodo dela, ki bo vseboval različne perspektive – tako 

strokovnjakinj z izkušnjami in znanjem z obravnavane metode dela, kot potencialnih 

uporabnikov in izvajalcev, ki pa najbolje poznajo svoje potrebe in želje ter potrebe svojega 

dela. Na eni strani želim tako pridobiti poglobljene odgovore vodnic terapevtskega psa, o 

možnostih uporabe terapevtskega psa kot pomočnika v šolski svetovalni službi. Na drugi pa 

celostno predstavo o tem, v kolikšni meri so posamezne skupine v raziskavo vključenih šol, 

naklonjene obravnavani metodi dela, ali je ta skladna z njihovimi potrebami ter katere koristi 

in ovire glede potencialne metode dela, posamezna skupina najpogosteje opaža.  
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Poleg vsega že omenjenega, pa želim z izbrano triangulacijo raziskovalnih pristopov ter virov 

podatkov, hkrati zagotoviti tudi večjo veljavnost rezultatov. 

 

POLSTRUKTURIRANI INTERVJUJI 

V okviru kvalitativnega pristopa sem tako izvedla 7 polstrukturiranih intervjujev, 3 od teh 

s svetovalnimi delavkami ter 4 z vodnicami TP.  Med intervjuvanimi vodnicami TP, 3 pri 

svojem šolskem pedagoškem delu že vrsto let sodelujejo s terapevtskim psom kot 

pomočnikom. Četrta pa je bila več let zaposlena v šolski svetovalni službi, hkrati pa ima tudi 

bogato znanje in izkušnje z vključevanjem terapevtskih živali v delo z otroki in mladostniki. 

Izbrano raziskovalno metodo polstrukturiranega intervjuja pa sem uporabila tudi pri zbiranju 

podatkov s 3 svetovalnimi delavkami, saj sem želela z njihove strani pridobiti vsebinsko 

podrobnejše informacije, kot pri ostalih strokovnih delavcih šole ter učencih. Za 

polstrukturirani intervju velja, da so vprašanja odprtega tipa in lahko sledijo določenemu 

predhodnemu okviru in razporedu. (Kordeš in Smrdu, 2015) Tudi jaz sem predhodno sestavila 

okvirna vprašanja za intervjuvanke, pri katerih sem sledila raziskovalnim vprašanjem in 

ciljem ter predhodno prebrani literaturi z izbranega področja, da so vprašanja zares »merila« 

to, kar naj bi bil njihov namen, kar je tudi glavni kriterij veljavnosti. Hkrati pa sem upoštevala 

tudi prvo načelo kvalitativne metodologije, ki izpostavlja, da je potrebno pri raziskovanju 

prisluhniti ljudem, ki se jih raziskuje (Mesec, 1998). Zato sem intervjuvankam v samih 

pogovorih zastavila tudi nekaj dodatnih vprašanj, ki so se mi zdela relevantna v dani situaciji.  

V naprej pripravljena vprašanja prilagam v prilogi in jih je mogoče najti v poglavju 11.1 in 

11.2. 

Po pripravi vprašanj za postrukturirane intervjuje sem preko elektronske pošte vzpostavila stik 

z izbranimi vodnicami TP ter svetovalnimi delavkami, s katerimi sem želela le te izvesti ter 

jih prosila za sodelovanje. Vodnice TP sem našla na različne načine, bodisi preko njihovih 

strokovnih del, ki so jih izdale na področju dela s terapevtskimi psi ali pa njihove prakse na 

tem področju, o kateri sem zasledila na spletnih straneh društev ter osnovnih šol. Svetovalne 

delavke sem izbrala s pomočjo spletne strani Mreže šolski pes (n.d.), kjer sem našla osnovne 

šole, kjer že imajo prakso vključevanja terapevtskega psa na določeno področje šolskega dela. 

Nato pa sem po pregledu opisov dela na posamezni šoli, izbrala tri šole, kjer sem na podlagi 

prebranega sklepala, da imajo s sodelovanjem s terapevtskim psom, največ izkušenj. Pri 

izbranih šolah sem preko elektronske pošte najprej kontaktirala vodstvo ter se nanje obrnila s 

prošnjo za sodelovanje in prosila za kontakt njihovega svetovalnega delavca (oz. enega od 

njih). Vodstveni delavci vseh treh izbranih šol so se s sodelovanjem strinjali ter mi 

posredovali kontakt njihove svetovalne delavke. Tudi te so se strinjale s sodelovanjem, zato 

smo se dogovorile za izvedbo intervjuja. 

Vsem intervjuvankam sem že na začetku predstavila namen magistrskega dela in cilje 

raziskave ter jim ob koncu analize podatkov tudi ponudila možnost vpogleda v le to ter 

dobljene ugotovitve, s čimer sem želela preveriti ali sem vse dobljene podatke pravilno 

razumela ter ustrezno interpretirala. S tem sem zagotovila večjo verodostojnost in veljavnost 

podatkov. Zagotovila sem jim, da bodo pridobljene informacije uporabljene zgolj za namen 

izdelave magistrskega dela. Kot sem že omenila, pa so se vse strinjale tudi z objavo njihove 

identitete in za nalogo pomembnih osebnih podatkov ter ne anonimnostjo podatkov dobljenih 

s pomočjo intervjujev. 
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Trije intervjuji so bili izvedeni osebno, eden po telefonu (zaradi oddaljenosti kraja bivanja 

intervjuvanke ter časovne stiske le te), eden preko spletne aplikacije Skype (prav tako zaradi 

oddaljenosti intervjuvanke), dve intervjuvanki pa sta na vprašanja odgovorili v pisni obliki ter 

mi le ta poslali po elektronski pošti, saj jima je bilo tako ljubše. Pri zadnjih dveh sem jima po 

pregledu odgovorov naknadno poslala še nekaj vprašanj, ki so se mi porajala, glede na prejete 

odgovore, čeprav so bili le ti pri obeh zelo podrobni in celostni.  

Pri izvajanju vseh intervjujev (razen tistih dveh, kjer sta mi intervjuvanke na vprašanja 

odgovorili v pisni obliki) sem uporabila list papirja z v naprej napisanimi smernicami za 

intervju ter nekaterimi konkretnimi vprašanji in pa svinčnik za opravljanje morebitnih 

sprotnih zapiskov. Uporabila pa sem še snemalnik zvoka na mobilnem telefonu, saj sem 

intervjuje tudi posnela, to pa z razlogom, da sem se tako lažje posvetila samim pogovorom ter 

jih kasneje tudi dobesedno prepisala.  

Intervju z ga. Jennifer VonLintel je potekal v angleškem jeziku, zato sem ga po izvedbi 

najprej dobesedno zapisala, nato pa še prevedla v slovenski jezik, prevod pa dala tudi v 

lektoriranje, s čimer sem preverila ustreznost prevoda. Vse intervjuvanke so bile za snemanje 

pogovora že predhodno vprašane in so se s tem strinjale.  

Čeprav dobesedni prepisi izvedenih intervjujev vsebujejo še veliko zanimivih informacij, ki 

jih ni bilo mogoče vključiti v nalogo, le teh ne prilagam, saj je njihov obseg prevelik, ostajajo 

pa shranjeni v mojem osebnem arhivu.  

 

Izvedeni intervjuji so potekali sledeče: 

 

 Z vodnicami terapevtskih psov: 

 Z ga. Mojco Trampuš je bil pogovor izveden osebno, v okolici Srednje vzgojiteljske 

šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, v mesecu maju 2019 in je trajal 

približno 45 minut. 

 Z ga. Jennifer VonLintel je pogovor potekal na daljavo in sicer v mesecu juniju 2019, 

preko spletne aplikacije Skype ter je trajal približno 30 minut. 

 Z ga. Matejo Slapnik je pogovor potekal po telefonu v mesecu juniju 2019 in je trajal 

približno 25 minut. 

 Ga. Maksimilijana Marinšek je na vprašanja odgovorila pisno v elektronski obliki, kar 

je potekalo v mesecu aprilu 2019. 

 

 S šolskimi svetovalnimi delavkami: 

 Z ga. Ano Mrzel je pogovor potekal na njihovi šoli – Osnovni šoli Savsko naselje, v 

mesecu juniju 2019, kjer sem bila naprej prisotna na enem od srečanj s pomočjo 

terapevtskega para, nato pa sva izvedli pogovor. Le ta je potekal približno 25 minut. 

 Z ga. Heleno Kokot Bujanović je bil pogovor prav tako izveden na njihovi šoli – 

Osnovni šoli Prežihovega Voranca in sicer v mesecu maju 2019 in je trajal približno 

50 minut. 

 Ga. Dunja Požaršek pa je na zastavljena vprašanja odgovorila pisno v elektronski 

obliki, kar je potekalo v mesecu maju 2019. 
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ANKETNI VPRAŠALNIKI 

Za pridobivanje podatkov s strani ostalih strokovnih delavcev šole ter učencev pa sem 

uporabila kvantitativno raziskovalno metodo in sicer anketo. Anketa »je standardizirano 

statistično opazovanje, je postopek zbiranja podatkov v metodologiji raziskovalnega dela 

oziroma standardizirano statistično opazovanje vzorca ciljne populacije, ki je preučevana.« 

(Urh, 2003, str. 219) Za to metodo sem se odločila, ker sem želela v raziskavo vključiti večje 

število šolskih strokovnih delavcev ter učencev, za kar pa je ustreznejša tovrstna raziskovalna 

metoda. Poleg tega omogoča večjo iskrenost odgovorov, saj zagotavlja popolno anonimnost. 

Namen tega dela raziskave je bil namreč pridobiti čim bolj reprezentativen odraz stanja v 

izbranih osnovnih šolah, glede naklonjenosti posameznih skupin predlagani metodi dela ter 

najpogostejših pogledih glede ostalih raziskovanih vidikov. 

 

Instrument za zbiranje podatkov pri anketi je anketni vprašalnik, ki se po navadi uporablja le 

pri raziskavi, za katero je sestavljen in tako ni standardiziran instrument. (Urh, 2003) Tudi za 

namen moje raziskave sem anketna vprašalnika (enega za učence ter drugega za strokovne 

delavce) sestavila sama in sta bila namenjena izključno raziskavi v okviru mojega 

magistrskega dela. Le ta sem oblikovala na podlagi prebrane literature na izbranem področju 

ter zastavljenih ciljev in raziskovalnih vprašanj magistrskega dela. Oba sta bila sestavljena iz 

kombinacije vprašanj odprtega, pol odprtega in zaprtega tipa. Prav tako sem oba oblikovala v 

dveh oblikah, enega v papirnati in drugega v elektronski in sicer v spletni aplikaciji, ki 

omogoča spletno anketiranje, imenovani »1ka«. Na obeh sodelujočih šolah sem namreč 

ponudila na izbiro obe možnosti reševanja – papirnato obliko ali elektronsko. Po oblikovanju 

obeh anketnih vprašalnikov ter vsebinski in formalni presoji, ki sem jo kot avtorica najprej 

opravila sama, sem nato izvedla tako imenovano »praktično preizkušanje poskusnega 

anketnega vprašalnika« (Urh, 2003). To je pomenilo, da sem poskusni anketni vprašalnik za 

strokovne delavce razdelila trem sodelavcem v osnovni šoli, kjer sem zaposlena (izbrana šola 

ni bila vključena v kasnejšo raziskavo) ter petim učencem različnih starosti, s čimer sem 

želela preveriti ali so vprašanja anketnega vprašalnika vsebinsko vsem razumljiva ter ali je 

obseg vprašalnika ustrezen, kar me je še posebej zanimalo pri vprašalniku za učence. S tem 

sem pridobila tudi odgovor o zanesljivosti anketnega vprašalnika, ki spada med pomembne 

kriterije uporabljenih instrumentov. (Urh, 2003) Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov sem se z 

omenjenimi anketiranci tudi na kratko pogovorila, da so mi lahko pojasnili, če so imeli kje 

težave z razumevanjem navodil oz. vprašanj, mi podali mnenje glede obsega anketnega 

vprašalnika ter morebitnih drugih stvari. Na podlagi tega sem vprašalnika ustrezno popravila, 

predno sem končna vprašalnika nato razdelila dejanskim anketirancem, kateri so sodelovali v 

raziskavi.  

Zbiranje vseh anketnih vprašalnikov, tako med strokovnimi delavci, kot med učenci, je 

potekalo od začetka meseca aprila, do konca meseca junija 2019.  

Pri izvedbi empiričnega dela sem najprej pričela z izbiro ter kontaktiranjem oseb za 

kvalitativni del raziskave (šolskih svetovalnih delavk izbranih osnovnih šol ter izbranih 

vodnic TP), kasneje pa sem s pomočjo dveh izmed njih, tudi zaprosila za sodelovanje njihovih 

učencev ter strokovnih delavcev. Obe sta se pri tem posvetovali z vodstvom šole ter 

sodelovanje potrdili, nato pa pomagali pri koordinaciji ter izvedbi anketiranja na njihovi šoli.  
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V osnovni šoli Prežihovega Voranca so tako učenci kot učitelji anketni vprašalnik izpolnili v 

papirnati obliki. Organizacija anketiranja je potekala s pomočjo njihove svetovalne delavke 

ga. Helene Kokot Bujanović, s katero sem izvedla tudi pogovor za namen magistrskega dela. 

Le ta je za svojo šolo izbrala želeni način izpolnjevanja anketnih vprašalnikov ter se odločila 

za reševanje v papirnati obliki, saj je predvidela, da bo glede na poznavanje njihovih 

zaposlenih ter učencev, to zanje enostavneje. Anketne vprašalnike sem ji po predhodnem 

dogovoru poslala po elektronski pošti. Le te je natisnila ter jih s pomočjo drugih učiteljev 

razdelila oddelkom učencev, iz katerih je v dejavnosti, ki potekajo na šoli s pomočjo 

terapevtskega psa, vključenih največ učencev ter še nekaterim posameznim učencem drugih 

razredov. K sodelovanju pa je povabila tudi vse zaposlene na šoli, kjer so ji posamezniki, ki 

so želeli sodelovati, nato prinesli vrnjen izpolnjen vprašalnik. Vse izpolnjene vprašalnike mi 

je nato vrnila nazaj po pošti. Učenci ter zaposleni osnovne šole Pod goro pa so anketne 

vprašalnike izpolnjevali v elektronski obliki. Ga. Mateja Slapnik, vodnica terapevtskega psa 

ter izvajalka dodatne strokovne pomoči na njihovi šoli, ki je bila tudi ena izmed intervjuvank 

za namen moje raziskave, pa je pomagala s koordinacijo izpolnjevanja anketnih vprašalnikov 

za učence. Organizirala, da so vsi razredi ter posamezniki, ki imajo izkušnje s terapevtskim 

psom na šoli, v času pouka lahko izpolnili anketne vprašalnike. Šolska tajnica pa je 

strokovnim delavcem po elektronski pošti poslala dostop do povezave za anketni vprašalnik 

namenjen njim, katerega so posamezniki, ki so sodelovanje sprejeli, izpolnili preko programa 

»1ka«.  

 

Učence za sodelovanje sta predlagali strokovni delavki, ki le te poznata ter sta mi pomagali 

pri organizaciji anketiranja, kar je potekalo tudi v sodelovanju z učitelji. Sodelovanje 

zaposlenih v anketi pa je v celoti temeljilo na prostovoljnosti, pri tem pa vsi niso bili deležni 

osebnega povabila k sodelovanju, kar sta verjetno dva od razlogov, da je bila udeležba precej 

nizka. Sklepam namreč, da bi bila morda nekoliko višja, če bi se jim osebno pojasnilo namen 

raziskave ter vsebino le te in bi se jih prosilo za sodelovanje. Nekatere pa sta od sodelovanja 

verjetno odvrnila tudi dolžina anketnega vprašalnika ter vprašanja odprtega tipa.    

 

Anketni vprašalnik za učence 

Anketni vprašalnik namenjen učencem je bil sestavljen iz vsega skupaj 18 vprašanj. Od tega 

sta bili prvi dve vprašanji vezani na osebne podatke – razred in spol, vprašanja od 3. do 

vključno 10. po vrsti so se nanašala na njihove dotedanje izkušnje s terapevtskim psom na 

šoli, vprašanja od vključno 11. do vključno 18. pa so bila vezana neposredno na njihovo 

mnenje o terapevtskem psu kot pomočniku šolskega svetovalnega delavca. Pri vprašanjih, ki 

so se nanašala na izkušnje s terapevtskim psom posamezne šole, sem pri vprašalniku za 

učence ene in druge šole, prilagodila ime terapevtskega psa, ki obiskuje posamezno šolo. 

Vprašalnik je zajemal vprašanja vseh treh tipov: 11 vprašanj zaprtega tipa, 1 pol odprtega tipa 

ter 7 odprtega tipa.  

 

 

 

 



 

58 
 

Anketni vprašalnik za šolske strokovne delavce 

Anketni vprašalnik namenjen šolskim strokovnim delavcem je v celoti obsegal 16 vprašanj. 

Pri tem je prvo vprašanje spraševalo po področju dela anketiranca, vprašanja od vključno 2. 

do vključno 10. so bila vezana na njihovo mnenje in opažanja na podlagi dotedanjih izkušenj 

s terapevtskim psom na njihovi šoli. Vprašanja od 11. naprej pa do zadnjega, pa so 

raziskovala njihovo mnenje glede sodelovanja šolskega svetovalnega delavca s terapevtskim 

psom. Tudi ta anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj vseh treh tipov: 5 vprašanj 

zaprtega tipa, 2 vprašanj pol odprtega tipa ter 9 vprašanj odprtega tipa.  

Primera obeh anketnih vprašalnikov (tako za učence, kot za šolske strokovne delavce) je 

mogoče najti v poglavjih 11.3 in 11.4.  

 

3.4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

OBDELAVA KVALITATIVNIH PODATKOV 

Ko sem končala z izvedbo vseh sedmih intervjujev, sem pričela z analizo. Za analizo 

intervjujev sem uporabila kvalitativno analizo, katere prva faza je ureditev besedila. (Kordeš 

in Smrdu, 2015) Sem spada transkribiranje teksta, kar pomeni, da se intervju prepiše »na 

čisto«, da je le ta nato uporaben za nadaljnjo analizo. Kot opozarja avtor Mesec (1998) je tu 

potrebno upoštevati pravilo, da se pri transkripciji čim manj opušča in spreminja, česar sem se 

tudi sama držala. Ker glede na cilje moje raziskave, način izražanja ni relevanten, temveč 

zgolj vsebina, sem intervjuje za lažje razumevanje zapisala v knjižnem jeziku.  

V naslednji fazi sem besedilo najprej razčlenila na komponente, da sem dobila enote 

kodiranja. Pri določitvi kodirnih enot sem sledila temu, da je enote najbolje določiti smiselno, 

ne mehanično (Mesec, 1998), zato sem za enote izbrala smiselno zaključene dele besedila.  

Za tem sem lahko pričela s kodiranjem, katerega primer podajam v nadaljevanju, ostalo 

kodirano besedilo pa hranim v osebnem arhivu in ga zaradi prevelikega obsega, k delu v 

celoti ne prilagam. Pri kodiranju sem uporabila tako imenovan »deduktivni pristop«, ki 

omogoča sistematičnost in analitičnost. (Vogrinc, 2008a) To pomeni, da sem kategorije 

določila v naprej, glede na prebrano literaturo in raziskovalna vprašanja ter jih nato iskala v 

besedilu. Pri tem sem upoštevala načelo, da mora biti deduktivni pristop vedno prožen, saj je 

smiselno, da ima raziskovalec tudi med potekom analize možnost oblikovati nove kode, ki 

niso bile predvidene v naprej. (prav tam) To se je zgodilo tudi tekom moje analize. 

V naslednji fazi - fazi odprtega kodiranja, sem na podlagi dobesednega zapisa intervjujev, 

razčlenjenega v enote kodiranja, oblikovala kode 1. reda. Nato sem te kode poskušala med 

seboj povezati, oziroma združiti v predhodno – s pomočjo teorije in raziskovalnih vprašanj 

oblikovane - kode 2. reda. V nadaljevanju pa sem kode 2. reda smiselno povezala v končne 

kategorije ter preko njih analizirala intervjuje in napisala utemeljeno teorijo. Na podlagi le te 

in literature, pa v nadaljevanju dela podajam odgovore na raziskovalna vprašanja. 
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BESEDILO INTERVJUJA KODE 1. REDA KODE 2. 

REDA  

KODE 3. 

REDA 

 

L: Ta vidik je ravno ena taka 

stvar, o kateri sem vas želela 

vprašati. Opažate, da se učenci 

hitreje sprostijo, ko je psička 

prisotna poleg? 

M: Ja. Vsekakor. Definitivno je 

lažje vzpostaviti komunikacijo. 

Vedno najdeš neko tako rutino in 

tudi vzdušje je bolj sproščeno, res 

precej bolj. Pa tudi otroci so do 

mene čisto drugačni. Se drugače 

obnašajo. V pozitivni smeri seveda. 

»To je tista, ki ima psa.«. In je to 

že ena taka pozitivna stvar, en tak 

plus. Čisto drugačen način 

komunikacije je. Bolj sproščeno je, 

res. Tako, da to je zagotovo ena 

taka pozitivna stvar. 

 
 

 

 

 

 

 

Vodnica 

terapevtskega psa 

opaža, da je ob 

prisotnosti 

terapevtske psičke 

lažje vzpostaviti 

komunikacijo z 

učenci. Vzdušje je 

bolj sproščeno. 

Učenci na 

učiteljico zaradi 

psičke drugače 

gledajo in so v 

odnosu bolj 

sproščeni. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Prednosti v 

odnosu. 

 

 

 

 

 

Koristi, ki jih 

opažajo 

vodnice 

terapevtskega 

psa. 

 

OBDELAVA KVANTITATIVNIH PODATKOV 

Po prejetju vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov, tako tistih v elektronski obliki, kot tistih v 

papirnati, sem le te natančno pregledala ter jih razporedila glede na skupine anketirancev. To 

sem storila na način, kot ga navaja I. Urh (2003). Ta pravi, da je po opravljenem anketiranju 

potrebno anketne vprašalnike pregledati in urediti odgovore. Raziskovalec mora tudi 

ugotoviti, ali ima vsako anketno vprašanje pri vsakem anketirancu svoj odgovor, če se pri 

odgovorih pojavljajo netočnosti, protislovja, oz. nelogičnosti, če so sodelujoči v anketi 

ustrezno razumeli vprašanja in navodila ter ali so odgovori na vprašanja odprtega tipa čitljivi, 

razumljivi, smiselni in uporabni (prav tam). To sem storila tudi jaz, nato pa sem zbrane 

podatke vnesla v statistični program SPSS, pri čemer jih je bilo s programa 1ka mogoče 

izvoziti neposredno. Preko le tega sem dobljene podatke s pomočjo deskriptivne statistike 

organizirala ter jih z grafi in tabelami prikazala ter opisala (Mann, 2010), kar podajam v 

nadaljevanju dela. Po končani analizi sem dobljene podatke interpretirala ter na podlagi tega 

odgovorila na raziskovalna vprašanja, vse pa sledi v nadaljevanju in je mogoče najti v 

naslednjem poglavju »rezultati in interpretacija«.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V nadaljevanju podajam dobljene rezultate raziskovanja (tako kvalitativnega, kot 

kvantitativnega dela), katere skupaj z interpretacijo navajam po vrsti glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, ki sem jih opredelila v 5. poglavju. Rezultate kvantitativnega 

raziskovanja bom za lažjo preglednost rezultatov podala z grafičnimi prikazi, nato pa navedla 

še interpretacijo le teh. Pri čemer bom pri podajanju podatkov, ki so v odstotkih, uporabila 

tortni grafikonom, pri rezultatih, ki prikazujejo frekvenco odgovorov pa palični, to pa z 

namenom večje nazornosti in preglednosti podatkov.  

Za boljšo preglednost tekom poglavja intervjuvank ne bom imenovala po imenih, temveč bom 

za vodnice terapevtskega psa uporabila kratico »V« z določeno zaporedno številko, za šolske 

svetovalne delavke pa »S« z določeno zaporedno številko.  

Za posamezne intervjuvanke bom tako uporabila naslednje okrajšave: S1 za Ano Mrzel, S2 za 

Dunjo Požaršek, S3 za Heleno Kokot Bujanović, V1 za Maksimiljano Marinšek, V2 za 

Jennifer VonLintelm, V3 za Mojco Tramuš in V4 za Matejo Slapnik. 

 

RV1: Na katerih področjih lahko terapevtski pes kot pomočnik, glede na izkušnje 

vodnic terapevtskega psa, doprinese k šolskemu svetovalnemu delu ter katere prednosti 

na izbranih področjih lahko omogoča? 

Tu me je najprej zanimalo, ali vodnice terapevtskega psa vključevanje le tega kot pomočnika 

šolskemu svetovalnemu delavcu vidijo kot koristno in smiselno ter v primeru da, pri delu s 

katerimi populacijami otrok, oziroma, v katerih situacijah/področjih šolskega svetovalnega 

dela, ga opažajo kot najbolj koristnega. Hkrati pa tudi, katere so konkretne koristi, oziroma 

prednosti, ki jih predvidevajo.  

Vse štiri vodnice TP so povedale, da vidijo terapevtskega psa kot pomočnika šolskemu 

svetovalnemu delavcu kot idealno in zelo koristno idejo, ena od njih (V2) tovrstno prakso 

neposrednega vključevanja v šolsko svetovalno delo že uresničuje in omenjeno opaža tudi 

preko lastnih izkušenj. Vse pa menijo, da bi ga bilo verjetno najbolj smiselno vključevati 

nekajkrat na teden in ne vse dni, tako zaradi obremenjenosti tovrstnega dela za samega 

psa, kot tudi zaradi naravnanosti in raznolikosti dela šolskega svetovalnega delavca, ki ne 

obsega zgolj neposrednega dela z učenci. Delo svetovalne službe namreč zajema tri temeljne 

vrste dejavnosti, to so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije. (Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008) Vendar pa, kot je 

opozorila že omenjena intervjuvanka, vse niso vezane le na neposredno delo z učenci - največ 

tovrstnega dela predstavljajo predvsem prve naštete. Vsekakor pa je v praksi potrebno 

upoštevati, da so vse dejavnosti med seboj enako pomembne in enakovredne (prav tam). 

Omenjena  vodnica TP V4 je o tem povedala naslednje: »…Vsekakor je možnost in bi bilo 

zelo koristno. Je pa tako, da svetovalni delavec ima tako širok spekter dela, od neposrednega 

dela z učenci ter s celimi razredi, do različne birokracije, organizacije in podobnega. Tako, 

da bi jaz tu rekla, da vsekakor bi bil izjemen doprinos pri kakšni obravnavi otrok, ki imajo 
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vedenjske težave ali pa različne stiske, strahove in take stvari. Tu bi vsekakor bilo zelo 

koristno. In to je zagotovo izjemno pomemben del dela svetovalnega delavca. Pa še pri drugih 

stvareh bi bil seveda izjemno koristen, pri mnogih. Vendar pa je potrebno biti pri taki stvari 

tudi zelo previden, ker se je potrebno zavedati, da pes vso negativno energijo, kakorkoli je, 

vse zelo sprejema. In tu moraš imeti malo »kakšnega filtra vmes« in presoditi kam ga vključiti 

ter kam ne. Tako da ja, zagotovo bi lahko bilo zelo koristno. Če bi bilo možno, se mi zdi 

smiselno, da bi se razdelilo, pri katerih stvareh ga imeti zraven ter pri katerih ne. Morda 

določiti, da ga imaš s seboj kak dan, ko več delaš neposredno z učenci ali pa z razredi, ne pa 

čisto vsak dan.«  

Vse vodnice TP so povedale, da le tega vidijo kot koristnega pri delu svetovalnega 

delavca s številnimi otroki in mladostniki, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in bi 

težko izločile določeno populacijo otrok, kjer sodelovanje z le tem ne bi bilo smiselno. 

Vseeno pa so navedle tudi nekaj specifičnih skupin otrok in mladostnikov, kjer opažajo, da bi 

tovrstno sodelovanje lahko imelo še posebne prednosti. Skupina otrok, ki so jo izpostavile 

vse vodnice, so odraščajoči s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Evans in sodelavci 

(2003, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2009, str. 8) to skupino otrok in mladostnikov opredeljujejo 

kot tiste, »ki se na okolje kronično odzivajo na izrazito neprimeren način«, kar zajema širok 

spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do nenormalnih čustvenih odzivov in se pojavlja 

v različnih oblikah in težavnih stopnjah. Pogovori z intervjuvankami so pokazali, da je pri 

delu z njimi med drugim ključna ena od koristi, ki so jo za delo svetovalnega delavca med 

najpomembnejše uvrstile prav vse štiri intervjuvanke in sicer, da pes (že samo njegova 

prisotnost v prostoru) zelo pomirja in sprošča, kar po njihovih izkušnjah lahko 

pozitivno pripomore pri delu z vsemi otroki in mladostniki, še posebej pa pri delu z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Intervjuvanka V1 je omenjeno opredelila z 

naslednjimi besedami: »…Želela bi si imeti psa v pisarni vsaj dva do trikrat na teden, vsaj po 

nekaj ur, saj bi se otroci gotovo zelo pomirili, ko bi prihajali k njemu, posledično pa bi se 

potem tudi lažje učili, ipd. … Mislim, da bi bil odličen za otroke z vedenjskimi težavami, ki 

jih množica otrok, hrup in pritiski spravljajo ob živce, pes pa bi jih občasno pomiril in bi se 

vsaj malo umirili. Posledično pa bi se verjetno postopoma tudi zmanjšali agresivni izpadi. 

[…]To bi pripomoglo k manj vedenjskih izbruhov, izpadov agresivnosti, manjši tesnobi, 

izboljšani koncentraciji in dolgotrajnejši pozornosti… .«  Učinek prisotnosti terapevtskega 

psa, ki delujejo pomirjajoče in sproščajoče na udeležence, pa potrjujejo tudi številne raziskave 

izvedene na različnih področjih, kjer se s terapevtskimi psi posledično že sodeluje. To je na 

področju učencev v šolskem okolju (Chandler, 2001), univerzitetnih študentov (Young, 

2012), kot tudi bolnikov v zdravstvenih ustanovah (Bullete Coakley in Mahoney, 2009).  

Enako kot so izpostavile vodnice TP, pa tudi različni drugi avtorji opažajo številne koristi 

sodelovanja s terapevtskim psom pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Poleg že omenjenega vidika, da terapevtski pes nanje deluje pomirjajoče ter jih 

sprošča, pa drugi vidik, preko katerega tovrstno delo še lahko koristno pripomore, pojasnjuje 

avtorica C. K. Chandler (2001). Le ta pravi, da žival med drugim omogoča »vzgajanje« 

preko modela odnosa med njo in strokovnim delavcem, ki temelji na brezpogojnem 

sprejemanju. Hkrati pa lahko otroku ali mladostniku, ki je v interakciji s terapevtsko 
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živaljo, izkušnja lastnega odnosa z živaljo, posreduje določeno znanje o mejah ter 

omejitvah in sicer s pomočjo opazovanja in posnemanja interakcij med strokovnim delavcem 

(vodnikom terapevtskega psa) ter samo živaljo. Takšnih interakcij si posameznik želi tudi sam 

in mu tako predstavljajo motivacijo, da se je za doseganje ustreznega vedenja pripravljen bolj 

potruditi (prav tam). Podobne koristi je pokazala tudi kvalitativna raziskava (Andreson in 

Olson, 2006) izvedena z učenci z diagnosticiranimi težjimi vedenjskimi težavami, katere se je 

ob redni prisotnosti terapevtskega psa pri pouku, spremljalo daljše časovno obdobje. Kot so 

pokazali rezultati spremljanja vedenja ter intervjujev z učenci in njihovimi starši, je prisotnost 

omenjene živali pripomogla k splošni čustveni stabilnosti, izboljšal se je njihov odnos do šole, 

ki je postal bolj pozitivno naravnan, hkrati pa je spodbudila tudi njihovo učenje vedenja, 

temelječega na odgovornosti, spoštovanju in empatiji. Kar pa je najverjetneje vse povezano s 

tem, kar je izpostavila tudi avtorica C. K. Chandler  (2001) – da pes učencem predstavlja 

motivacijo, zaradi katere imajo večji interes in veselje ter so se posledično za učenje ter 

nadzorovanje vedenja bolj pripravljeni potruditi. Osrednji pomen motivacije pri 

odraščajočih z vedenjskimi težavami pa je izpostavil že začetnik terapevtskega dela s psi – 

avtor Levinson (1969, v McLean Ryan, 2002), ki je pojasnil, da je eden največjih problemov 

pri poučevanju tovrstnih učencev, njihovo pomanjkanje interesa za učno snov ter vprašanje 

ustreznega načina za uspešno motiviranje za učenje. Prisotnost živali ter njeno sodelovanje pri 

pouku pa naredita le tega zanimivega ter praktično usmerjenega, zaradi česar je sodelovanje s 

terapevtsko živaljo »močno orodje«, ki naravno motivira otroke za učenje (McLean Ryan, 

2002). Pri čemer pa je potrebno opozoriti, da zaradi osrednjega pomena motivacije, 

posledično ni mogoče dosegati pozitivnih učinkov pri učencih, ki psov ne marajo oz. jim 

ti zaradi drugih razlogov ne predstavljajo motivacije in ob njih niso sproščeni. Zato 

prisotnost terapevtskega psa pri delu s tovrstnimi učenci ni smiselna.  

Intervjuvanka V4 pa v praksi opaža, kako pes sprošča situacijo ne le z učenci, temveč tudi 

z odraslimi, kot so starši, s katerimi je sodelovanje ena ključnih nalog svetovalnega delavca: 

»Tudi to je potrebno vedeti. Pes kot tak, sprošča situacijo. Sprošča tisto okolje. Tu pri 

otrocih se res sprostijo ena taka zelo pozitivna čustva. Tisti pritisk pade. Pa tudi vse učne 

aktivnosti so dosti bolj sproščene. Kar nekako drugače je. Pa tudi, če psička samo v kotu leži 

in vsakih nekaj minut pogleda. Ampak je situacija čisto drugačna, kot pa bi bila drugače. Jaz 

to opažam tudi sedaj recimo, ko imam timske sestanke za otroke, ki imajo dodatno strokovno 

pomoč. Ona je zjutraj tudi tam, ko imamo te sestanke in tam leži. Starši prihajajo in že 

njihova prva reakcija je čisto drugačna. Se mi zdi, da se čisto na drugačen način začnemo 

pogovarjati. Tako, da to je. Sprosti tisto napetost ... Pritisk pade in je ozračje čisto drugačno. 

Pri učencih pa enako. Pri njih se mi zdi, da to še bolj »zagrabijo«. In v svetovali službi, ko 

dostikrat so neke napete situacije in prihajajo učenci večinoma z različnimi težavami, pa 

tudi starši so po navadi povabljeni bolj zaradi kakšnih neprijetnih situacij na pogovor … 

tam bi to vsekakor bilo zelo koristno na ta način.«   

Poleg otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami so po mnenju intervjuvank 

V1, V3 in V4 pomembne skupine učencev, kjer bi terapevtski pes kot pomočnik svetovalnega 

delavca še lahko doprinesel pomembne koristi, tudi vsi otroci in mladostniki, ki imajo 

težave na področju vzdrževanja pozornosti in koncentracije ter posamezniki z 
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različnimi strahovi. Kjer pa je zanimivo, da po izkušnjah intervjuvank, terapevtski pes v 

mnogih primerih lahko pripomore tudi pri odpravljanje strahu pred psi. Za izboljšanje 

pozornosti in koncentracije intervjuvanka V2 uporablja že oblikovan kurikulum, izdan s strani 

ameriškega društva »Pet partners«, ki je namenjen delu z manjšimi skupinami ali 

posamezniki. Intervjuvanka V4 pa na tem področju terapevtskega psa uporablja tudi na 

naslednji način: »V momentih, ko vidim, da je otrok vznemirjen, nemiren, ali pa tudi, da 

mu zelo pade koncentracija in ne zmore več v tistem trenutku, je dovolj že to, da kužka 

že samo na krajši sprehod peljeva. To je moj izgovor. »Potrebno ga je peljat lulat.«. In je že 

tistih pet minut dovolj za sprostitev, da greva potem lahko nazaj in ostalih trideset 

minut »oddelava« kot je potrebno.« Kot še dodaja, tovrstno prakso vidi kot še posebej 

koristno ravno za svetovalne delavce, h katerim pogosto prihajajo učenci, ko v razredu 

zaradi nemira ali pa motenja pouka ne zdržijo več. V povezavi s tem pa je izpostavila še 

pomemben doprinos prisotnosti psa pri svetovalnem delu in sicer kot »motivacijo za 

učence«, saj so na ta način veliko bolj pripravljeni za šolsko delo, posledično pa uspejo 

tudi dlje časa vzdrževati koncentracijo, tudi tisti, ki imajo sicer na tem področju težave. 

Kar je za strokovne delavce, ki učencem nudijo tudi učno pomoč, lahko pomemben 

doprinos, ki med drugim tudi zmanjša odpor do učnega dela, kot še pojasnjuje. Možnost 

doprinosa na področju vzdrževanja pozornosti in koncentracije pri učencih v prisotnosti psa 

ali pa neposrednih interakcij z njim, pa je pokazala tudi raziskava (Hediger in Turner, 2014), 

ki je bila prva do sedaj zastavljena tako, da je merila neposreden vpliv interakcij s psom oz. 

njegove prisotnosti v prostoru, na posameznikovo sposobnost ohranjanja pozornosti in 

koncentracije. Kar pa se je raziskovalo s pomočjo uporabe nevropsiholoških nalog, s katerimi 

se je preverjalo raven pozornosti in koncentracije. 

Med otroki in mladostniki s posebnimi potrebami je bila s strani kar treh intervjuvank (V1, 

V2 in V4) izpostavljena tudi skupina otrok in mladostnikov z motnjami avtističnega 

spektra, kjer ima intervjuvanka V2 s tem že tudi neposredne izkušnje (V2: »Obstaja več 

raziskav o vplivu terapevtskega psa na posameznike z motnjami avtističnega spektra. Tudi jaz 

delam s to populacijo …«). Eden od avtorjev, ki pojasnjuje koristnost terapevtske živali za 

otroke in mladostnike z motnjo avtističnega spektra, je avtor Melson (2003), ki kot eno od 

prednosti za omenjeno populacija izpostavlja, da terapevtska žival v šolskem ali drugem 

prostoru tovrstnim posameznikom olajša medvrstniške socialne interakcije. Do zelo 

podobnih ugotovitev pa so prišli tudi avtorji drugih raziskav (Alison, 2010; Martin in Farnum, 

2012), ki so prav tako ugotovili, da sodelovanje s terapevtskim psom pri otrocih in 

mladostnikih z motnjo avtističnega spektra spodbuja in izboljša njihovo socialno vedenje. 

Hkrati pa ima spodbuden vpliv tudi na področju izboljšanja komunikacijskih veščin (verbalno 

izražanje v odnosu do drugih, neverbalna komunikacija ter ustrezno odzivanje na navodila oz. 

vprašanja). Raziskava avtorjev O'Haire, McKenzie, Beck in Slaughter (2013) pa je pri 

prisotnosti živali pri posameznikih z omenjeno motnjo pokazala 43-odstotno znižanje 

odzivnosti prevodnosti kože, kar kaže, da lahko žival deluje tudi kot »socialni blažilnik«.  

Poleg različnih skupin otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pa bi glede na izkušnje 

vodnic TP, terapevtski pes v šolski svetovalni službi lahko doprinesel pomembne 

prednosti tudi pri delu z otroki in mladostniki na številnih drugih področjih, ki spadajo 
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med pomembne naloge svetovalnih delavcev. To je pri nudenju pomoči učencem z 

različnimi travmatskimi izkušnjami, učencem, ki se soočajo s stiskami, z negotovostjo, s 

stresom ali z anksioznostjo, kar ugotavljajo vse intervjuvanke iz lastnih delovnih izkušenj. 

Intervjuvanka V1 je o tem povedala naslednje: »Meni osebno se zdi, da s psom lahko narediš 

neizmerno veliko v povezavi s stiskami otrok, z negotovostjo, strahom, stresom, vedenjskimi 

težavami. Menim, da veliko več v tem pogledu, kot pa za pomoč pri branju. To je čisto moje 

osebno mnenje, saj sem tudi sama delala v svetovalni službi v osnovni šoli in videla pri 

otrocih ogromno takih težav, ki bi jih lahko pomagala odpravljati s psom. V to zares 

verjamem.«. Pomemben vidik za delo na tem področju pa sta izpostavili tudi intervjuvanki V3 

in V4, ki pojasnjujeta, da se učenci ob prisotnosti psa veliko lažje odprejo in pogovor 

posledično veliko lažje steče. Na ta način pa strokovni delavec preko tem povezanih s 

psom, lažje izve tudi druge, bolj osebne stvari o otroku oz. mladostniku. Tudi morebitne 

stiske, ki bi jih sicer veliko težje zaupal. Omenjeni pojav pojasnjujeta tudi avtorja M. 

Marinšek in Tušak (2007), ki navajata, da deluje žival kot vez v pogovoru med uporabnikom 

in strokovnim delavcem, hkrati pa strokovni delavec na ta način deluje manj zastrašujoče, 

odtujeno in se uporabnik zato lažje odpre. Zaradi česar se terapevtske živali vse pogosteje 

uporabljajo tudi pri različnih oblikah terapij in svetovanja (prav tam). 

Hkrati pa lahko pes nekaterim posameznim učencem, ki se znajdejo v stiski, predstavlja 

tudi neke vrste motivacijo, spodbudo, o čemer je izkušnjo iz svoje pedagoške prakse delila 

intervjuvanka V3: »Bila je ena dijakinja, ki je sploh nisem poučevala. Samo na hodnikih sem 

jo srečevala. Prvo leto, ko sem s Šapo prišla v šolo, je prišla do mene in sva se večkrat 

pogovarjali. Povedala je, da ima težave, veliko je manjkala pri pouku. In mi je rekla: »Ampak 

jaz nikoli ne manjkam ob Šapa dnevih, zato, ker jo srečam na hodnikih.« Tako močen vpliv je 

imela prisotnost psičke nanjo.«  

Prednosti pa lahko omogoča tudi pri delu z učenci s primanjkljaji na področju socialnih 

veščin ter pri izboljšanju odnosov s sovrstniki, kar spada med primarna področja dela 

socialnega pedagoga in je med drugim zlasti pomembno pri nudenju pomoči otrokom in 

mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Intervjuvanka V2, ki pri svetovalnem 

delu že sodeluje s terapevtskim psom, je povedala, da so na tem področju izvedli raziskavo 

prav na njihovi šoli, o čemer je povedala naslednje: »Imamo raziskavo, ki kaže na pozitiven 

vpliv terapevtskega psa na raven kortizola (znižuje stres) in povečuje raven oksitocina (ki 

povečuje občutek pripadnosti). Ti učinki vplivajo na učence na številnih področjih – učni 

uspeh, anksioznost, travme, odnosi s sovrstniki, socialne veščine ter številna druga.« Tudi 

avtorja M. Marinšek in Tušak (2007) kot pomemben korak v raziskovanju vpliva domačih 

živali na otrokovo zdravje in počutje, izpostavljata ugotovitev, da lahko prisotnost živali 

neposredno spremeni fiziološke odzive, ki se pojavljajo v stresnih situacijah. Kar je bilo 

ugotovljeno s pomočjo merjenja krvnega pritiska v stresnih ter ne stresnih situacijah, kjer je 

bil nekje prisoten pes, drugje pa ne. Pomembno dejstvo tu pa je predvsem to, da je prisotnost 

psa ugodno vplivala na otroka še po tem, ko psa ni bilo več zraven. Glede na to, da je šolsko 

okolje zaradi številnih obremenitev lahko precej stresno za večino učencev, ima že sama 

prisotnost terapevtskega psa tako lahko pomemben doprinos za večino otrok in mladostnikov. 
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Podobne ugotovitve, kot je podala vodnica V2, pa na področju odnosov s sovrstniki navaja 

tudi avtor Melson (2003), ki pravi, da lahko žival, ki je prisotna v šolskem prostoru, otroku 

predstavlja pomemben vir čustvene podpore, njegove interakcije z živaljo pa ne potekajo 

izolirano od okolja, temveč kot del večje socialne mreže interakcij. Žival je zato lahko 

»katalizator« za socialno angažiranost in povezanost s sovrstniki v šolskem okolju. Le ta 

lahko olajša medvrstniške socialne interakcije, tudi za otroke s pomanjkanjem socialnih 

spretnosti, ki so posledica motnje v razvoju, kot so učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami ali pa posamezniki z motnjo avtističnega spektra.  

Omenjen vpliv je lahko pomemben tudi pri sprejemu in delu z učenci, ki pridejo na šolo 

na novo, zlasti če so to otroci in mladostniki, ki prihajajo iz drugih držav. S tem ima zelo 

dobre izkušnje intervjuvanka V3, ki s svojim terapevtskim psom med drugim na eni od 

osnovnih šol občasno obiskuje tudi ure za učence tujce in tovrstno pomoč vidi kot zelo 

koristno tudi pri delu svetovalnega delavca. V večini primerov je namreč ravno svetovalni 

delavec tisti, ki na šoli vodi vpise novih učencev in jim tudi pomaga pri vključevanju v novo 

šolsko okolje. V3: »[…] ker nekaterim učencem je na začetku res težko, ker je toliko novega - 

tuj jezik, novo okolje, nekateri so sprva  prestrašeni  […]«, »[…] s pomočjo kužka je mogoče 

tudi utrditi besedišče. Poleg tega druženje s psom takim otrokom dviga samozavest, saj jih 

kuža upošteva. Hkrati je pa tukaj tudi ogromno stvari, ki so neverbalne in mu tudi s tem malo 

korajže daš.«. 

Kot je mogoče razbrati iz zgoraj omenjenih odgovorov, bi lahko terapevtski pes pomembno 

pripomogel pri delu svetovalnega delavca z različnimi skupinami otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami ter tudi pri nudenju pomoči in svetovanju učencem z različnimi 

stiskami. Poleg tega intervjuvanka V2 s svojim terapevtskim psom pri svetovalnem delu 

sodeluje tudi pri skupinskih srečanjih s celimi razredi in različnimi skupinami učencev, 

kot tudi pri interesnih dejavnostih ter različnih dejavnostih med odmori. Kot pravi, vidi 

prednost dela svetovalnega delavca ravno v tem, da lahko obiskuje in ima stik z vsemi razredi, 

posledično pa lahko v delo z vsemi oddelki vključuje tudi dejavnosti s terapevtskim psom. O 

tem pravi naslednje: »Delo šolske svetovalne delavke mi omogoča, da lahko obiščem vsak 

razred vsakih štirinajst dni. Sama imam prakso, da na začetku šolskega leta z vsemi razredi 

na šoli izvedem dve uvodni uri. Prva je namenjena seznanjenju učencev s tem, kakšna je moja 

vloga – vloga šolske svetovalne delavke na šoli ter kako lahko z učenci skupaj sodelujemo in 

rešujemo različne težave. Druga pa je uvodna ura spoznavanja sobivanja s terapevtskim psom 

na šoli, kjer se naučijo vedenja ob njegovi prisotnosti na šoli ter spoznajo model 

pričakovanega vedenja, ki ga imamo na šoli in je sestavljen iz temeljnih pravil.«  

Način sodelovanja s terapevtskim psom z namenom seznanjenja učencev s svetovalnim 

delavcem samim ter njegovo vlogo na šoli, ki jo v praksi izvaja intervjuvanka V2, bi bila 

lahko zelo koristna praksa tudi za druge svetovalne delavce. Kot namreč pojasnjujeta avtorici 

P. Mrvar Gregorčič in J. Mažgon (2016), je bistvenega pomena, da učenci (kot tudi šolski 

strokovni delavci) svetovalnega delavca poznajo in imajo z njim tudi oseben stik ter so 

seznanjeni s tem, v katerih primerih se lahko obrnejo nanj. Saj v nasprotnem primeru 

najverjetneje pri njem ne bodo iskali pomoči v primeru stisk in različnih težav. Pri tem pa je 

po njunem mnenju pomemben dejavnik povezovanja z učenci ravno ta, da se jim svetovalni 
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delavec predstavi in se z njimi spozna ter jih seznani s področji in oblikami svojega dela (prav 

tam). Obdobje adolescence je za mladostnike namreč čas srečevanja z različnimi izzivi in je 

polno psiholoških, socialnih in telesnih sprememb, kar je za mnoge lahko precej stresno. 

(Heerde in Hemphill, 2018) Hkrati jim mnenje drugih, zlasti pa staršev in sovrstnikov postaja 

vse bolj pomembno, veliko pa jim pomeni tudi sprejetje med sovrstniki. (Hristovski, 2003) 

Kot izpostavlja avtorica A. Mikuš Kos (1991), pa lahko za otroke in mladostnike kot 

ogrožajoč dejavnik duševnega zdravja ter njihovega razvoja deluje tudi šola. Vse omenjeno 

lahko negativno vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov v času 

osnovnošolskega šolanja ter vodi do nastanka različnih duševnih stisk in težav. Zaradi 

česar je ključnega pomena, da se v šoli zagotovi optimalne pogoje za nudenje pomoči v 

tovrstnih primerih. Pri čemer sta stik s šolskim svetovalnim delavcem ter razumevanje 

njegove vloge na šoli, ključnega pomena.  

Kot so povedale intervjuvanke V1, V3 in V4, po njim znanih podatkih razen programa 

R.E.A.D., še ni posebno pripravljenih programov za sodelovanje s terapevtskim psom. 

Pri tem pa V1 podaja naslednji predlog: »Razen R.E.A.D. programa ni posebnih že 

pripravljenih programov za to, ampak je za vsakega otroka potrebno narediti svoj program, 

ki bi ga lahko sestavil terapevt, v tem primeru svetovalni delavec, s pomočjo učiteljev in 

staršev ter bi se lahko uspešno izvajal v šoli.« Vse pa se tudi strinjajo, da bi svetovalni 

delavec v tem primeru (z ustrezno opravljeno licenco) lahko izvajal tudi R.E.A.D 

program, namenjen spodbujanju bralnih veščin, ki ga v nekaterih slovenskih šolah sicer že 

uspešno izvajajo, vendar pa v veliki večini preko zunanjih terapevtskih parov. Intervjuvanka 

V2 pa določene dejavnosti izvaja tudi po že v naprej pripravljenih kurikulumih, kot je že prej 

omenjeni kurikulum za izboljšanje pozornosti in koncentracije, ki pa je za enkrat dostopen 

zgolj v tujini.  

Poleg vseh že omenjenih konkretnih možnosti vključevanja terapevtskega psa, pa je 

intervjuvanka V3 doprinos le tega v šolskem prostoru zelo dobro pojasnila tudi z naslednjimi 

besedami: »Mi imamo v šolskem prostoru recimo en procent otrok z disleksijo. Disleksijo sem 

slučajno dala za primer, lahko bi bila katera koli druga skupina otrok s posebnimi potrebami. 

In jim omogočamo zelo različne prilagoditve in te prilagoditve grejo velikokrat tudi na račun 

sošolcev. Zaradi tega, ker ti kot učitelj tovrstnemu učencu pri pouku posvetiš precej več časa 

in pozornosti, kot pa ostalim. Pa tudi zaradi tega, ker učitelj tem posameznim učencem 

tolerira precej stvari, ki jih drugim ne, kar nekateri učenci težko razumejo. In je potrebno 

potem ostalim učencem pojasniti oz. se z njimi pogovoriti o tem, zakaj tako je. In tako naprej. 

In tu se sprašujem, zakaj pa ne bi imeli psa, ki pa recimo vsaj tretjini, čeprav v praksi po 

navadi precej več učencem, res veliko, veliko pomeni in za mnoge res prinaša neke koristi. 

Bodisi za posameznike s posebnimi potrebami, pa tudi za ostale.«. 
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RV2: Na katerih področjih bi lahko po mnenju svetovalnih delavk terapevtski pes, kot 

pomočnik le teh, doprinesel k šolskemu svetovalnemu delu ter katere prednosti bi lahko 

omogočal?  

Podobno kot pri prvem raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašalo na vodnice TP, me je tudi 

tu najprej zanimalo, ali svetovalni delavci, glede na potrebe in zahteve svojega dela v praksi 

ter hkrati na podlagi dotedanjih izkušenj s terapevtskim psom na njihovi šoli, menijo, da bi 

bilo smiselno in koristno, da bi pri svojem delu sodelovali s terapevtskim psom. Ter v primeru 

da, na katerih področjih svetovalnega dela opažajo, da bi bilo sodelovanje najkoristnejše ter 

katere so konkretne prednosti, ki jih predvidevajo.  

Vse tri intervjuvane svetovalne delavke na podlagi izkušenj na njihovi šoli menijo, da bi 

bil terapevtski pes kot pomočnik šolskega svetovalnega delavca, zelo koristen doprinos 

in bi omogočal številne prednosti.  

Vse tri so povedale, da po njihovem mnenju ni mogoče opredeliti zgolj določenih skupin 

otrok ali pa področij dela z učenci, kjer bi bil terapevtski pes pri delu svetovalnega 

delavca lahko koristen, saj je, po njihovih izkušnjah, možnosti za tovrstno delo in pa 

koristi, ki jih omogoča, nešteto. Kot je pojasnila svetovalna delavka S3, lahko s pomočjo 

terapevtskega psa, pokriješ cel spekter težav in je tako mogoče z njim sodelovati pri delu 

z vsemi učenci, tudi vsemi skupinami učencev s posebnimi potrebami. Pri tem pa 

dejavnosti s psom prilagodiš konkretnim značilnostim in potrebam posameznega otroka, 

saj lahko z vsakim posameznikom delaš čisto druge stvari (S3: »…Pri vseh je dober učinek. 

Jaz bi res težko izpostavila samo eno skupino otrok, da bi bilo res samo pri njih to koristno. 

Ker recimo pri učencih, kjer gre za primanjkljaje na posameznih področjih učenja, tam delaš 

eno stvar, pri nekom, ki ima vedenjske težave, je spet druga stvar, nekdo, ki ima težave pri 

socializaciji, pri njem lahko delaš nekaj čisto drugega ... S tem res lahko pokriješ cel spekter 

težav. Potem je pa dejansko odvisno od tebe, koliko si pripravljen.«). Pri tem pa opozarja, da 

je zelo odvisno od posameznika, v tem primeru posameznega svetovalnega delavca, 

koliko je pripravljen narediti, koliko časa vložiti v tovrstno delo ter tudi koliko idej in 

domišljije ima. Ter, da je za tovrstno vključevanje terapevtskega psa, potrebno stvari zares 

dobro predhodno načrtovati, v naprej pripraviti material ter dobro poznati 

posameznega učenca. Zato glede vključevanja terapevtskega psa v delo svetovalnega delavca 

meni naslednje: »Če je to nek svetovalni delavec, ki ima način dela, da veliko dela 

neposredno z otroki, da izvaja veliko svetovalnih ur, razgovorov z učenci, morda učne 

pomoči, pri takem je to absolutno lahko doprinos. In pa seveda, da je osebno naklonjen 

tovrstnemu delu, da ima veselje do tega, sicer nima smisla«. Enako kot menijo intervjuvane 

svetovalne delavke, tudi avtorica L. Jo Rudy (2019) izpostavlja, da imajo terapevtske živali 

lahko velik doprinos za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ne glede na obliko oz. 

vrsto primanjkljajev. Pri tem pa podobno kot intervjuvanka S3 opozarja na pomen 

angažiranosti posameznega vodnika terapevtskega psa oz. v tem primeru svetovalnega 

delavca, avtorica L. Jo Rudy izpostavlja pomen znanja in spretnosti le tega, za omogočanje 

specifičnih koristi vključevanja terapevtske živali pri delu s posameznim otrokom oz. 

mladostnikom. Saj je za doprinos, ki ga ima posamezno tovrstno sodelovanje, namreč 

bistvenega pomena, kako dobro zna vodnik sodelovati z živaljo ter kako uspešno zna vključiti 
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njene veščine in ostale prednosti k delu s posameznim otrokom, glede na potrebe le tega. Pri 

čemer pa omenjena avtorica dodaja še pomen ustrezne usposobljenosti terapevtske živali za 

doseganje specifičnih koristi pri sodelovanju s posameznimi skupinami otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami (prav tam). Glede širokega obsega možnosti za sodelovanje s 

terapevtskim psom sta enakega mnenja kot S3, tudi svetovalni delavki S1 in S2, kjer 

intervjuvanka S2 pojasnjuje, da ima terapevtski pes tako pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami, kot tudi pri delu z ostalimi učenci naslednje prednosti: »… tako za hitrejšo začetno 

vzpostavitev odnosa, zaupanja in večjo sproščenost situacije, kot tudi pri kasnejši obravnavi, 

kjer ima pes lahko pri učencih vlogo zaupnika, pobudnika gibanja, sproščanja, spodbujanja 

govora, pogovora, umiritve, za hitrejše osvajanje znanja, boljšo pozornost in koncentracijo, 

pa tudi boljšo disciplino učencev.«. Kot je izpostavila intervjuvanka S3, je zaradi vseh 

omenjenih koristi, vključevanje terapevtskega psa odlično za učence, ki se ne morejo 

sprostiti, ali pa imajo težave z nemirom in vzdrževanjem koncentracije. Saj se ob 

prisotnosti psa veliko lažje sprostijo, lažje tudi steče komunikacija s strokovnim delavcem in 

se vzpostavi zaupanje. Zelo velik napredek pa je posledično opaziti tudi na kognitivnem 

področju, saj se učenci, ki imajo sicer s tem težave, v takem okolju lažje sprostijo, so bolj 

motivirani, posledično pa veliko lažje vzdržujejo koncentracijo in si lažje zapomnijo 

učno snov, kjer sama v praksi opaža velik napredek. Podobne koristi pa ugotavlja tudi 

intervjuvanka S1, ki pravi, da so glede na njene izkušnje, nekateri cilji specifični glede na 

potrebe in značilnosti posameznega otroka ter namen dela, nekateri pa so tudi skupni 

vsem dejavnostim s terapevtskim psom. Slednji so po njenem mnenju recimo sprostitev, 

dvig motivacije, dvig samopodobe, ipd. Zaradi omenjenih koristi, kot skupino učencev, ki ji 

vključevanje terapevtskega psa po njenih izkušnjah zelo koristi, opaža otroke in mladostnike 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami in pa tiste, ki so šibki na socialnem področju: 

»Tukaj so te ure usmerjene predvsem v razvoj socialnih veščin, pa tudi krepitev pozornosti in 

koncentracije, potrpežljivosti, […]«, »Tako da, če gledam cilje, oziroma koristi, ki jih 

opažam, so to zagotovo dvig motivacije, saj na delavnice s psom zelo radi prihajajo in komaj 

čakajo, da lahko pridejo. Posledično pa se to uro tudi trudijo čim bolj nadzorovati svoje 

vedenje, naučijo se počakati, da pridejo na vrsto, da lahko na uri tudi ostanejo, ker so 

pravila pri uri, ko je prisoten pes,zelo jasna … Pa tudi že prej so se pripravljeni potruditi - 

v samem razredu, da potem lahko gredo na dejavnost. Tudi njihove učiteljice povedo o tem. 

Potem se je izkazalo, da začnejo tudi drug drugemu pomagati. Čeprav imajo nekateri sicer s 

tem kar težave. Tukaj pa vidijo, da je potrebno za dejavnosti s psičko med seboj sodelovati, si 

pomagati… in se pri tem ne prepirati. In postopoma se tega res zelo navadijo in jim uspeva. 

Ker so motivirani ter imajo vsi isti cilj. Motivacija je tukaj zagotovo tista glavna.«. Pozitiven 

vpliv intervencij s terapevtskim psom na otroke, ki imajo težave z vzdrževanjem pozornosti in 

koncentracije ter na področju socialnih veščin, pa je potrdila tudi raziskava izvedena med 

otroki starimi med 7 in 9 let (Nauert, 2018), z diagnosticirano motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD), kateri za omenjene primanjkljaje nikoli niso prejemali 

medikamentoznega zdravljenja. Raziskava je primerjala učinke že potrjene in uveljavljene 

psihosocialne intervencije na tovrstnem področju, z učinki enake intervencije, pri kateri se je 

hkrati vključilo tudi sodelovanje s terapevtskim psom. Rezultati primerjave le teh so pokazali, 

da sta bili pri zmanjševanju simptomov ADHD učinkoviti obe omenjeni intervenciji, vendar 

pa je bil napredek dosežen prej pri skupini, ki so bili deležni intervencije, katera je potekala v 
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kombinaciji s sodelovanjem s terapevtskim psom. Hkrati pa so otroci s pomočjo tovrstne 

oblike intervencije dosegli precej večji napredek pri zmanjšanju primanjkljajev na področju 

ohranjanja pozornosti ter na področju razvoja socialnih veščin, pa tudi pri zmanjšanju težav 

na področju vedenja. V primerjavi z enako obliko psihosocialne intervencije, ki ni vključevala 

sodelovanja terapevtskega psa (prav tam). Zadnja omenjena intervjuvanka S1 pa kot še eno 

pomembno področje, na katerem je mogoče graditi s pomočjo terapevtskega psa, izpostavlja 

»samopodobo«. Tu v praksi opaža velik napredek od začetka do konca delavnic s 

terapevtskim psom, za kar glavne dejavnike, ki vplivajo na dvig samopodobe podaja 

naslednje: »Ker tukaj se imajo učenci priložnost izkazati, biti uspešni pri dejavnostih s 

psom, hkrati vedo, da jih pes ne bo obsojal, se jim posmehoval, kar je super za dvig 

samopodobe. Poleg tega se nekateri na začetku leta psu niso upali niti približat, sedaj na 

koncu leta pa se že opogumijo in ga tudi pobožajo. Tako, da tudi to premagovanje strahu gre 

z roko v roki skupaj s samopodobo.«. Glede doseganja vseh omenjenih koristi, pa 

intervjuvanka S1 ob tem še opozarja, da je za to potrebno daljše obdobje, »procesnost« 

srečanj. Zelo podobno kot v praksi opaža intervjuvanka S1, tudi avtorja M. Marinšek in 

Tušak (2007) v svojem delu pojasnjujeta, da je sodelovanje s terapevtskim psom lahko zelo 

koristna strategija pomoči za otroke in mladostnike, ki imajo težave z nizko samopodobo in 

samospoštovanjem. To pa predvsem zato, ker je pes tisti, ki odraščajočemu ne oporeka, ga 

posluša, hkrati pa mu lahko pove vse, česar si drugim ne upa ali pa ne želi povedati. Ob živali 

lahko zares čuti pripadnost in sprejemanje, kar v tem obdobju še posebej potrebuje. Poleg tega 

pa pozitivna interakcija, ki jo je deležen s strani psa, pomaga k oblikovanju pozitivne 

samopodobe.  

Za delo svetovalnega delavca pa intervjuvanka S1, v okviru možnosti sodelovanja s 

terapevtskim psom, opaža še eno priložnost: »Ena taka stvar, ki jo sama v šoli opažam je, da 

je v šoli premalo časa, da se res usedeš, ustaviš in se pogovarjaš z učenci in jih poslušaš. Ne 

šele takrat, ko je stvar že res nujna, oziroma, ko je učenec poslan v svetovalno službo že z 

nekim resnim problemom, ali pa zaradi nekega neustreznega vedenja. Na teh delavnicah pa 

recimo je taka priložnost, ko se res usedemo, umirimo in se tudi pogovarjamo o različnih 

stvareh. Takih povezanih s psom, hkrati pa potem še mnogih drugih temah. In take delavnice 

bi bile recimo idealne za različne razredne ure s posameznimi oddelki. Tega na šolah zares 

primanjkuje se mi zdi. Poleg tega imajo učenci pogosto odpor do raznih delavnic, če pa gre 

za vključitev psa, je pa to nekaj, kar komaj čakajo. In učenci so na teh delavnicah mnogo 

bolj umirjeni, kot sicer. Pa tudi motivirani so tisto uro, kar v šoli ni pri veliko stvareh. In je 

tako mogoče narediti tudi kakšno aktivnost, ali pa pogovor, kar je sicer težko izvesti s celim 

razredom, oziroma neko skupino.«. 

Vse tri svetovalne delavke kot eno od dodatnih možnosti sodelovanja s terapevtskim psom, 

navajajo tudi izvajanje R.E.A.D programa, ki je namenjen spodbujanju bralnih veščin, 

kjer branje terapevtskemu psu v prvi vrsti prinaša motivacijo učencem, da več vadijo in raje 

berejo. Kar bi po njihovem mnenju lahko izvajal tudi svetovalni delavec, bodisi znotraj 

pouka, kot to poteka že na šoli svetovalnih delavk S1 in S3 ali pa kot interesna dejavnost, 

kar na omenjenih dveh šolah sicer poteka s pomočjo zunanjega terapevtskega para. S tovrstno 

dejavnostjo pa je poleg bralnih veščin, po njihovih izkušnjah, mogoče dosegati tudi druge 
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cilje. Kot opaža svetovalna delavka S1, otroci na ta način med drugim krepijo samozavest, 

vzdrževanje pozornosti in koncentracije, gradi se odnos med otrokom in  vodnikom psa, 

v tem primeru svetovalnim delavcem. Hkrati pa omogoča tudi priložnost za pogovor, kar 

opaža tudi svetovalna delavka S3 (S3:»Večkrat že tako, med samim branjem s psom, kjer 

načeloma ni nič terapevtskega, čisto spontano vmes pridejo ven kakšne take stvari, ki jih 

otroci povedo, tudi precej osebne, kar sicer res težko dosežeš. Tovrstno delo res nudi 

ogromno priložnosti za pogovor.«).  

Svetovalni delavki S1 in S3 kot možnost vidita tudi vključevanje terapevtskega psa v 

izvajanje različnih delavnic na razrednih urah s celimi razredi, tako nižjimi, kot višjimi, 

z namenom učenja različnih socialnih veščin ali pa izboljšanja medosebnih odnosov in 

povezanosti razreda. S1 pa predlaga tudi izvajanje srečanj z manjšimi skupinami, glede 

na specifičen namen, kot to že poteka na njihovi šoli s pomočjo zunanjega terapevtskega 

para. Kot predlaga, je ena skupina lahko namenjena izboljšanju bralnih veščin, druga za 

učence s primanjkljaji na socialnem področju, tretja pa na primer izboljšanju pozornosti in 

koncentracije in podobno. Pri tem še dodaja, da vidi vključevanje terapevtskega psa k delu 

svetovalnega delavca še posebej koristno v primerih, ko ima svetovalni delavec 

kombinacijo svetovalnega dela ter dodatne strokovne pomoči, kar je v praksi dokaj 

pogosto. Saj lahko na tak način na eni strani občasno vključuješ terapevtskega psa v delo 

s celotnimi oddelki, oziroma manjšimi skupinami ali pa v svetovalne pogovore. Hkrati 

pa lahko na drugi strani tudi kontinuirano delaš z nekaterimi učenci s posebnimi 

potrebami – znotraj dodatne strokovne pomoči, kar pri samem svetovalnem delu skoraj ni 

mogoče. Poleg že omenjenega, pa še eno od priložnosti za sodelovanje s terapevtskim psom 

pri svetovalnim delom vidi tudi na področju umirjanja učencev: »Tudi recimo za umiranje. 

Ko se nekaj zgodi na šoli, nek konflikt recimo, oziroma kaj podobnega in učenca potem 

pošljejo k tebi. Tudi tukaj bi bilo super. Že samo to, da bi odšli skupaj s psom na kratek 

sprehod, bi bilo v tem primeru po mojem mnenju odlično. Vsaj za nekatere učence seveda. 

Verjetno pa ne za vse. Moraš pa seveda vedeti, za katere ja in katere ne.« 

Svetovalne delavke pa na podlagi izkušenj, ki jih imajo na svoji šoli, v možnosti, da bi imel 

svetovalni delavec svojega terapevtskega psa, opažajo tudi organizacijske prednosti. Kot 

poudarja svetovalna delavka S3, je v takem primeru potrebnega veliko manj usklajevanja, 

kot je potrebnega z zunanjim terapevtskim parom, ki zahteva prilagajanje njegovim 

časovnim možnostim ter nato še usklajevanje z učitelji in učenci. Hkrati pa vsakič že pred 

obiskom usklajevati in načrtovati delo skupaj z vodnikom psa. Kot izpostavljajo vse tri, pa je 

prednost zagotovo tudi ta, da je v tem primeru mogoče s terapevtskim psom izvesti veliko 

več dejavnosti ter ga mnogo bolj vključiti v svoje delo, saj sam razpolagaš s časom, ko bo 

le ta vključen v tvoje delo (S1: »Da lahko sproti kombiniraš, kateri dan ga boš imel s seboj in 

kdaj ne. Nisi vezan na dogovore in usklajevanje z zunanjim terapevtskim parom.«). Hkrati pa 

je z učenci oziroma skupinami mogoče izvajati srečanja kontinuirano oz. neko daljše 

obdobje (S1: To, da imaš skupinice in res lahko z njimi kontinuirano delaš, če imaš svojega 

psa. To bi bila zagotovo prednost«). Medtem ko zunanji terapevtski par, v najboljšem 

primeru, šolo obiskuje eno uro tedensko. Poleg tega pa je zunanji terapevtski par za redno 

sodelovanje tudi težko dobiti, saj so terapevtski pari, zlasti v dopoldanskem času ter še 
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posebej v Osrednji Sloveniji, trenutno zelo obremenjeni in ni rečeno, da je kateri na 

razpolago. Hkrati pa je v primeru, da je svetovalni delavec sam vodnik terapevtskega psa, 

vključevanje le tega v šolsko delo mogoče tudi sproti prilagajati trenutnim potrebam 

dela svetovalnega delavca. Poleg vsega že omenjenega, pa je, kot dodaja S3, po njenem 

mnenju dodatna prednost tudi ta, da svetovalni delavec, če je pes njegov, le tega tudi dobro 

pozna in ve, kaj le ta zmore in zna ter kakšne so posledično možnosti za sodelovanje z 

njim pri delu. 

 

RV3: Katere so po mnenju vodnic terapevtskega psa lahko morebitne ovire ter kateri so 

potrebni pogoji pri uvedbi terapevtskega psa kot pomočnika v šolsko svetovalno delo?  

Pri morebitnih ovirah ali težavah so vse intervjuvanke omenile možnost težav z različnimi 

alergijami ali pa s strahom posameznih učencev in/ali strokovnih delavcev do psa. 

Vendar pa so hkrati prav vse pojasnile, da same hujših težav z eno ali drugo stvarjo, v svoji 

praksi še niso imele in tudi menijo, da so zares hude težave na enem ali drugem 

področju zares izjemno redke (V3: »Jaz sem se tega zelo bala, zlasti na začetku, predenj 

smo to vpeljali, ker sem rekla: »En sam starš, ki mi bo rekel, da ima otrok tako močno 

alergijo, pa se lahko vse poruši«. Ampak tega ni bilo. Pa imam recimo ravno sedaj v razredu 

enega fanta, ki ima kar hudo alergijo, pa tudi prej sem jih imela. Pa ni težav. Tudi starši so se 

strinjali, da je normalno prisoten poleg pri dejavnostih s psom, le, da se mu ne približuje 

neposredno in je pri delu z njim nekoliko bolj zadaj. Ali pa rečejo, naj ga poboža, nato pa 

poskrbimo, da si umije roke in se nato odmakne. Ker objektivno gledano, pravijo tudi, da so 

res hude alergije na psa res zelo, zelo redke, tuja literatura to navaja. Zasledila sem tudi, da z 

določenimi šamponi, ta pojav alergenov, lahko celo do neke mere obvladuješ. Jaz moram 

priznati, da v to sprva nisem najbolj verjela, ampak so mi potem veterinarji potrdili, da bi to 

lahko bilo res. Ker pri alergijah so pogosto pršice tiste, ki povzročajo alergijo in ne 

neposredno dlaka sama, temveč tisto, kar je na dlaki.«). Enako kot glede pojavne redkosti 

alergij povezanih s pasjo dlako na podlagi izkušenj navajajo intervjuvane vodnice TP, je tudi 

v različni literaturi mogoče najti podatek, da je alergija na pasjo dlako v primerjavi z drugimi 

vrstami alergij, dokaj redek pojav. (Konkel, 2013; Pet allergy, 2019; Prepoznajte alergijo, 

n.d.) Hkrati različne raziskave (Kerr in Goldman, 2017; Konkel, 2013) potrjujejo tudi dejstvo, 

ki ga je omenila intervjuvanka V3, da pri tovrstni alergiji v resnici ne gre za alergijo na samo 

dlako psa, temveč na določene snovi, ki so na njej. Izraz alergija na živalsko dlako tako ni 

pravilen, saj človeško telo ni alergično na samo dlako, ampak na proteine v prhljaju (odmrli 

koži) in drugih snoveh, ki se dlake držijo, na primer znoj, loj, slina, iztrebki in urin (prav tam).  

Glede alergij ima enake izkušnje kot intervjuvanka V3, tudi V4, katera ki prav tako ugotavlja, 

da alergije v praksi po navadi ne predstavljajo hujših ovir, potrebno je biti z njimi le 

seznanjen in se držati dogovorov. Medtem ko hujše oblike alergij tudi ona opaža kot 

zelo redke, pa tudi teh ne vidi kot problema, ki bi v praksi pomembno oteževal izvajanje 

obravnavane prakse: »… Ampak tudi tam, kjer je bila kakšna alergija, ni bil noben problem. 

Jaz sem to vedela, otrok je tudi vedel in, če je imel stik s psom, smo poskrbeli, da si je šel 

potem res takoj umit roke. Kjer je šlo za hujšo obliko, pa otrok potem ni neposredno 
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sodeloval. Ampak to mislim, da je bil en primer na celi šoli.«. Enako kot V2 je povedala, da 

imajo na šoli strokovno delavko, ki je alergična na živalsko dlako ter drugo, ki ima strah pred 

psi. Z obema so se še pred prihodom terapevtskega psa dogovorili, da le ta ne bo hodil v 

delovni prostor ene ter druge, hkrati pa se bo obeh tudi izogibal, oziroma bo prvo omenjeno 

pozdravljal le z razdalje. Kot je še povedala, se sodelavka s strahom postopoma psa vse manj 

boji in je ob njem tudi že bolj sproščena, vseeno pa se še naprej upošteva dogovor. 

Intervjuvanka V4 je glede težav s strahom pred psi povedala, da v šolskem prostoru večjih 

tovrstnih težav ni imela, vendar pa meni, da je pri premagovanju hujših strahov pred psi, 

ravno terapevtski pes najustreznejši, saj je le ta miren in je tudi minimalna nevarnost, 

da bi skočil (ne napadel). Kot pravi, so manjši strahovi, kot je dati priboljšek, zlasti pri 

mlajših otrocih, dokaj pogosti, vendar pa jih je po njenih izkušnjah, dokaj hitro mogoče 

preseči. Hkrati pa tudi v primeru, če določen otrok psu ne želi ponuditi priboljška, ali pa se 

mu ne želi približati, v tem ne vidi težave. Je pa na tem mestu opozorila na naslednje: »Tisto, 

kar bi recimo jaz kot vodnik psa želela preprečevati, so ti nerazumno močni strahovi, ko se 

otrok panično boji vsakega psa, ker se mi zdi, da otroka ogrožajo, oziroma ga tudi zelo 

omejujejo v vsakdanjem bivanju.«.    

Intervjuvanke V2, V3 in V4 so kot možno težavo izpostavile možnost, da strokovni 

delavec pri svojem delu ne upošteva psa v zadostni meri, oz. ne postavi njegovih potreb 

na prvo mesto, kar pojasnjuje intervjuvanka V2 z naslednjimi besedami: »Potrebe psa 

morajo biti na prvem mestu. Psi bi morali delati na osnovi skrajšanega delavnika. Šolsko 

okolje je namreč zelo kompleksno in lahko povzroči izgorelost psa.« Zelo podobno opozarja 

tudi V3:«To poudarjam ves čas, tudi pri vsebinah, ki jih napišem – skrb za psa. Kot vodnik 

psa moraš biti nenehno pozoren, da pes ne izgori. Če opaziš, da se pes v neki situaciji ne 

počuti dobro, moraš to brez zadržka upoštevati. Ne glede na morebitne močne želje, si dolžan 

psa obvarovati pred okoliščinami, ki mu povzročajo stres. To so  pasti, ki se jim je včasih 

težko izogniti.«. Je pa tu potrebno upoštevati, da so potrebe psov med seboj zelo različne 

in se določen pes tako utrudi veliko hitreje kot drugi, poleg tega ima pomemben vpliv 

tudi počutje posameznega psa v šoli, pa tudi samo delo, ki ga pes izvaja v šolskem 

prostoru ter to ali ima svoj prostor, kjer se lahko spočije (Vodnica TP V3: »Utrudi ga, je 

pa Šapa šole res zelo navajena in je v šoli popolnoma sproščena. Med poukom trdno 

zaspi,(tudi zasmrči), ker je povsem sproščena, kot doma. Kadar je pri pouku matematike 

(približno dvakrat tedensko), od nje ne pričakujemo nobene aktivnosti, le med odmorom se 

dijaki poigrajo z njo. Če pa je pes neposredno vpleten v delo in mora biti ves čas aktiven, je 

potrebno njegovo prisotnost omejiti drugače. Že, če je pes aktiven eno uro skupaj, je to zanj 

velika obremenitev. V takem primeru je velika prednost, če ima učitelj – vodnik psa svoj 

kabinet. Ker tam je lahko kuža res kot doma. Če je tako, ne vidim razloga, da pes ne bi mogel 

biti v šoli vsak dan.«). Intervjuvanka V4 pa na tem mestu izpostavlja še en vidik, ki pa po 

njenem mnenju predstavlja nevarnost zlasti pri vključevanju terapevtskega psa v delo 

svetovalnega delavca, kjer gre v večji meri za obravnavo otrok z različnimi stiskami ter 

čustvenimi in vedenjskimi težavami: »[…] Ampak moraš pa biti pri taki stvari zelo previden, 

ker je potrebno vedeti, da pes vso negativno energijo, kakorkoli je, vse zelo sprejema. In tu 

moraš imeti malo kakega »filtra« vmes, da veš, kdaj ga vključiti v delo z določenim učencem 

in kdaj ne.«. Obenem pa intervjuvanka V2 na podlagi svojih izkušenj in znanja opozarja na še 
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naslednje: »Pes je tisti, ki bi moral hoditi do učencev, jim hoditi naproti ter uživati v njihovi 

družbi. Vendar pa je potrebno razumeti, da ni pri vseh psih tako, da bi nekateri psi raje delali 

npr. v domu za ostarele. Psa s tako osebnostjo, se ne bi smelo siliti, da dela v šoli.«. S tem 

želi pojasniti, da se je potrebno zavedati, da vsakemu psu, niti vsakemu terapevtski psu, 

ne ustreza delo v šolskem prostoru, ki ima svoje značilnosti in je za nekatere pse lahko 

zato še toliko bolj naporno, kar je v takem primeru potrebno upoštevati. Pomen ustreznega 

psa za tovrstno delo utemeljuje še z drugim razlogom: »Do sedaj sem srečala že mnogo 

psov, ki tolerirajo in zmorejo opravljati tovrstno delo, vendar pa so učinki odnosa med 

človekom in psom v primerih, ko najdeš psa, ki ima takšno delo zares rad, še mnogo boljši. 

Takrat so res izjemni.«. Na drugi strani pa je vedno potrebno upoštevati tudi to, da se ne le 

pes, temveč tudi učenci ob psu dobro počutijo. Kar pa verjetno ne velja za vse učence in je 

potrebno biti na to pri svojem delu zelo pozoren ter, kot pravi omenjena intervjuvanka - v 

nasprotnem primeru za posameznega učenca raje uporabiti drugo metodo. In sicer iz 

naslednjega razloga: »Odkrila sem, da stopnja moči vezi med učencem in terapevtskim psom, 

neposredno vpliva na izid intervencije. Bi pa na tem mestu še izpostavila dva pogoja, ki se mi 

zdita ključna za učinke tovrstnega dela. To sta, da mora imeti pes rad izbrano delo, ki ga 

opravlja, učenci pa se morajo v prisotnosti psa dobro počutiti. Če te dve stvari nista 

uresničeni pri določeni skupini, bom uporabila drugačno metodo za doseganje zastavljenih 

ciljev. Zdi se mi, da je to zelo pomembno upoštevati. (intervjuvanka V2)«. Enako kot 

omenjena intervjuvanka, pa tudi avtorica ameriške raziskave o počutju ter doživljanju stresa 

terapevtskih psov med izvajanjem intervencij v pediatričnih bolnišnicah za bolnike z rakavimi 

obolenji (McCullough, n.d., v Lombardi, 2018) opozarja na pomen izbire ustreznega psa za 

terapevtsko delo, saj kot pravi, vsakemu psu tovrstno delo ne ustreza. Zato svetuje, da je 

potrebno izbirati pse, ki jim je tovrstno delo zares v veselje in ne zgolj take, ki ga zmorejo 

opravljati, kar pa velja tudi za vodnike le teh, kot še dodaja. Zavedati se je namreč potrebno, 

da je le v primeru, da terapevtski pes svoje »delo« zares rad opravlja, interakcija med 

terapevtskim psom in uporabnikom lahko vzajemno koristna (prav tam). Hkrati je na tem 

mestu potrebno opozoriti na vidik, katerega navaja avtorica L. M. Glenk (2017) v svojem 

delu. To je, da je, v nasprotju z naraščajočim zanimanjem za raziskovanje vpliva intervencij s 

pomočjo terapevtskega psa na človekovo zdravje in dobrobit, še precej malo raziskav, ki bi se 

osredotočale na  vpliv, ki ga imajo tovrstne intervencije na samega psa, oz. drugo terapevtsko 

žival. Omenjena avtorica po pregledu že izvedenih raziskav na tem področju ugotavlja, da 

spoznanja posameznih raziskav sicer niso povsem enotna, saj so nekatere raziskave ugotovile, 

da preučevane intervencije s pomočjo terapevtskih psov za le te niso bile stresne 

(McCullough, n.d., v Lombardi, 2018), medtem ko so avtorji določenih drugih raziskav 

poročali tudi o vedenjskih znakih stiske oz. izčrpanosti in povečanju ravni kortizola pri 

nekaterih psih tekom intervencij, v katerih so le ti sodelovali (Glenk, 2017). Vendar pa 

avtorica L.M. Glenk (prav tam) na podlagi pregleda vseh omenjenih raziskav pojasnjuje, da 

nihče od avtorjev analiziranih raziskav (na podlagi danih rezultatov) ne zaključuje, da bi bilo 

intervencije s pomočjo psov potrebno omejiti oz. ukiniti zaradi resnosti negativnih posledic, 

ki bi jih imele le te za sodelujoče živali. Vsekakor pa je potrebno pri sodelovanju s 

terapevtskim psom upoštevati potrebe posameznega psa ter biti nanje pozoren tekom 

celotnega vključevanja le tega v različne intervencije, kot so opozorile intervjuvane vodnice 

TP –V2, V3 in V4.  
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Z V3 je pogovor nanesel med drugim tudi na vprašanje, ki se poraja mnogim v povezavi z 

vključevanjem terapevtskih živali na različna področja. To je, zakaj, glede na številne koristi, 

ki jih opažajo tisti, ki sodelujejo s terapevtskimi psi, ali pa drugimi živalmi, še vedno ni več 

tovrstne prakse, bodisi v šolskem ali drugem prostoru? Katere so ovire oz. razlogi za to? 

Omenjena intervjuvanka je povedala, da je vprašanje povsem smiselno, hkrati pa so zelo 

preprosti in jasni tudi razlogi: »Vsak, ki je to poskusil, ve, da je s takim projektom res veliko, 

veliko dela. Že to, da imaš psa ustrezno usposobljenega in pregledanega, da ga izšolaš do te 

mere, da postane terapevtski pes, je velik zalogaj. Potem je potrebno zbrati številna soglasja, 

pridobiti podporo vodstva, sodelavcev, vsebine primerno predstaviti staršem in še marsikaj. 

Pripraviti gradiva, predstavitve ... Pri tem pa ves čas imeti pred očmi, da »delaš« z živim 

materialom – pri tem ne mislim samo otrok, ampak tudi psa. Izjemno zahtevno in odgovorno 

... Če upoštevamo vse delo, ki je povezano s projektom, nas je pravzaprav veliko, ki smo se 

lotili dela s psi v šolah. Število učiteljev, ki delamo s psi v šolah, pa kaže, da nas je veliko, ki 

verjamemo, da druženje otrok s psi prinaša ogromno dobrega. Če bo delo s psi v šoli kdaj 

sistemizirano, bo marsikaj laže.  Mislim pa, da tovrstno delo ne bo nikdar postalo masovno. 

V zadnjih letih je povpraševanje po delu s psi v šolah bistveno večje od ponudbe in mislim, da 

bo pri tem tudi ostalo.«. Omenjen vidik kot oviro izpostavlja tudi avtorica H. McLean Ryan 

(2002), ki pojasnjuje, da vključevanje terapevtske živali v delo na področju vzgoje in 

izobraževanja, od strokovnega delavca, ki se za to odloči, zahteva veliko dodatnega dela, 

veliko koordinacije in podpore iz različnih virov, kjer pa je pridobivanje potrebne podpore 

lahko tudi izziv.  

Intervjuvanka V3 je povedala, da je po njenem mnenju področje, ki ga je v prihodnje 

potrebno še izboljšati, da bo olajšalo delo vključevanja terapevtskih psov v javne 

ustanove, zakonska podlaga. Za enkrat terapevtski psi namreč še nimajo enakih pravic, 

kot psi vodniki slepih in slabovidnih (je bila pa tovrstna pobuda nedavno že vložena), kar bi 

mu omogočalo vstop v javne ustanove ter sredstva javnega prometa. Vendar pa hkrati 

pojasnjuje, da pa k sreči generalne prepovedi, ki bi omejevala vstop psov v vzgojno 

izobraževalni prostor ni. Se pa s tovrstno težavo srečujejo med drugim na Hrvaškem. Velja 

pa pri nas na mnogih šolah interno pravilo, ki »običajnim, domačim« psom omejuje vstop, 

vendar pa ob dogovoru z vodstvom šole, tovrstno pravilo za terapevtskega psa ne velja.  

Nobena od intervjuvank V2, V3 in V4, ki imajo terapevtskega psa že vključenega v šolski 

prostor, pri tem ni bila deležna nobenih težav ali zadržkov s strani vodstva šole ali sodelavcev, 

niti tehničnega kadra šole. So pa povedale, da je po njihovem mnenju povsem razumljivo, da 

so nekateri sodelavci bolj naklonjeni psu, drugi manj, vendar pa same niso doživele, da 

bi kateri tovrstni praksi nasprotoval.  

Intervjuvanka V1 kot prvi pogoj navaja, da mora svetovalni delavec skupaj s psom opraviti 

ustrezno izobraževanje za terapevtski par. Po njenem mnenju je dobro tudi, da imata 

pred vključitvijo v šolsko okolje že določene praktične izkušnje. Pes pa mora biti, kot 

opozarja, tudi cepljen in veterinarsko pregledat ter izpolnjevati vse potrebne pogoje. Kot 

še izpostavlja na tem mestu, za vsakega vodnika TP vidi kot potrebno, da je to oseba, ki 

ima znanje in izkušnje z delom z ljudmi, z otroki, zlasti z otroki s posebnimi potrebami, 
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da so lahko potem zares vidni rezultati. Kar pa svetovalni delavec, s svojo strokovno 

usposobljenostjo, ne glede na strokovni profil, zagotovo ima.  

Vse intervjuvanke kot potreben pogoj za vključitev terapevtskega psa vidijo pridobitev 

soglasja vodstva šole, ki mora tovrstno prakso podpirati in odobriti (V1: »Ja, vsekakor je 

to vodstvo šole. Vse je odvisno od tega, kako so usmerjeni in koliko sprejemajo »moč živali«. 

Nekateri tudi mislijo, da je pes povezan z določeno umazanijo in posebnim vonjem, kar lahko 

pomeni oviro, medtem, ko so na drugi strani tudi vodstva, ki tovrstno prakso zelo 

podpirajo.«). Kot dodajajo, pa je po njihovih izkušnjah priporočljivo predhodno preveriti 

tudi naklonjenost za tovrstno prakso med zaposlenimi, lahko tudi med starši. Vsekakor 

pa je po odločitvi in odobritvi s strani vodstva potrebno zbrati soglasja staršev učencev, 

vsaj tistih, ki bodo v neposrednem stiku s psom, so pa prakse tu različne. Nekje je praksa, 

da se razdeli tistim učencem, ki bodo s psom v neposrednem stiku, drugje pa vsem učencem 

na šoli. Preko soglasij pa je potrebno pridobiti tudi informacije o morebitnih alergijah ali 

strahovih posameznih učencev ter tudi delavcev šole, ki bi lahko ovirali stik s psom, kar so 

poudarile intervjuvanke V2, V3 in V4. Kot je v naslednjih besedah pojasnila intervjuvanka 

V2, pa je to zagotovo najbolje preverjati na več različnih načinov: »[…] Sama pridobivam 

tovrstne informacije na številne načine. Eden od načinov je, da vse od začetka šolskega leta 

na šoli s plakati jasno oglašujemo, da imamo na šoli terapevtskega psa, da so s tem zares vsi 

seznanjeni. Poleg dodam tudi svoj elektronski naslov in mobilno številko ter prošnjo, naj me 

družine kontaktirajo, če imajo kakršne koli skrbi oz. zadržke. O tem spregovorim tudi na 

uvodnih urah z učenci na začetku vsakega šolskega leta. Učenci lahko v primeru kakršne koli 

težave, oz. skrbi glede tega, tudi pustijo sporočilo v mojem nabiralniku in me obvestijo na 

takšen način. Poleg tega učencem jasno sporočam, da je vredu, če ne marajo psov. Vsekakor 

so mi učenci izjemno pomembni, prav tako pa tudi to, da se na šoli počutijo varne, kar spada 

med moje glavne prioritete. Tako imam določene učilnice, kamor Cooper ne sme vstopati.«.    

Intervjuvanke V1, V2 in V3 opozarjajo tudi, da se je pred vključitvijo potrebno natančno 

pozanimati o predpisih posamezne šole, katere je potrebno upoštevati. Intervjuvanka V2 

priporoča tudi seznam priporočenih standardov oz. stvari, na katere je potrebno biti pozoren 

pri vključevanju terapevtskega psa v šolski prostor ali drugo institucijo, katerega je objavilo 

ameriško društvo za terapije s pomočjo živali »Pet partners« in je dostopen na njihovi spletni 

strani.  

Vodnica V4 pa v naslednjih besedah zelo dobro pojasnjuje pomen še ene stvari, za katero je 

potrebno dobro poskrbeti tudi po mnenju vodnic V2 in V4: »Prva stvar je vsekakor varnost. 

Varnost s tega vidika, da imaš žival v varnem okolju in varnost za vse uporabnike, to se 

pravi za otroke, pa seveda tudi ostale prisotne v šolskem okolju. To je prva stvar. To je 

potrebno imeti razdelano. In ta pravila so zelo pomembna. Jaz grem pri delu z otroki v razred 

vedno najprej sama, predno karkoli s psom začnem in se o pravilih naprej dotično 

pogovorimo. In jaz od tega ne odstopam. To je eden ključnih pogojev.«. Kako poskrbeti za 

varnost in ustrezno ozaveščenost ter vedenje v okolju, kjer je prisoten terapevtski pes, pa 

na podlagi svojih izkušenj pojasnjuje tudi vodnica V2: »Poleg vsega že omenjenega, pa sama 

tudi sedaj po toliko letih, vedno znova poskrbim, da vsi učenci ter tudi drugi obiskovalci na 

šoli vedo, da je na šoli prisoten pes. Ter hkrati, to pa velja zlasti za učence, kakšno vedenje se 
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pričakuje od njih glede na to, da je na šoli zaposlen terapevtski pes. Se pravi kakšna so 

pravila vedenja v stiku z njim in to še predno na šolo pripeljem svojega terapevtskega psa ali 

pa katerega od zunanjih prostovoljnih terapevtskih parov.«   

Vse štiri intervjuvanke so omenile tudi pomen prostora, kjer svetujejo, da se predhodno 

jasno določi, v katere prostore šole bo pes lahko zahajal ter v katere morda ne. Vse 

izmed njih se s psom v šoli preventivno izogibajo jedilnice in kuhinje, čeprav dve od teh 

nikoli nista dobili neposredne prepovedi za vstop. Kot prednost svetovalnega delavca pa so 

vse tudi omenile, da ima le ta po navadi svojo lastno pisarno, kjer ima pes lahko svoj 

prostor in kjer ima lahko svoj mir, ko je potrebno. Kar je v primerjavi z drugimi 

strokovnimi delavci šole, zagotovo prednost, ko gre za terapevtskega psa (V4: »Druga stvar 

je pa to, da je dobro, da imaš prostor, kamor lahko psa umikaš. Jaz imam tak prostor in je 

psička navajena, ve da, da se lahko tja umakne. In to je prostor, v katerega dejansko ne 

vstopa nihče, razen mene. Razen takrat, ko je to namenjeno temu. Tako, da je to zagotovo en 

tak pogoj, na kar moraš biti pozoren.«). V3 je na podlagi svojih izkušenj opozorila, da je 

potrebno v naprej predvideti ter upoštevati tudi morebitne prostorske ovire, ki lahko v 

praksi otežujejo vsakodnevno delo s terapevtskim psom. Kot je lahko izvajanje šolskih 

dejavnosti v ločenih stavbah, kar je zlasti lahko težava ob slabšem vremenu (»In, če je 

malo slabše vreme, je, da prideva samo od ene stavbe do druge, uboga psička že zelo 

umazana in mokra.«). 

Sodelovanje svetovalnega delavca s terapevtskim psom pa lahko v vsakodnevni praksi 

otežuje tudi logistični vidik, na katerega opozarja intervjuvanka V3. Tu je po mnenju 

omenjene vodnice TP potrebno v naprej predvideti in upoštevati različne šolske sestanke, 

konference, izobraževanja, izven šolske dogodke, dneve dejavnosti in podobne stvari. Zaradi 

katerih je lahko delovni dan za terapevtskega psa predolg ali pa na določenih stvareh ne more 

biti prisoten. Tu pa so še nepredvidljivi dogodki, kot so različna nadomeščanja v šolskem 

prostoru, ki so lahko zlasti problem, če za stik določenih učencev s psom nimamo soglasja ali 

pa gre za določene učence, ki zaradi različnih razlogov ne želijo ali pa ne smejo priti v stik s 

psom.  

Kot opozarjajo tri vodnice TP, pa je zelo pomembno tudi razmisliti oz. predvideti 

morebitna nezaželena vedenja ali pa zlorabe živali. Kot je pojasnila intervjuvanka V2, je 

sama že imela nekaj primerov učencev, ki niso upoštevali pravil dela s psom. Povedala je, da 

»tovrstni učenci ne morejo delati s psom, dokler se skupaj ne posvetijo njihovemu vedenju 

in dokažejo, da zmorejo uporabljati varne oblike vedenja, tudi ko jih preplavijo čustva in/ali 

se počutijo jezne.« S temi učenci najprej vadi ustrezne interakcije s psom brez njega, s čimer 

zagotovi, da zmorejo pokazati varne oblike ljubkovanja ter komunikacije s psom. 

Intervjuvanka V3 tovrstnih izkušenj še ni imela in sama pri svojem delu nima tovrstnega 

strahu, vendar pa se strinja, da je potrebno biti na to pozoren in enako kot intervjuvanka V4 

opozarja, da je potrebno vsakršno možnost neustreznega vedenja do psa v naprej 

predvideti in preprečiti (V3: »Če delaš individualno, imaš ravnanje otroka dobro pod 

nadzorom. Vsako neželeno vedenje poskušaš predvideti in preprečiti v naprej. Če delaš s 

skupino, je to seveda težje, zato pri delu s skupino vodnik terapevtskega psa ni sam, ampak 

sodeluje z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem.«). V ta namen pa po njunem mnenju 
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tudi ne smemo izpostavljati neposrednemu stiku s psom učencev, za katere menimo, da bi 

obstajala možnost do psa ogrožajočega vedenja. Obe omenjeni intervjuvanki pravita tudi, da 

psa v šolskem prostoru nikoli, niti za trenutek, ne puščata samega, zlasti pa ne samega z 

učenci, četudi jim popolnoma zaupata. Intervjuvanka V3  ob tem pove: »Seveda učim tudi 

dijake, ki so nekoliko težavni. Pogosto jih je potrebno opozarjati, nekateri so tudi učno manj 

uspešni. Prav ti pogosto poudarjeno iščejo stik s psičko. Ko pride v razred, jo gredo božat in 

se pogovarjat z njo. Pri tem so izjemno nežni in pozorni.«. 

Intervjuvanka V3 pa je izpostavila še eno morebitno težavo, ki se lahko pojavi in sicer, da je 

kateri od otrok ali mladostnikov preveč posesiven do psa. Se pa, kot je pojasnila: »[…] to 

dogaja  v vrtcu, v šoli pa precej manj, saj starejši otroci lažje razumejo, da kuža enako 

pripada vsem sošolcem.«. Vseeno pa je dobro biti tudi na to pri tovrstnem delu pozoren.   

 

RV4: Katere ovire za vpeljavo terapevtskega psa kot pomočnika v šolsko svetovalno 

delo opažajo svetovalne delavke?  

Svetovalni delavci so tisti, ki svoje delo in s tem tudi zahteve tovrstnega dela v praksi najbolje 

poznajo ter so zato lahko opozorili na določene, delovnemu mestu zelo specifične, in morda 

navzven manj vidne vidike, ki bi lahko po njihovem mnenju oteževali vpeljavo oz. 

predstavljali oviro pri samem sodelovanju svetovalnega delavca s terapevtskim psom. 

Pogovori z intervjuvanimi svetovalnimi delavkami so pokazali, da le te za razliko od vodnic 

TP, katere so bile v več vidikih dokaj enotnega mnenja, te opažajo precej različne 

vidike, ki bi lahko predstavljali oviro oz. izziv na raziskovanem področju.  

Svetovalna delavka S1 kot možno oviro, ki jo je potrebno upoštevati, opaža organizacijski 

vidik povezan z dejstvom, da delo svetovalnega delavca ne zajema le neposrednega dela 

z učenci, temveč so določene delovne obveznosti tudi precej administrativno naravnane. 

Ali pa pridejo situacije, ko mora svetovalni delavec na hitro odhiteti iz pisarne in verjetno 

ne bi bilo mogoče vedno s seboj vzeti tudi psa. Vendar pa tega ne vidi kot nepremostljive 

ovire, za kar tudi predlaga nekaj konkretnih možnosti, s katerimi bi se lahko tovrstno 

»težavo« v precejšnji meri premostilo: »Ampak jaz mislim, da to ni ovira. Če si nekdo tega 

želi in ima voljo, mislim, da se da stvari uskladiti in tako organizirati. Super bi bilo, če bi bil 

v svetovalni službi ali pa sicer na šoli še nekdo, ki bi bil ustrezno usposobljen, da bi se lahko 

s psom ukvarjal. Da bi lahko potem tudi poskrbel zanj, če ima drugi svetovalni delavec 

kakšen nujen opravek. […] Če pa je na šoli več svetovalnih delavcev, pa lahko v takem 

primeru pes potem počaka pri drugem recimo. Potem pa ni problem. Ali pa, da se dogovorita 

in si malo razdelita naloge glede na to. Da ima recimo tisti, ki ima terapevtskega psa, potem 

več neposrednega dela z učenci, recimo kar je pogovorov ter socialnih in drugih delavnic v 

razredih in podobno. Drugi pa morda malo več birokratskih, oziroma organizacijskih nalog. 

To je potem čisto odvisno od samih razmer na šoli in pa samih svetovalnih delavcev.« Kot 

možno rešitev pa vidi tudi naslednjo: »Lahko bi se recimo tudi tako naredilo, da ima tisti 

svetovalni delavec, ki ima psa, določen dan, ko ga ima s seboj, on pogovore z učenci in pa 

učno pomoč ter kakšne socialne delavnice. Druge dni, ko psa nima s seboj, pa opravlja bolj 

organizacijske stvari. Kolikor je to v praksi seveda mogoče … Ampak nekaj pa je mogoče 
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načrtovati. Pa tudi tako je. Na mnogih šolah svetovalni delavci kombinirajo z dodatno 

strokovno pomočjo ali pa s podaljšanim bivanjem, kar bi bilo tudi dobro za vsaj občasno 

sodelovanje s terapevtskim psom. […] Je pa res, da, če je tvoj pes, lahko pravzaprav sam 

potem kombiniraš, kdaj ga boš pripeljal in kdaj ne. Saj verjetno ga skoraj nihče ne vozi s 

seboj čisto vsak dan.« Na tem mestu intervjuvanka izpostavlja, da je možnost, ko je 

svetovalni delavec hkrati tudi vodnik terapevtskega psa, po njenem mnenju vsekakor 

tudi prednost v primerjavi s sodelovanjem z zunanjim terapevtskim parom, saj 

svetovalni delavec pri načrtovanju dejavnosti ni vezan na usklajevanje z vodnikom 

terapevtskega psa. Ob tem pa dodaja, da sama tudi ne vidi smiselno, da bi bil pes vsak dan 

prisoten v šoli, temveč morda le kakšen dan na teden.  

Omenjena svetovalna delavka pa opozarja še na drugo oviro, katero predvideva tudi 

intervjuvanka S3, in sicer, da za svetovalnega delavca lasten terapevtski pes zagotovo 

predstavlja veliko več dodatnega dela, česar se je predhodno vsekakor potrebno zavedati: 

»Od priprave gradiva, dejavnosti, soglasij, do usklajevanja z učitelji, izbire učencev … vse.«. 

Pri tem pa vse tri svetovalne delavke opozarjajo na še eno morebitno »past«: »Moraš pa 

zagotovo znati potem postaviti tudi mejo. In vedeti, kdaj je dovolj, tako zate, kot za psa. Ker 

svetovalni delavci imamo res velik nabor različnih nalog. Se mi zdi, da vsako leto večji. Poleg 

tega rednega dela z učenci. In tudi ta del moraš opraviti. Če bi imel psa, bi imel pa zagotovo 

dela še več. Tako, da se mi zdi, da je ena stvar, na katero bi bilo potrebno paziti, zagotovo to, 

da bi vseeno znal reči, da je na neki točki dovolj. Da čeprav imaš svojega psa, ne moreš delati 

z vsemi učenci in razredi, ki bi si tega želeli. […] Da tudi ti potem ne pregoriš.« 

(intervjuvanka S1). Na nevarnost poklicne izgorelosti pri šolskih svetovalnih delavcih pa 

opozarjata tudi avtorja Kovač in M. Javornik Krečič (2014), ki razlogov za nagnjenost k 

pogostemu doživljanju stresa oz. potencialni izgorelosti ne vidita le v (vse večjem) obsegu 

delovnih nalog, temveč tudi v raznolikosti dela svetovalnih delavcev, njegovi kompleksnosti 

in zahtevnosti. Do razvoja poklicne izgorelosti pa lahko pride zlasti v primerih, če so 

svetovalni delavci izpostavljeni dolgotrajnemu stresu in hkrati nimajo na voljo ustreznih 

načinov spoprijemanja z njim (prav tam).  

Omenjena svetovalna delavka S1 tovrsten vidik (pretiranega obsega dela oz. postavljanja 

meje) osvetljuje tudi kot potencialno »past« ne le za svetovalnega delavca, oz. drugega 

strokovnega delavca, temveč vsekakor tudi za samega psa. Po njenem mnenju se namreč zelo 

hitro lahko zgodi, da pri svojem delu (ne namenoma in pogosto ne zavedno) v določenih 

trenutkih ne postaviš psa na prvo mesto ter ne upoštevaš njegovih potreb v zadostni 

meri. Kot opozarja, tovrstno delo za psa namreč je obremenitev, stres, pri delu z 

določenimi učenci, kot so med drugim učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, z 

ADHD, in podobno, pa še nekoliko bolj. Kot pravi, pa sta zanj obremenilna že sama množica 

ljudi, ki je prisotna v šolskem prostoru ter z njo povezan hrup. Zato na tem mestu opozarja, da 

je na tem področju zares potrebno biti pazljiv in prilagajati delo samemu psu, kjer pri 

vodnicah TP opaža naslednje prakse, ki so po njenih izkušnjah v prid psa: »Tako naredijo, da 

če imajo koga doma, potem on vmes pride po psa in ga odpelje domov. Ali pa imajo v šoli nek 

prostor, kamor se pes lahko zares povsem umakne. Pa še to je nekje dvakrat do trikrat na 

teden tisto ustrezno za psa, da je v šoli. Kar je več, je za veliko psov že lahko preveč.«. Vidik, 
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na katerega opozarja intervjuvanka S1, pa kot zelo pomembnega izpostavlja tudi avtorica A. 

Harper (2019), ki pojasnjuje, da je za šolskega strokovnega delavca, ki je hkrati tudi vodnik 

terapevtskega psa, izjemnega pomena, da dobro pozna, oz. zna prepoznati situacije, ki 

izbranemu psu povzročajo stres ter hkrati ve kolikšna stopnja stresa je za (zdravje in dobro 

počutje) psa še sprejemljiva. Saj se je, kot poudarja izbrana avtorica, potrebno zavedati, da je 

šolsko okolje zelo »aktivno« in kompleksno. Hkrati pa se mora vodnik terapevtskega psa tudi 

zavedati vseh potencialnih tveganj sodelovanja z le tem pri delu z (različnimi) otroki in 

mladostniki. (prav tam) 

Vse v raziskavi sodelujoče svetovalne delavke imajo z dotedanjim vključevanjem 

terapevtskega psa dobre izkušnje v povezavi s sprejemanjem le tega, tako s strani vodstva in 

zaposlenih, kakor tudi s strani samih učencev in njihovih staršev. Je pa res, kakor na podlagi 

svojih izkušenj pojasnjuje intervjuvanka S1, da v primeru zunanjega terapevtskega para, 

mnogi učitelji skoraj nimajo stika z njim, saj le ta prihaja na šolo le eno uro tedensko. Medtem 

ko je stika precej več, če je le ta redno vključen v šolski prostor in se morda lahko najde tudi 

kakšen posameznik med zaposlenimi, ki psu ne bo najbolj naklonjen. Vendar pa vse tri na 

podlagi svojih izkušenj predpostavljajo, da tudi v tem primeru, ne bi bilo težav s 

sprejemanjem le tega in tega ne vidijo kot potencialne ovire, vsaj ne za njihove šole. 

Intervjuvanka S3 je povedala, da na njihovi šoli sicer je nekaj učiteljev, ki jim psi niso 

najljubši, vendar niso imeli težav s tem, da je pes občasno prisoten na šoli. Imeli pa so tudi 

nekaj učiteljev, ki so se psov bali, a so ta strah sčasoma premagali, sicer pa bi se po mnenju 

intervjuvanke, stiku s tovrstnimi učitelji vsekakor dalo izogniti in tega tako ne vidi kot večje 

težave. Avtorica H. McLean Ryan (2002) pri tem navaja, da je pri dvomih določenih 

sodelavcev ali drugih udeležencev šole, vsekakor zelo koristno, če strokovni delavec, ki ima 

namen začeti tovrstno prakso, ima določeno znanje in pregled nekaterih raziskav, ki izbrano 

prakso podpirajo. S pomočjo česar lahko ostalim ponudi določene potrebne informacije, ki 

odgovarjajo na nekatere dileme. V ta namen mora biti po mnenju omenjene avtorice (prav 

tam), izbrani strokovni delavec pripravljen ostalim sodelavcem podati informacije o 

potencialnih koristih predlagane metode dela ter druge pomembne podatke. Saj se je potrebno 

zavedati, da je mnogim tovrstno področje še nepoznano in posledično vanj nimajo zaupanja. 

Prav tako mora biti tudi pripravljen na odprto komunikacijo s sodelavci, glede vseh 

morebitnih dilem, zdržkov in nejasnosti v povezavi z izvajanjem predlagane prakse. 

Pripravljen pa mora biti tudi uskladiti določene stvari z njimi ter z vodstvom in jim kasneje 

ponuditi rezultate evalvacij izvajanja izbrane prakse (prav tam).  

Ena od težav, ki jo na podlagi konkretnih izkušenj opaža intervjuvanka S1, je lahko 

ljubosumje oz. zavidanje tistih učencev, ki niso deležni dejavnosti s terapevtskim psom, 

saj si skoraj vsi želijo sodelovati. Vendar pa je, kot pravi sama, pri njih to bolj izrazito, ker 

tovrstne dejavnosti res obiskuje samo manjša skupina učencev na šoli in to kontinuirano. 

Medtem ko je v primeru svetovalnega delavca, to precej drugače, saj sodelovanje s 

terapevtskim psom ni osredotočeno zgolj na določene posameznike ali pa določen oddelek, 

kot v primerih, ko ima terapevtskega psa določen učitelj (zgolj) v svojem oddelku.  

Kot možno oviro sta dve intervjuvanki omenili primere alergij ter strahu pred psom, ki so 

jih na njunih šoli sicer imeli, vendar pa to v nobenem od omenjenih primerov ni povzročalo 



 

80 
 

večjih težav. Kot je povedala S2, v njihovem primeru otrok z alergijo potem ni sodeloval pri 

projektu s psom, učenci s strahom pred psi, pa so ga sčasoma vsi uspešno premagali. 

Intervjuvanka S3 pa ima na tem področju naslednje izkušnje: »Imeli smo že tudi primere, da 

je imel učenec alergijo, vendar so si starši vseeno želeli, da bi njihov otrok lahko bil zraven, 

ker ima rad živali. Potem naredimo tako,  če je pes recimo v razredu, je ta učenec potem bolj 

zadaj v razredu, da ne pride v neposreden stik s psom. Nismo pa še imeli takšnega primera, 

da otrok zaradi alergije ne bi smel biti niti v istem prostoru s psom. Večinoma so takšni, ki ne 

smejo božati psa. In s tem biti v neposrednem kontaktu z živaljo. Običajno imajo starši več 

težav s tem, da bo kužek v šoli, njihov otrok pa ne bo smel biti zraven, ker se z vsemi razredi 

seveda ne izvaja. […] Tako, da je res kvečjemu nasprotno, ne da ne bi hoteli, da je otrok 

prisoten pri psu. Bolj je to, da hočejo, da je (smeh).«. Zato glede na izkušnje, obe 

intervjuvanki morebitne primere alergij ali strahu, tudi v situaciji terapevtskega psa pri 

svetovalnem delavcu, ne vidita kot hujšega problema, zaradi katerega bi bilo smiselno 

dvomiti o vpeljavi tovrstne prakse na izbrano šolo.  

Svetovalna delavka S3 je v pogovoru povedala, da sama v praksi ni imela nikoli razloga za 

skrb glede možnosti neustreznega oz. nasilnega vedenja do terapevtskega psa. Pri čemer pa 

vidi ključnega pomena to, da se že s prvimi razredi začne učiti pravil ustreznega vedenja 

ob prisotnosti psa. Po njenih izkušnjah se ravno s pomočjo psa lahko zelo dobro trenira 

nadzorovanje in usmerjanje vedenja, tudi z učenci, ki imajo na tem področju sicer 

težave: »Tudi pri teh starejših učencih, ki imajo dodatno strokovno pomoč, pri kateri je 

prisoten pes, se z njimi vedno najprej ravno to trenira. Tudi z otroki z ADHD se ravno te 

stvari lahko zelo dobro trenira in je zanje sploh koristno - kako se ustaviti, da znajo impulze 

zadržat, da se znajo nadzorovat. […] In jih s tem učimo, tudi na hodniku, tam pa zlasti tiste, 

ki še niso bili neposredno vključeni v delo s terapevtskim psom in, ki niso dali tega osnovnega 

treninga ravnanja s psom skozi […]. Ni se mi pa še nikoli zgodilo, da bi kdo res namerno 

prišel in dražil psa, oz. mu kakorkoli želel škodovati.« 

 

RV5: Kolikšen del strokovnih delavcev šole vidi prisotnost terapevtskega psa kot 

pomočnika v šolski svetovalni službi kot koristno in bi si le tega na njihovi šoli želelo ter 

katere so glavne koristi, ki jih opažajo? 

Učitelji so tisti, ki imajo z učenci v šoli največ stika, saj jih srečujejo redno in v večini 

primerov tekom celotnega šolskega leta. Posledično jih na šoli tudi najbolje poznajo, hkrati pa 

zaradi rednega in kontinuiranega dela z njimi, tudi lažje spremljajo in opažajo morebitne 

razlike. Na obeh v raziskavo vključenih šolah, že imajo več letno prakso vključenosti 

terapevtskega psa na določena področja šolskega dela, ki jo med drugim spremljajo tudi 

učitelji. Le ti se z njo srečujejo predvsem posredno, vendar pa so v rednem stiku z učenci in 

lahko zato s svojimi opažanji prinesejo pomemben doprinos pri identifikaciji morebitnih 

koristi sodelovanja s terapevtskim psom, zlasti tistih, ki se odražajo pri delu z učenci v 

razredu.  

To raziskovalno vprašanje se je na anketnem vprašalniku za šolske strokovne delavce 

preverjalo preko treh vprašanj. Prvo je bilo odprtega tipa in se je nanašalo na njihova 
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opažanja glede do tedanje prakse vključevanja terapevtskega psa v delo na njihovi šoli 

ter se je glasilo: »Katere koristi opažate pri vključevanju terapevtskega psa na različna šolska 

področja in dejavnosti dela z učenci?«. Drugi dve pa sta bili neposredno vezani na njihovo 

mnenje o naklonjenosti možnosti terapevtskega psa kot pomočnika svetovalnega delavca 

ter morebitnih koristih, ki jih opažajo pri tem. Kar se je preverjalo z enim vprašanjem 

zaprtega tipa, ki je spraševalo po naklonjenosti uvedbi omenjene prakse oz. mnenju o 

smiselnosti le te. Ter z enim vprašanjem odprtega tipa, ki se je navezovalo neposredno na 

identifikacijo koristi. Pri obeh vprašanjih odprtega tipa so anketiranci lahko napisali več 

odgovorov, le te pa sem za lažjo preglednost združila po podobnosti. Rezultate vseh 

omenjenih vprašanj podajam v nadaljevanju. 

Grafikon 5: Katere koristi opažate pri vključevanju terapevtskega psa na različna šolska področja in 
dejavnosti dela z učenci? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Večji del v raziskavi sodelujočih šolskih strokovnih delavcev – približno 2/3, opaža, da so 

učenci pri delu s terapevtskih psom bolj motivirani ter pripravljeni za šolsko delo, 

podoben delež pa jih navaja tudi, da so učenci ob njegovi prisotnosti bolj sproščeni in 

umirjeni, bolj veselo in sproščeno pa je tudi ozračje v razredu, oz. skupini. 11 

anketirancev pri učencih opaža večjo zbranost oz. boljšo zmožnost vzdrževanja 

pozornosti in koncentracije, kar se odraža pri boljšem sledenju pouku oz., branju, reševanju 

nalog oz. drugih dejavnostih. 

Podobne ugotovitve sta pokazali tudi raziskavi avtorjev N. Gee, Griffin in P. McCardle 

(2017) ter Kotrschal in B. Ortbauer (2003), kjer so učenci bolj pozorno in zbrano poslušali 

učitelja, ko je bil v učilnici prisoten terapevtski pes. Avtorji McCune idr. (2014) na podlagi 

rezultatov raziskave, ki so jo izvedli ter še nekaterih podobnih že izvedenih raziskav 

pojasnjujejo, da živali v šolskem okolju lahko spodbujajo učenje s tem, ko s svojo prisotnostjo 
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ob učencih povečujejo osredotočenost le teh, njihovo pozornost, koncentracijo in/ali 

motivacijo. Do zelo podobnih ugotovitev prihajajo tudi avtorji S. S. Hall, N. R. Gee in Mills 

(2016) po pregledu že obstoječih raziskav na tem področju ter podajajo ugotovitev, da živali 

pri pouku lahko posredno vplivajo na učenje, in sicer na način, da neposredno vplivajo na 

motivacijo učencev, njihovo vključenost, zmožnost usmerjanja vedenja, in socialno 

interakcijo, vse to preko dejavnostmi, v katere je žival neposredno vključena. 

11 v raziskavo vključenih strokovnih delavcev je opredelilo, da so učenci, ko gre za 

sodelovanje s terapevtskim psom, boljše razpoloženi, od teh pa jih je nekaj navedlo tudi, da 

zaradi tega raje prihajajo v šolo oz. k pouku. Nekoliko manj – 7 strokovnih delavcev 

opaža, da je s pomočjo terapevtskega psa lažje voditi različne pogovore z učenci, ki se 

velikokrat začnejo preko »s psom povezanih tem«, učenci pa so v takim primerih za pogovor 

tudi bolj motivirani. Enako število anketirancev pa opaža, da kontinuirano vključevanje 

terapevtskega psa v različne dejavnosti spodbuja določene socialne veščine pri učencih, 

kot so empatija, medsebojno sodelovanje ter pomoč, ki s pomočjo psa veliko lažje stečejo. 

Nekaj posameznih strokovnih delavcev pa je izpostavilo tudi druge koristi in sicer večjo 

sproščenost (in nič strahu) učencev pri branju ter javnem nastopanju, kar opažajo zlasti 

učitelji, pri katerih je potekalo Branje s tačkami; boljšo disciplino v razredu ter pozitiven 

vpliv na dvig samozavesti učencev ob rednem delu s terapevtskim psom.  

Grafikon 6: Ali vidite kot koristno, da bi imel šolski svetovalni delavec (ob ustrezni dodatni 
usposobljenosti) pri svojem delu terapevtskega psa kot pomočnika? (n=21) 
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Kot prikazuje zgornji graf, kar 81% anketiranih šolskih strokovnih delavcev vidi možnost, 

da bi svetovalni delavec (ob ustrezni dodatni usposobljenosti) pri svojem delu sodeloval s 

terapevtskim psom kot koristno, 19% pa se o ideji ne more opredeliti.  
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Naslednje vprašanje pa je bilo odprtega tipa in je spraševalo po področjih dela, kjer 

anketiranci vidijo tovrstno delo kot koristno ter konkretnih prednostih, ki jih predvidevajo.  

Grafikon 7: Na katerih področjih dela oz. pri katerih aktivnostih menite, da bi bil terapevtski pes 
kot pomočnik šolskega svetovalnega delavca lahko koristen in katere koristi bi lahko po vašem 

mnenju omogočal? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) 
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Največ anketiranih šolskih strokovnih delavcem (f=8) meni, da bi bilo sodelovanje s 

terapevtskim psom lahko koristno pri izvajanju svetovalnih pogovorov z učenci, saj bi bili 

učenci ob prisotnosti psa bolj sproščeni in bi lažje zaupali, kot je ob tem navedlo več 

anketirancev. Dodatni 4 strokovni delavci pa izpostavljajo, da bi bila po njihovem mnenju 

tovrstna praksa še posebej koristna pri izvajanju pogovorov z učenci, kjer gre za sum 

nasilja ali drugih stisk, saj bi učenci lahko zaupali psu, posledično pa lažje tudi 

svetovalnemu delavcu, kot sta navedla dva od teh anketirancev. Zlasti pri mlajših učencih pa 

bi bilo to mogoče storiti bolj posredno, s pomočjo različnih zgodbic in dejavnosti s pomočjo 

psa, kot je navedel drugi anketiranec, ki vidi potencial na tem področju. Dva od teh 

strokovnih delavcev pa ga vidita kot koristnega tudi pri nadaljnjem delu s tovrstnimi učenci. 

Zelo podobne prednosti pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko okolje ter različne 

svetovalne procese navaja tudi avtorica C. Chandler (2001), ki je s svojim terapevtskim psom 

med drugim obiskovala učence določenih ameriških šol, ki so bili travmatizirani zaradi 

strelnih in drugih nasilnih dogodkov na njihovih šolah. Omenjena avtorica ugotavlja, da 
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prisotnost oz. sodelovanje terapevtskega psa pripomoreta k bolj zaupnemu vzdušju med 

uporabnikom in strokovnim delavcem ter pomagata pri lažji vzpostavitvi odnosa. 

7 anketirancev meni, da bi terapevtski pes lahko imel doprinos na vseh področjih dela 

svetovalnega delavca in bi težko izpostavili le določena. 6 strokovnih delavcev opaža 

možnost za sodelovanje pri razrednih urah različnih oddelkov, zlasti pri izvedbi socialnih 

delavnic. Vsega skupaj 11 sodelujočih pa potencial opaža tudi na področju dela z učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, tako pri umirjanju in delu z učenci z vedenjskimi 

težavami (f=7), kot pri učenju socialnih veščin ter vodenju pogovorov z introvertiranimi 

učenci. Po mnenju 1/3 vključenih v raziskavo, bi bilo sodelovanje s terapevtskim psom 

koristno tudi pri delu z drugimi skupinami učencev s posebnimi potrebami, pri tistih 

svetovalnih delavcih, ki poleg svetovalnega dela na šoli izvajajo tudi dodatno strokovno 

pomočjo, pa bi bilo sodelovanje zelo koristno tudi tam.  4 posamezniki so izpostavili 

sodelovanje pri učni pomoči, ki jo svetovalni delavec izvaja z različnimi učenci, prav toliko 

pa jih je kot koristno opredelilo delo z učenci z bralno-napisovalnimi težavami, kjer bi 

lahko vodil tako imenovan R.E.A.D. program, ki se že izvaja na več šolah tudi v Sloveniji. S 

strani posameznih strokovnih delavcev pa je bilo kot koristno izpostavljeno tudi vključevanje 

terapevtskega psa v delo z učenci z ADHD (f=4) ter z učenci z motnjami avtističnega 

spektra. Pa tudi pri sprejemu prvošolcev, kar na eni od anketiranih šol že izvajajo ter pri 

delu z učenci tujci, zlasti na začetku, pri uvajanju v novo šolsko okolje.  

Pomembne koristi pri vključevanju intervencij s pomočjo terapevtskega psa pri delu z otroki 

in mladostniki z ADHD so pokazale tudi številne že izvedene raziskave. Med njimi tudi 

raziskava izvedena v ZDA, v okviru Projekta P.A.C.K. (Schuck idr, 2018), v kateri je 

sodelovalo 88 otrok z ADHD ter njihovih staršev in je raziskovala učinkovitost intervencij s 

pomočjo živali, kot ustreznih pristopov za izboljšanje samopodobe pri odraščajočih z ADHD. 

Analize so pokazale, da so bile vrednosti ocen samozaznavanja otrok v odnosu do svojega 

vedenja, socialnih in šolskih kompetenc, po vključenosti v intervencije s pomočjo psa, 

bistveno višje v primerjavi z začetnimi vrednostmi ocen. Tovrstne spremembe v vrednostih pa 

niso bile najdene pri kontrolni skupini, ki v omenjene intervencije ni bila vključena. Rezultati 

raziskave so tako pokazali, da so intervencije s pomočjo terapevtskih živali, uspešne strategije 

za izboljšanje samopodobe pri otrocih z ADHD. Kot pri tem navajajo omenjeni avtorji (prav 

tam), pa je izboljšanje le te pri otrocih in mladostnikih z ADHD, pomembno zlasti z namenom 

zmanjšanja oz. preprečevanja razvoja komorbidne depresije in tesnobe. 
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RV6: Katere ovire za vpeljavo terapevtskega psa kot pomočnika v šolsko svetovalno 

službo opažajo strokovni delavci šole? 

Pri identifikaciji morebitnih ovir, ki jih opažajo ostali šolski strokovni delavci, je le to 

potekalo s pomočjo več vprašanj na anketnem vprašalniku. Nekaj se jih je nanašalo na njihova 

opažanja morebitnih težav oz. ovir pri vključevanju terapevtskega psa v šolski prostor na 

splošno, in sicer na podlagi njihovih konkretnih dotedanjih izkušenj. Tu sem med drugim 

želela preveriti tudi pogostost pojava dveh konkretnih težav, in sicer alergij povezanih s psi 

ter strahu pred le temi med učenci ter hkrati, kako se v izbranih šolah odzivajo v tovrstnih 

primerih. Drugi sklop vprašanj pa se je nanašal na njihovo mnenje o morebitnih ovirah v 

konkretni situaciji vključevanja terapevtskega psa v delo šolskega svetovalnega delavca. 

Rezultate vseh vprašanj podajam v nadaljevanju. 

Grafikon 8: Opažate pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko okolje kakšne možne težave, ovire 
oz. pomanjkljivosti, ki se lahko pojavljajo? (n=21) (možnih je bilo več odgovorov) 
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Skoraj polovica anketiranih šolskih strokovnih delavcev (f=10) pri vključevanju 

terapevtskega psa v šolsko okolje ne opaža nobenih posebnih težav oz. ovir. 4 strokovni 

delavci kot možno oviro navajajo, da otroci, ki se bojijo psa, potrebujejo nekoliko več 

časa, da se sprostijo oz. v primeru hujšega strahu, premagajo le tega. Enako število 

anketirancev pa navaja, da morajo biti pravila ustreznega vedenja oz. druženja s 

terapevtskim psom znana vsem učencem in jih morajo upoštevati, kot navajajo nekateri 

med njimi, pa lahko težavo predstavljajo morebitni učenci, ki imajo težave z nadzorovanjem 

vedenja in lahko ta pravila kršijo. 3 posamezniki so izpostavili, da lahko oviro na tem 

področju predstavlja nenaklonjenost vodstva tovrstni praksi, ali pa drugih sodelavcev 

in/ali posameznih staršev. Nenaklonjenost tovrstni praksi s strani sodelavcev pa kot možno 

težavo izpostavlja tudi avtorica H. McLean Ryan (2002). Le ta je med osnovnimi šolami v 

Kaliforniji izvedla raziskavo, v kateri je preverjala, v kolikšni meri posamezne skupine 
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strokovnih delavcev poznajo metodo vključevanja terapevtskega psa na področje šolskega 

dela, v kolikšni meri so ji naklonjeni ter kateri so morebitni izzivi na izbranem področju. 

Omenjena avtorica pojasnjuje, da vključevanje terapevtske živali v šolsko okolje zahteva 

pridobivanje podpore s strani številnih virov v izbranem okolju: vodstva, sodelavcev, učencev 

ter njihovih staršev, kar je, kot opozarja, lahko zahtevno ter zahteva tudi veliko časa in dela od 

posameznika, ki se za to odloči. Pri tem opozarja na možnost, da nekateri sodelavci 

sodelovanja s terapevtskim psom ne podpirajo tudi z vidika, ker niso naklonjeni novim 

alternativnim metodam dela, hkrati pa uvajanje nove metode, kot je ta, lahko zahteva več dela 

tudi za druge posamezne sodelavce (katerih učenci ali razredi bodo sodelovali v dejavnostih s 

terapevtskim psom) (prav tam).  

Poleg že omenjenih rezultatov pri izbranem vprašanju, 3 anketirani strokovni delavci 

navajajo, da lahko po njihovem mnenju vključevanje terapevtskega psa otežujejo 

posamezniki s hujšimi alergijami, v primeru, da so prisotni na šoli. Po dva strokovna 

delavca pa opozarjata na dodatno delo, ki za posameznika pomeni vključevanje 

terapevtskega psa v pedagoško delo ter zagotavljanje ustreznega prostora za psa, ki ga le ta 

potrebuje na šoli. Eden pa opozarja, da je tovrstne aktivnosti potrebno skrbno načrtovati, 

da kot prvo – dosežejo zastavljene cilje ter kot drugo – zagotavljajo varnost tako za psa, kot 

za učence. Tudi avtor Zalaznick (2019) poudarja pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko 

delo, ključen pomen (dobrega) načrtovanja področij in intervencij, v katerih bo terapevtski 

pes v izbranem okolju sodeloval. Pri tem pojasnjuje, da je napaka, pri nekaterih strokovnih 

delavcih ta, da vključijo terapevtskega psa v šolsko okolje, pri tem pa nimajo (jasno) 

zastavljenih konkretnih ciljev izbranega sodelovanja.  

Glede na to, da se v povezavi z vključevanjem terapevtskim živali v različne ustanove, tako v 

literaturi, kot tudi v vsakdanjem življenju, največkrat pojavljata dilemi glede morebitnih 

alergij ter na drugi strani strahu pred psi s strani uporabnikov, sem z anketnim vprašalnikom 

želela preveriti tudi, s koliko tovrstnimi primeri se srečujejo na izbranih šolah ter na kakšen 

način se soočajo z njimi. S čimer sem želela dobiti vpogled v tovrstni potencialni oviri tudi z 

drugega vidika.  

Hkrati pa so lahko razlogi za nenaklonjenost sodelovanju posameznega otroka oz. 

mladostnika v dejavnostih s terapevtskim psom, še mnogi drugi. Kot pojasnjuje avtorica C. K. 

Chadler (2012), je pri sodelovanju s katerokoli terapevtsko živaljo vedno potrebno imeti v 

mislih, da imajo uporabniki, kot so v tem primeru otroci in mladostniki, lahko različna mnenja 

o živalih ter se ob njih tudi različno počutijo. Avtorica zato na tem mestu opozarja, da mora 

biti vodnik terapevtskega psa vedno  pozoren in razumevajoč do različnih stališč v odnosu do 

živali, na kar pa med drugim lahko vplivajo tako značilnosti določenega kulturnega okolja 

posameznega učenca, kot tudi pretekle izkušnje ter seveda različni interesi. Tako ima lahko 

posamezni otrok oz. mladostnik na primer družino, ki meni, da živali spadajo zgolj v zunanje 

prostore, zaradi česar se ob živalih v notranjih prostorih ne počutijo lagodno in tega niso 

vajeni. Določeni posamezniki se lahko psov bojijo, ali pa še niso imeli izkušenj z večjimi psi. 

Nekateri imajo lahko s psi tudi negativne izkušnje ter se ob njih tako ne počutijo lagodno ali 

pa psom preprosto niso naklonjeni, oz. jih njihova prisotnost moti. Zato se je pred 
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vključevanjem terapevtskega psa v delo z določenim posameznikom oz. skupino, vsekakor 

potrebno predhodno pozanimati, da si sodelovanja v tovrstnih dejavnostih zares vsi želijo. 

Naslednje vprašanje je bilo tako bolj splošno od kasnejših dveh in je strokovne delavce 

spraševalo po deležu vseh učencev skupaj, za katere opažajo, oz. so seznanjeni, da jih (iz 

katerega koli razloga) moti vključevanje terapevtskega psa v šolske dejavnosti.  

Grafikon 9: Ali opažate, da kakšne učence moti vključevanje terapevtskega psa v šolske dejavnosti? 
(n=21) 
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Enako kot pri naslednjih dveh vprašanjih, ki sta bili zaprtega tipa in bosta podani v 

nadaljevanju, so imeli anketiranci tu na voljo pet v naprej podanih možnih ogovorov (ki so 

navedeni v legendi grafa), kjer so se morali opredeliti za enega izmed njih.  

Kot je mogoče ugotoviti s pomočjo zgornjega grafa, 76% anketiranih šolskih strokovnih 

delavcev ne ve, da bi kakšne učence motilo vključevanje terapevtskega psa v šolske 

dejavnosti, 24% pa jih opaža, da to moti le nekaj posameznih učencev na šoli. Iz tega je 

mogoče povzeti, da je tako na eni, kot na drugi v raziskavo vključeni šoli, le nekaj 

posameznih učencev, ki jih moti vključevanje terapevtskega psa v šolske dejavnosti. 

Seveda pa ne bi bilo mogoče izključiti možnosti, da je takih učencev nekoliko več, a tega 

navzven ne izražajo in šolski strokovni delavci posledično s tem niso seznanjeni.  V okviru 

raziskave sem v anketnem vprašalniku za učence, med drugim zastavila tudi vprašanje: »Ti je 

všeč, če vas psička kdaj obišče v vašem razredu ali, če skupaj  kaj počnete?«   Rezultati so 

potrdili opažanja strokovnih delavcev, da je učencev, ki jih tovrstno vključevanje moti, zares 

zelo malo. Od 319 učencev, ki je odgovarjalo na vprašanje, je namreč le 1% (f=4) 

navedel, da jih druženje s terapevtskim psom moti in izbral odgovor: »Ne, to mi nikoli ni 
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všeč«. 11% jih je izbralo možnost »Vseeno mi je«, 18% »Včasih mi je to všeč, odvisno, kaj 

takrat počnemo«, 70% pa »Da, vedno, ko je z nami, mi je všeč«.  

Grafikon 10: Opažate, da so na šoli učenci, ki se bojijo psov in posledično tudi terapevtskega psa? 
(n=21) 
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Približno polovica anketiranih strokovnih delavcev opaža, da je takih učencev, ki se 

bojijo psov in posledično tudi terapevtskega psa, na šoli le nekaj posameznikov, dobra 

1/3 vprašanih ne opaža, da bi se kateri od učencev psa bal, 17% pa jih meni, da je v 

povprečju na posamezni oddelek približno en učenec ali pa nekaj posameznikov, ki 

imajo strah pred psi. Šolski strokovni delavci ene in druge šole v praksi tako ne opažajo 

veliko učencev, ki bi imeli strah pred psi, so pa njihove izkušnje nekoliko različne, kar je 

povsem smiselno, saj je mogoče, da nekdo poučuje razred, kjer je nekaj učencev, ki se psa 

bojijo, drugi pa razred, kjer ni nobenega takega učenca. Celostno gledano, pa njihove ocene 

kažejo, da so učenci, s tovrstnim strahom na šolah le posamezni in jih ni veliko. Tudi tu je 

potrebno upoštevati možnost, da določeni učenci svojega strahu ne kažejo navzven, vendar pa 

na podlagi že prej omenjenih rezultatov učencev, ki kažejo, da pes moti le 1% anketiranih, 

takih verjetno zares ni prav veliko.  

Tudi društvo Charlotte's Litter (2014) navaja, da zlasti hujši strahovi pred psi niso pogosti, 

vendar pa hkrati opozarja, da se je vseeno potrebno zavedati, da obstajajo posamezni otroci 

oz. mladostniki, ki imajo lahko tudi zelo travmatične izkušnje z živalmi ter taki, ki čutijo pred 

psi hud strah. Zato je pri sodelovanju s terapevtskim psom v šolskem okolju pomemben vidik 

ta, da je sodelovanje v intervencijah s pomočjo le tega vedno prostovoljno in potrjeno s 

predhodnim soglasjem (staršev oz. zakonitih skrbnikov otroka). Izkušnje ter spoznanja 

različnih raziskav pa kažejo, da se večina otrok in mladostnikov z ustreznim strokovnim 

vodenjem lahko nauči premagati svoj strah, kar je v mnogih primerih mogoče ravno s 

pomočjo ustrezno usposobljenega terapevtskega para (prav tam). 
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Na izbranem področju me je pri raziskovanju s pomočjo anketnega vprašalnika zanimalo tudi, 

kako je po navadi s tovrstnimi učenci, ki se psov bojijo, a na šoli izvajajo dejavnosti s 

terapevtskim psom, kar prikazuje naslednji graf. 

Grafikon 11: Kako je po navadi s tovrstnimi učenci? (n=21) 
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Po izkušnjah 57% anketirancev, večina učencev, ki ima strah pred psi, po stiku s šolskim 

terapevtskim psom kmalu uspe svoj strah premagati in normalno sodelovati pri dejavnostih z 

njih. Pri 43% anketiranih strokovnih delavcev pa z učenci, ki imajo strah pred psi, 

prevladujejo izkušnje, da so le ti normalno prisotni pri dejavnostih s terapevtskim psom, saj 

jim le to ne povzroča težav, vendar pa sodelujejo le, ko oz., če želijo. Na podlagi 

predstavljenih rezultatov je mogoče sklepati, da na izbranih šolah dejavnosti s 

terapevtskim psom ne predstavljajo posebnih težav učencem, ki se psov bojijo in nimajo, 

oz. ne poročajo o primerih, ko učenci zaradi hudega strahu ne bi mogli/ želeli biti 

prisotni pri dejavnostih.  
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Grafikon 12: So na šoli učenci, ki jim zaradi alergije ali drugih zdravstvenih razlogov stik s psom na 
šoli ne odgovarja? (n=21) 
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Po izkušnjah v raziskavi sodelujočih šolskih strokovnih delavcev je učencev, ki jim zaradi 

alergije ali drugih zdravstvenih razlogov stik s psom na šoli ne odgovarja, zelo malo. 

Slaba polovica anketiranih opaža, da je takih učencev na šoli le nekaj posameznikov, dobra 

polovica pa se s takšnimi učenci na šoli še ni srečala.  

Tu me je zanimalo tudi, kako na šoli ravnajo v situacijah s tovrstnimi učenci, kar so imeli 

strokovni delavci možnost pojasniti v vprašanju odprtega tipa, ki se je glasilo: »Kako je s 

tovrstnimi učenci v primerih, če je njihov razred vključen v dejavnosti s terapevtskim 

psom?«. Na vprašanje so imeli možnost odgovoriti anketiranci, ki pri prejšnjem vprašanju 

niso izbrali možnosti »Ne vem, da bi to veljalo za koga«, saj v tem primeru nimajo tovrstnih 

izkušenj. Anketirancev, ki bi lahko podali odgovor, je bilo tako 9, vendar pa so 3 na vprašanje 

odgovorili s pojasnilom, da sami nimajo neposrednih izkušenj s tovrstnimi učenci. Ostali 

odgovori pa so prikazani v naslednjem grafu, kjer sem odgovore združila po podobnostih. 

Anketiranci so imeli možnost navesti več odgovorov, vendar pa je vsak navedel le enega. 
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Grafikon 13: Kako je s tovrstnimi učenci v primerih, če je njihov razred vključen v dejavnosti s 
terapevtskim psom? (n=9) (možnih je bilo več odgovorov) 

 
 

Od 9 anketiranih strokovnih delavcev, ki na šoli opažajo določene posamezne učence, ki jim 

zaradi alergije ali drugih zdravstvenih razlogov, stik s psom ne odgovarja, 3 pojasnjujejo, da 

sami nimajo neposrednih izkušenj s tovrstnimi učenci, 2 pa navajata, da kljub alergiji 

posameznih učencev, le ta ne predstavlja težave, saj imajo na šoli terapevtskega psa, 

katerega dlaka je nealergena. Pri 2 anketirancih taki učenci opazujejo dejavnosti nekoliko 

bolj od daleč ali pa so s psom tudi v neposrednem stiku, nato pa si takoj umijejo roke (v 

primerih, ko alergija ni prehuda). Eden pa ima izkušnjo, da so učenci normalno prisotni pri 

dejavnostih s psom, vendar z določene razdalje, ki omogoča, da niso v neposrednem stiku z 

njim.  

Še zadnji dve vprašanji, ki sta se navezovali na ugotavljanje morebitnih težav oz. ovir z vidika 

šolskih strokovnih delavcev, pa sta le te spraševali glede potencialnih ovir, ki bi lahko 

oteževale vključevanje terapevtskega psa, neposredno v delo šolskega svetovanega delavca, 

oz. določena področja njegovega dela, glede na specifičnost le tega.  
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Grafikon 14: Opažate kakšne ovire, oz. težave za vključevanje terapevtskega psa v delo (oz. 
določena področja dela) šolskega svetovalnega delavca? (n=21) 
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Kot prikazuje zgornji graf, največ anketiranih šolskih strokovnih delavcev (67%) ne 

opaža nobenih posebnih težav oz. ovir za sodelovanje šolskega svetovalnega delavca s 

terapevtskim psom, glede na značilnosti njegovega dela. 19% jih opaža določene morebitne 

težave oz. ovire, 14% pa jih ne ve, ali lahko obstajajo morebitne ovire.  

Anketiranci, ki so izbrali odgovor »Da« (f=4), so imeli v nadaljevanju tudi podvprašanje 

odprtega tipa, ki je spraševalo po konkretnih ovirah oz. težavah, ki jih predvidevajo in je 

omogočalo več odgovorov.  

Dva anketiranca kot možno težavo vidita logističen vidik, kjer eden izpostavlja situacije, kot 

so različne dodatne obveznosti, ki jih imajo šolski svetovalni delavci. Mednje spadajo 

pedagoške konference, izobraževanja in drugi sestanki, ki so pogosto izven rednega 

delavnega časa svetovalnega delavca ter morebitne nepredvidljive obveznosti, kot so 

nadomeščanja manjkajočih sodelavcev in podobno. Drugi pa tu izpostavlja kot dilemo to, da 

ima svetovalni delavec, poleg neposrednega dela z učenci, tudi veliko drugih delovnih 

obveznosti, ki so bolj administrativne narave in bi posledično lahko nastopile težave pri 

sami organizaciji. Tretji anketiranec je kot možno težavo izpostavil situacije, ko mora 

svetovalni delavec nepričakovano zapustiti pisarno in zaradi določenega konflikta ali 

drugega razloga oditi v določen razred, kjer bi ga pes morda težko vedno spremljal. Četrti 

anketiranec pa izpostavlja dilemo glede prisotnosti terapevtskega psa pri nasilnih izbruhih 

določenih učencev, v katerih najpogosteje posreduje ravno svetovalni delavec. Na drugi 

strani pa izpostavlja podobno skrb, kot že omenjeni drugi anketiranec. In sicer, da bi 

terapevtski pes, zaradi že obstoječe obremenjenosti svetovalnih delavcev z množico različnih 

delovnih obveznosti, lahko pomenil preveč dodatnega dela in posledično pomanjkanje 

časa pri opravljanju določenih drugih del.  
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RV7: Kolikšen del učencev bi si želel, da bi šolski svetovalni delavec pri svojem delu 

sodeloval s terapevtskim psom ter zakaj? 

 Tovrstno raziskovalno vprašanje se je v anketnem vprašalniku preverjalo z neposrednim 

vprašanjem, ki se je glasilo: »Ali bi si želel/a, da bi imela šolska psihologinja ali pedagoginja 

pri svojem delu terapevtskega psa, kot je …?«, na koncu vprašanja pa je bilo podano ime 

terapevtskega psa, ki posamezno šolo že obiskuje, kar je tudi mlajšim učencem omogočalo 

lažjo razumljivost vprašanja. Z istim namenom sem pri vprašanjih anketnega vprašalnika za 

učence, namesto izraza »svetovalni delavec« uporabljala izraz »psihologinja ali pedagoginja«, 

saj mnogi učenci svetovalne delavce na šoli poznajo pod tovrstnima izrazoma. Poleg že 

omenjenega vprašanja, pa je nato v primeru, da so učenci odgovorili z »da«, sledilo še 

podvprašanje, ki je spraševalo po tem, zakaj bi si učenci tega želeli. 

Grafikon 15: Ali bi si želel/a, da bi imela šolska psihologinja ali pedagoginja pri svojem delu 
terapevtskega psa? (n=317) 
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Kot je mogoče razbrati iz zgornjega grafa, bi si kar dobrih 70% anketiranih učencev 

želelo, da bi svetovalni delavec na njihovi šoli pri svojem delu imel terapevtskega psa, dobrih 

20% je izbralo možnost, da jim je vseeno, slabih 10% pa si tega ne bi želelo.  

Pomemben del pa je tu predstavljalo podvprašanje odprtega tipa, ki je sledilo prejšnjemu in se 

je nanj tudi navezovalo ter se nekoliko razlikovalo glede na opredeljen odgovor pri tem 

vprašanju. Za učence, ki so podali odgovor »da«, se je podvprašanje glasilo: »Zakaj bi si 

želel/a, da bi imela tudi šolska psihologinja ali pedagoginja terapevtskega psa?«. Prav tako 

pa je bila utemeljitev na voljo tudi anketirancem, ki so izbrali negativen odgovor ali pa so 

podali, da jim je vseeno. Pri čemer je bilo odgovoru prilagojeno tudi podvprašanje, ki je pri 

tistih, ki so izbrali »ne«, spraševalo po tem, zakaj si tega ne bi želeli.  
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Tako kot pri vseh vprašanjih, ki so bili odprtega tipa in so spraševali po utemeljevanju prej 

opredeljenega odgovora, pa je bilo tudi tu število učencev, ki je tovrstno vprašanje izpolnilo, 

precej nižje. Od učencev, ki so pri prejšnjem vprašanju podali odgovor »da«, jih je odgovor tu 

navedlo 70, od tega jih je 5 napisalo »ne vem«. Za lažjo preglednost rezultatov, sem 

pridobljene odgovore kategorizirala po sorodnosti ter na podlagi le teh oblikovala graf, ki je 

podan spodaj. Ker je anketiranec lahko napisal več odgovorov, podatki prikazujejo frekvenco 

odgovorov pri posamezni kategoriji in ne odstotkov. Pri učencih, ki so prej podali odgovor 

»ne« ali pa »vseeno mi je«, pa je bilo podanih odgovorov mnogo manj, in sicer so od tistih, ki 

so prej podali odgovor »ne«, je obrazložitev navedlo le 6 učencev, od anketirancev, katerih 

odgovor je bil »ne vem«, pa le 3 (pri obeh pa je bilo tudi nekaj ogovorov, ki so bili »ne 

vem«). Zaradi majhnega števila odgovorov bom v nadaljevanju odgovore navedla brez grafa.  

Grafikon 16: Zakaj bi si želel/a, da bi imela tudi šolska psihologinja ali pedagoginja terapevtskega 
psa? (n=70) (možnih je bilo več odgovorov) 
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Največ anketiranih učencev, skoraj polovica (f=28) tistih, ki so podali ogovor na to 

vprašanje, je navedla, da bi si terapevtskega psa v šolski svetovalni službi želela, ker bi 

bilo pri svetovalnem delavcu potem bolj sproščeno. Nekaj jih je poleg napisalo tudi, da jih 

ob prisotnosti psa ne bi bilo več (tako) strah, oz. ne bi bili tako živčni, saj jih psi pomirjajo. 

Kar nekaj jih je hkrati napisalo tudi, da bi se posledično lažje pogovarjali. Za tem sta sledila 

odgovora, da se ob psu bolje počutijo (f=16) ter, da jim pomaga, ko so jezni ali žalostni 

(f=15) (večina je navedla jezo ali žalost, nekateri pa tudi oboje). Pri navedbi jeze so trije 

učenci napisali tudi, da bi jim pomagal, da bi se pomirili, ko so na koga jezni, oz. bi se bolje 

počutili. Tovrsten vpliv prisotnosti terapevtskega psa na otroke in mladostnike potrjuje tudi 

avtorica C. Osten (2018), ki na podlagi pregleda različnih raziskav na tem področju 

zaključuje, da le te kažejo, da obstajajo številni načini, s pomočjo katerih lahko psi 

predstavljajo čustveno oporo posamezniku ter nanj delujejo pomirjajoče, tako pri 
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vsakodnevnih stresnih situacijah, kot tudi pri travmatičnih dogodkih. Podoben učinek 

prisotnosti terapevtskega psa na počutje ljudi v svojem delu pojasnjuje tudi avtor Hanselman 

(2001), ki je s pomočjo izvedene raziskave prišel do ugotovitve, da sodelovanje s 

terapevtskim psom zmanjšuje občutek anksioznosti pri otrocih in mladostnikih. Vključevanje 

otrok in mladostnikov v (ustrezne in kontinuirane) dejavnosti s pomočjo terapevtskega psa, pa 

kot so v raziskavi ugotovili avtor Burger, idr. (2009), izboljša tudi zmožnost prepoznavanja 

svojih čustev ter ustreznega uravnavanja oz. nadzorovanja le teh. Avtor je skupino otrok 

vključil v skupinsko intervencijo s pomočjo terapevtskega psa imenovano 

»Multiprofessionelle Tiergestutzte Intervention (MTI)«, z namenom razvoja veščin 

pomembnih za ustrezno uravnavanje čustev ter prepoznavanja le teh. Pomemben princip, na 

katerem je temeljila tovrstna intervencija, pa je izvajanje spoštljivih intervencij s terapevtskim 

psom. Vključene aktivnosti so večinoma zajemale krtačenje psa, igranje z njim in podajanje 

osnovnih navodil le temu (npr. sedi, pridi, lezi, itd.). Omenjene dejavnosti so se izvajale v šoli 

enkrat tedensko, sodelovalo pa je 27 učencev, starosti od 11 do 14 let. Rezultati so bili 

pridobljeni s pomočjo kontrolne skupine ter merjenja izbranih kategorij v obeh skupinah pred 

in po koncu intervencije. Veščine prepoznavanja ter uravnavanja čustev se je merilo s 

pomočjo ustreznega vprašalnika (The Skalen zum Erleben von Emotionen (SEE)). Dodatno 

pa je bil uporabljen tudi instrument za merjenje posameznikove samopodobe ter njegovega 

počutja. Rezultati so pokazali, da so udeleženci tovrstne intervencije izboljšali zmožnost 

uravnavanja čustev ter prepoznavanja le teh. Hkrati pa je omenjena skupina udeležencev 

pokazala tudi pozitivne spremembe na področju samopodobe ter dobrega počutja.  

Poleg vseh že navedenih odgovorov pri izbranem anketnem vprašanju, je bilo tudi 10 zelo 

splošnih odgovorov, ki so navajali, »da bi pes učencem pomagal«, niso pa opredelili pri čem 

točno. Za tem so sledili odgovori učencev »da se ob prisotnosti psa lažje učijo« (f=7) ter »da 

bi bilo bolj zabavno« (f=6) in pa, »ker ima posameznik rad pse« (f=7). Lažje oz. uspešnejše 

učenje ob prisotnosti terapevtskega psa pojasnjuje tudi avtorica C. K. Chandler (2001), ki 

omenjen vpliv razlaga s pojasnilom, da pes oz. druga žival pomaga osebi, da se lažje 

osredotoči na nalogo (oz. učenje ali drugo šolsko delo v tem primeru), k čemur pa pomembno 

pripomore posameznikov interes oz. njegova motivacija, ki mu jo predstavlja izbrana žival. 

Omenjeno potrjuje tudi védenje o pomenu motivacije pri učenju sicer, kjer je motivacija 

opredeljena kot »osrednji dejavnik uspešnega učenja in poučevanja, deluje kot mediator, ki 

vpliva na delovanje drugih dejavnikov in aktivira druge pomembne psihične procese (npr. 

pozornost, mišljenje, pomnjenje, čustva) ter jih usmeri v učenje.« (Razdevšek Pučko, 2013, 

str. 2). Hkrati pa ima tu pomemben pomen tudi dejstvo, da se motivacijsko usmerjenost 

povezuje tudi s kvaliteto doživljanja (prijetna, neprijetna čustva) (prav tam), kjer doživljanje 

prijetnih čustev, ki jih večina otrok in mladostnikov doživlja ob psu, spodbudno vplivajo na 

motivacijo za učenje.  

Poleg vseh že navedenih odgovorov pri obravnavanem anketnem vprašanju, pa je bilo petkrat 

tudi navedeno, da bi učenec v primeru, da bi šolski svetovalni delavec pri svojem delu 

sodeloval s terapevtskim psom, »raje prihajal v šolo« ter štirikrat, »da bi ga pes razumel«. 

Zadnja dva odgovora sta bila sicer podana najmanjkrat, vendar pa se mi vseeno zdita 

pomembna.  
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Pri anketiranih učencih, ki so pri prejšnjem vprašanju navedli, da si ne bi želeli, da bi imel 

šolski svetovalni delavec terapevtskega psa, je utemeljitev podalo 6 učencev. Kot razloge sta 

dva od teh učencev navedla, da ju moti, če pes zalaja, eden, da ga pes zamoti in se težje 

zbere, en učenec psov ne mara, eden je navedel, da ga ob prisotnosti psa na šoli skrbi, da 

se bo kaj zgodilo, eden pa, da ga skrbi, da bi od psa dobil bolhe.  

Od učencev, ki so prej podali, da jim je vseeno, če bi imel šolski svetovalni delavec 

terapevtskega psa, pa sem z raziskavo pridobila le tri utemeljitve in sicer, da ima en učenec 

raje druge živali kot pse, drugi, meni, da mu pes ne more pomagati, tretjega učenca pa moti, 

če ga pes poliže.  

 

RV8: Kolikšen del učencev bi se v primeru stisk ali težav prej odločil priti po pomoč v 

šolsko svetovalno službo, če bi le ta imela terapevtskega psa, kaj o tem menijo svetovalne 

delavke ter kaj vodnice terapevtskega psa?   

Z izbranim raziskovalnim vprašanjem sem želela preveriti, ali različne v raziskavo vključene 

skupine menijo, da bi sodelovanje šolskega svetovalnega delavca s terapevtskim psom, lahko 

kako pripomoglo pri vzpostavljanju stika z učenci. Ter ali bi slednje pripomoglo k temu, da bi 

se otroci in mladostniki k izbranemu svetovalnemu delavcu prej odločili priti po pomoč v 

primeru različnih stisk ali težav.  

UČENCI 

O tem, ali bi se učenci v primeru stisk ali težav prej oz. lažje odločili priti po pomoč v šolsko 

svetovalno službo, če bi le ta imela terapevtskega psa, so učenci odgovarjali s pomočjo dveh 

vprašanj v anketnem vprašalniku, kjer je bilo prvo zaprtega tipa in je ponujalo štiri že v naprej 

podane odgovore: »ne vem«, »ne«, »mogoče«, »verjetno« ter »da«. Nato pa je za učence, ki 

so odgovorili z »mogoče«/ »verjetno« ali »da« sledilo še podvprašanje, ki je spraševalo, zakaj 

menijo, da bi jim pes na tem področju pomagal. Rezultate obeh vprašanj podajam v 

nadaljevanju, enako kot pri vseh vprašanjih odprtega tipa, pa sem za lažjo preglednost 

rezultatov, tudi tu med seboj podobne odgovore združila v širše kategorije in le te prikazala 

tudi z grafom.  
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Grafikon 17: Misliš, da bi v primeru, da bi se znašel v stiski ali težavah, lažje odločil/a priti po 
pomoč k šolski psihologinji ali pedagoginji, če bi le ta imela terapevtskega psa? (n=315) 
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Kot kažejo rezultati, dobra polovica v raziskavi sodelujočih učencev meni, da bi se v 

primeru stisk ali težav verjetno ali pa zagotovo (odgovor »da«) lažje odločila priti po 

pomoč k šolskemu svetovalnemu delavcu, če bi le ta imel terapevtskega psa. Dobrih 30% 

anketiranih učencev je namreč podalo odgovor »da«, dobrih 20% pa verjetno. Malo manj kot 

20% vseh sodelujočih učencev je navedlo, da bi se v tem primeru mogoče odpravili v 

svetovalno službo prej, podobno je 20% takih, ki se niso mogli opredeliti in so izbrali 

možnost »ne vem«. Le slabih 10% učencev pa čuti, da jim terapevtski pes pri tem ne bi 

pomagal.  

Na vprašanje odprtega tipa, ki je učence, ki so na prejšnje vprašanje navedli katerega od 

odgovorov »mogoče«/ »verjetno« ali »da«, spraševalo, zakaj menijo, da bi jim terapevtski 

pes kot pomočnik svetovalnega delavca pomagal, da bi se po pomoč k le temu obrnili 

prej, je podalo odgovor 62 učencev. Od tega so bili štirje odgovori »ne vem«, en učenec pa je 

navedel, da noče pojasniti zakaj. Nekateri so navedli več odgovorov, zato naslednji graf 

prikazuje frekvence posameznih odgovorov.  
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Grafikon 18: Zakaj meniš, da bi bilo tako? (n=62) (možnih je bilo več odgovorov) 

 

 

Skoraj tretjina učencev (f=17), ki je podala utemeljitev odgovora, je kot glavni razlog 

navedla, da bi jim stik s terapevtskim psom v svetovalni službi pomagal, da bi se v 

primeru stiske ali težave bolje počutili, da bi jih razvedril oz. potolažil, da bi jim bilo lažje. 

Drugi najpogostejši odgovor (f=11) je bil, da bi jih prisotnost psa (oz. pri nekaterih učencih 

božanje le tega) pomirila in sprostila ter, da bi svetovalnemu delavcu zato lahko lažje 

zaupali. Nekaj jih meni, da bi mu posledično tudi lažje pojasniti težave. 9 učencev je kot 

razlog navedlo, da imajo radi stik s psom, nato pa so sledili odgovori, ki so jih opredelili po 

4 učenci in sicer, da bi se ob prisotnosti psa v svetovalni službi počutili bolj varno, oz. bi 

jih bilo manj strah; da bi se ob psu lažje pomirili, ko so razburjeni; prav tako 4 učenci pa so 

navedli, da ne vedo zakaj. 3 učenci menijo, da bi jim terapevtski pes pomagal pri branju, 

kar pa ni neposredno vezano na vprašanje, zato sklepam, da učenci verjetni niso najbolje 

razumeli vprašanja. Vsi trije omenjeni anketiranci so namreč mlajši učenci, ki terapevtskega 

psa na svoji šoli srečujejo ravno pri Branju s tačkami, čemur pripisujem omenjeni odgovor. 

Dva učenca sta kot pojasnilo navedla le »da bi bilo bolje«, ne pa bolj specifično, kaj bi bilo 

bolje. En učenec pa je navedel, da načina, kako bi mu terapevtski pes pomagal na izbranem 

področju, noče pojasniti.  

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE 

Vse tri intervjuvane svetovalne delavke menijo, da bi terapevtski pes kot pomočnik 

svetovalnega delavca, lahko pomembno pripomogel k temu, da bi se vsaj določen del 

učencev v primeru različnih težav, prej odločil priti po pomoč v šolsko svetovalno 

službo. Kot same v praksi opažajo, terapevtskega psa, hkrati pa tudi njegovega vodnika, 

na šoli namreč poznajo celo učenci, ki dejavnosti s psom sploh ne obiskujejo in 
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mimogrede na hodniku tudi hitro vzpostavijo stik z njim. Kar bi, kot pravijo, zagotovo 

lahko pripomoglo k temu, da bi učenci svetovalnega delavca na ta način bolje poznali, 

posledično pa se nekateri tudi prej odpravili po pomoč (S1:»Burjo pri nas vsi učenci poznajo, 

tisti, ki hodijo na dejavnost z njo, pa tudi vsi ostali. […] Tako, da je brez dvoma  tako, da 

tistega, ki ima terapevtskega psa, zagotovo vsi učenci poznajo. Ker potem tudi pridejo 

pozdravit kužka, kaj vprašajo o njem in želeli bi hoditi na dejavnost z njim. V tem primeru, pa 

bi se tudi svetovalci zagotovo približali učencem. Ne bi bila tako oddaljeni, kot so za nekatere 

sicer.«). Pomen stika svetovalnega delavca z učenci ter drugimi udeleženci šole pa zelo 

podobno kot intervjuvane svetovalne delavke, pojasnjuje tudi avtorica A. Varjačič (2018). Le 

ta navaja, da je za šolske svetovalne delavce ključnega pomena, da imajo stik tako z učenci, 

kot z zaposlenimi na šoli, kolikor je mogoče pa tudi s starši učencev, saj le ti šolskih 

svetovalnih delavcev in njihove vloge na šoli sicer ne bodo poznali ter posledično pri njih tudi 

ne bodo iskali pomoči oz. podpore, ko bo to potrebno. Na tem mestu izbrana avtorica 

poudarja, da sta izjemnega pomena zlasti lastna angažiranost in motivacija posameznega 

svetovalnega delavca, da lahko ima aktivno vlogo na šoli ter v življenju učencev in učenk 

izbrane šole. Po njenem mnenju svetovalni delavci, ki niso pripravljeni vložiti tovrstnega 

truda, tudi ne morejo izkoristiti celotnega potenciala svetovalne službe in uspešno opravljati 

tistih delovnih nalog, ki niso neposredno vezane na administrativno delo. Kot izpostavlja 

omenjena avtorica, pa je ena ključnih nalog šolskih svetovalnih delavcev ravno svetovanje. 

Kar pa ni mogoče učinkovito opravljati brez kontakta z udeleženci šole.  

Po mnenju že omenjene intervjuvanke S1, pa se je potrebno zavedati, da kljub pomembnim  

koristim na področju vzpostavljanja stika med svetovalnim delavcem  in učenci ter iskanja 

pomoči pri le tem, seveda ni mogoče pričakovati, da bodo s pomočjo terapevtskega psa v 

svetovalni službi, vsi učenci, ki doživljajo določene stiske, zbrali pogum in se odpravili 

po pomoč. Vseeno pa se ji doprinos, ki ga terapevtski pes tu lahko omogoča, zdi vreden 

tovrstnega dela, četudi bi z njegovo podporo pomoč lažje poiskalo zgolj nekaj učencev več 

kot sicer, kot je še povedala.  

VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA 

Enako kot svetovalne delavke, tudi vse štiri intervjuvane vodnice TP menijo, da bi le ta 

zagotovo pomembno pripomogel zlasti pri tem, da bi učenci svetovalnega delavca veliko 

bolje poznali, večkrat vzpostavili stik z njim, hkrati pa ga tudi videli v drugačni luči, kar 

bi omogočilo možnost vzpostavitve drugačnega odnosa. Posledično pa bi se nato lažje oz. 

hitreje obrnili nanj, ko bi potrebovali pomoč. Kot pravi vodnica V4, učenci na šoli njo 

zaradi terapevtske psičke, ne le bolje poznajo, temveč nanjo tudi drugače gledajo, v 

pozitivnem smislu seveda: »To je ena taka stvar, kjer bi bilo zelo koristno. Pri nas je čez 

petsto otrok in vsi me bolj kot ne poznajo, ker sem tudi drugače zelo aktivna in me srečujejo, 

ampak vseeno. S tem je meni vsekakor, tako bom rekla… en »rating« zrastel. Hočem reči, da 

me učenci zaradi psičke bolje poznajo in tudi drugače name gledajo. S psom sem zagotovo 

pridobila nekaj točk pri njih. Oni točno vedo. In to je ena taka zelo pozitivna stvar. Na tak 

način se res lahko čisto drugačen odnos vzpostavi.« Pomen vzpostavitve dobrega in zlasti 

pristnega odnosa med otroki oz. mladostniki ter svetovalnim delavcem pa je po mnenju 

avtorjev Erskine, Moursund in Trautman (1999) izjemnega pomena, saj se bodo učenci le tako 
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počutili dovolj varne, sproščene in razumljene, da bodo s svetovalnim delavcem lahko iskreni 

ter bodo z njim delili svoja čustva, stiske ter izkušnje. In ravno odnos med svetovalnim 

delavcem ter posameznim otrokom oz. mladostnikom je tisti, ki bo v veliki meri vplival ne le 

na iskanje pomoči, temveč tudi na končni rezultat nudene pomoči oz. podpore. (Varjačič, 

2018)  

Enako poroča tudi V3: »Z veliko dijaki imam jaz kontakt samo zaradi Šape. Vsi me poznajo. 

»Una, ki ima Šapo«. […] Neke deklice do četrtega letnika nisem nikoli učila. V prvem letniku 

je tolikokrat prišla za Šapo, tudi, ko sem imela prostovoljstvo in dejavnosti, vedno je prišla 

zraven. To mi je tako milo. Ona bi nam recimo ušla drugače … pa koliko je takih. Tako da, to 

je meni res … tukaj je meni Šapa toliko zvezdic prinesla.«. Še posebej podkrepljeno pa 

doprinos terapevtskega psa na tem področju pojasnjuje intervjuvanka V2: »S strani HABIC 

programa je bila na Colorado State University izvedena raziskava, katera je pokazala, da 

bodo učenci hitreje vzpostavili odnos ter zaupanje z vodnikom terapevtskega psa, kot pa s 

posameznikom, ki le tega nima. Zelo pogosto se učenci precej bolj pozitivno odzivajo v 

odnosu do Cooperja ter ga vedno z veseljem nagovorijo in pozdravijo, kot pa storijo do 

odraslih ljudi v šoli. […] Gre za to, da bodo učenci najprej komunicirali oz. vzpostavili odnos 

s terapevtskim psom, nato pa se bo ta interakcija prenesla name, kot njegovo vodnico. […] 

Veliko pove tudi dejstvo, da imajo moje dejavnosti, katerih se udeležuje tudi Cooper, veliko 

večjo udeležbo, kot takrat, ko ni prisoten.«  

 

RV9: Kolikšen del učencev meni, da bi v odnosu do svetovalnega delavca lažje zaupali, 

če bi le ta pri svojem delu sodeloval s terapevtskim psom ter kaj o tem menijo svetovalne 

delavke in kaj vodnice terapevtskega psa?  

Kot pripovedujeta avtorici T. Kodele in N. Mešl (2013), je, kako se pridružiti odraščajočemu, 

slišati in upoštevati njegov glas ter vključiti njegovo perspektivo v soustvarjanje želenih 

izidov z njim, za odrasle poseben izziv. Ki pa v delovnem procesu, med otrokom oz. 

mladostnikom in strokovnim delavcem, najprej zahteva izgradnjo ustreznega odnosa, ki 

temelji na zaupanju in občutku varnosti.  

Kot poudarjata omenjeni avtorici (prav tam), je otrokova oz. mladostnikova udeležba v 

procesih pomoči izjemnega pomena. Pri tem pa nam je zlasti pri začetnem soustvarjanju 

odnosa ter tudi kasneje pri vodenju pogovora s posameznikom ali skupino, lahko v pomoč 

določeno »gradivo«, na katerega se lahko pri tem »opremo«. Pogovor oz. proces, ki ga 

vodimo tako, da zagotovimo otrokov glas, namreč odpira nove perspektive, ki jih lahko 

odrasli brez otroka spregledamo ali narobe razumemo. Hkrati pa pomeni tudi priložnost za 

otroka oz. mladostnika samega, da spregovori in sliši samega sebe ter v določenih primerih 

tako tudi dobi potrebno pomoč oz. podporo (prav tam).  

Vse omenjeno je ključnega pomena pri delu svetovalnega delavca z učenci, zato me je 

zanimalo, če bi terapevtski pes lahko predstavljal tisto pomoč, na katero bi se svetovalni 

delavec lahko »oprl« pri gradnji zaupnega ter varnega odnosa z učenci, ki je osnova za ves 

nadaljnji delavni proces.  
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UČENCI 

Tudi tu so učenci odgovarjali najprej na neposredno vprašanje zaprtega tipa, ki se je glasilo: 

»Misliš, da bi v pogovorih s šolsko psihologinjo ali pedagoginjo le tej lažje zaupal/a in se 

počutil/a bolj sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes, kot je …?«, na koncu pa je, 

za lažje razumevanje in predstavljivost, sledilo ime terapevtskega psa, ki obiskuje posamezno 

šolo. Učenci so imeli na voljo izbiro med naslednjimi že podanimi odgovori: »ne vem«, »ne«, 

»mogoče«, »verjetno« ter »da«. Nato pa je za vse tiste anketirance, ki so izbrali katerega od 

odgovorov »mogoče«, »verjetno« ali »da«, sledilo še podvprašanje odprtega tipa, kjer so 

omenjeni odgovor lahko natančneje pojasnili. Odgovore na obe vprašanji podajam z grafoma 

ter interpretacijo le teh. Pri čemer graf vprašanja odprtega tipa zopet ne predstavlja vseh 

odgovorov, temveč sem odgovore združila po podobnosti v širše kategorije, ki jih podaja graf, 

nato pa so natančneje pojasnjeni v sami interpretaciji. Prvi je podan v odstotkih, saj je vsak 

anketiranec izbral le en odgovor, drugi pa s frekvenco odgovorov, saj je bilo mogoče napisati 

več odgovorov.  

Grafikon 19: Misliš, da bi v pogovorih s šolsko psihologinjo ali pedagoginjo le teh lažje zaupal/a in 
se počutil/a bolj sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes? (n=314) 
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Skupaj več kot polovica vseh v raziskavo zajetih učencev (58%) je navedla, da menijo, da bi 

v pogovorih s svetovalnim delavcem verjetno (odgovor »da« -13%) ali pa zagotovo 

(45%) lažje zaupali in se počutili bolj sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes. 

Vsega skupaj približno tretjina vseh anketiranih težko predvidi ali bi terapevtski pes pri 

tem kako pripomogel ali ne (13% jih je izbralo »mogoče«, 16 pa »ne vem«), 9% pa jih meni, 

da jim terapevtski pes pri tem zagotovo ne bi pomagal.  

 



 

102 
 

Grafikon 20: Zakaj meniš, da bi bilo tako? (n=101) (možnih je bilo več odgovorov) 
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Med vprašanji odprtega tipa, ki so spraševali po utemeljitvi določenega odgovora, je bilo to 

vprašanje najbolj številčno izpolnjeno (n=101). Na podlagi tega ter dejstva, da so bili v 

povprečju tudi podani odgovori bolj konkretni in je bilo manj splošnih, sklepam, da so učenci,  

ki so na odgovor, ki je spraševal po tem, ali bi v pogovorih lažje zaupali in se počutili bolj 

sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes, o tem tudi bolj prepričani, saj jih je več 

uspelo odgovor tudi utemeljiti.  

Skoraj polovica anketiranih učencev (f=45), ki je na to vprašanje podala odgovor, meni, da 

bi v pogovorih s svetovalnim delavcem lažje zaupali in se počutili bolj sproščeno, ker jih 

prisotnost psa oz. božanje le tega pomirja, kar nekaj je tudi takih, ki jih je zaradi psa manj 

strah. Posledično pa se mnogi tudi lažje pogovarjajo, kot so nekateri ob tem še navedli. Ena 

od anketiranih učenk je to pojasnila z naslednjimi besedami: »[…] Ker bi se lahko 

koncentrirala na psa in ne na osebo, s katero govorim, zato bi lažje govorila (ker bi se 

počutila kot da govorim psu, ne psihologu).«. Podobno pa je navedla tudi druga anketiranka: 

»Ker se vsaj jaz ob psih bolj sprostim in pogovor kar sam od sebe steče.«. Omenjeni vidik kot 

eno pomembnih prednosti v svetovalnih procesih izpostavlja tudi avtorica C. K. Chandler 

(2001), ki pojasnjuje, da je uporabnikom veliko lažje pripovedovati živali, medtem ko 

strokovni delavec posluša, kot pa pripovedovati neposredno njemu. Zlasti ko gre za različne 

stiske ali druge težje stvari. Poleg tega uporabnik pogosto žival vidi kot prijatelja ter 

zaveznika in mu le ta zato omogoča varno okolje za delitev občutkov ter ostalega. 

Drugi najpogostejši razlog (f=19), ki so ga navedli učenci, je, da se počutijo bolje, ko je 

pes zraven, da jih le ta razvedri ali pa konkretno, da jim pomaga, da jim je lažje v 

situacijah, ko jim je hudo (primer odgovor: »Kuža me razveseli, če sem žalostna in se slabo 
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počutim.«). Približno enako številčno (f=17) pa jih je izrazilo tudi, da bi se ob psu počutili 

bolj varno, saj psu zaupajo. O zelo podobnih koristih sodelovanja s terapevtskim psom 

poročajo tudi izkušnje iz ene največjih avstralskih organizacij za pomoč otrokom in družinam 

v stiski, imenovani »Berry street« (Berry Street, 2020.), kjer terapevtski psi med drugim 

obiskujejo stanovanjske skupine za socialno ranljive mladostnike. Kot kažejo omenjene 

izkušnje, nudijo terapevtski psi mladostnikom čustveno podporo, hkrati pa njihova prisotnost 

na mladostnike deluje pomirjajoče in razvedrilno ter pozitivno vpliva na njihovo počutje. 

Nekateri otroci in mladostniki, ki so deležni pomoči omenjene organizacije, so imeli v 

preteklosti tudi določene travmatske izkušnje, zaradi katerih težje zaupajo odraslim in težko 

spregovorijo o svoji situaciji. Ob terapevtskemu psu pa se večina odraščajočih počuti varne in 

mu zaupa. Med terapevtskim psom in mnogimi odraščajočimi se namreč razvije vzajemna 

naklonjenost ter preprosta vez veselja in navezanosti.  

Poleg že navedenih odgovorov, 17 anketiranih učencev svojo trditev utemeljuje z bolj 

splošnim odgovorom, bodisi s tem, da imajo radi psa oz. stik z njim, ali pa, da čutijo, da 

jim pes pomaga, oz. je z njim vse lažje. Pri čemer niso navedli točnega področja, za 

katerega to velja. 8 anketirancev vidi kot najpomembnejši dejavnik na tem področju ta, da 

psu lahko zaupaš svoje težave in stiske, saj le ta posluša in veš, da le teh nikoli ne bo 

izdal (eden od anketirancev: »[…] Ker se bi počutil, da so tvoje težave na varnem.«). 

Podobno pa 7 učencev vidi kot najpomembnejše to, da jih pes posluša in hkrati razume ter 

(za nekatere edini) občuti njihove občutke (eden od anketiranih učencev: »Ker bi te kuža 

polizal in občutil tvojo jezo ali žalost.«). Nekaj posameznikov pravi, da ne znajo pojasniti, 

zakaj točno bi se ob prisotnosti psa počutili bolj sproščeno v svetovalni službi in bi lažje 

zaupali, nekaj pa jih meni, da bi bilo to zato, ker vedo, da pes sprejema vse, ne glede na to, 

kakšen si in bi mu posledično lahko zaupali tudi stvari, ki jih drugim ne morejo. Dva 

učenca bi se počutila bolj sproščeno, ker menita, da bi bilo ob prisotnosti psa bolj zabavno, 

eden pa ne želi pojasniti razlogov.  

SVETOVALNE DELAVKE 

Vse tri svetovalne delavke koristi na področju odnosa med svetovalnim delavcem, ki pri 

svojem delu sodeluje s terapevtskim psom in učencem v procesu pomoči, vidijo kot ene 

prvih oz. najpomembnejših prednosti, ki jih opažajo pri tovrstni praksi. Kjer pa se tudi vse 

strinjajo, da bi sodelovanje s terapevtskim psom zagotovo pripomoglo k temu, da bi večina 

učencev v odnosu do svetovalnega delavca tudi lažje zaupala (S2:»:Da, zagotovo. To je tudi 

ena glavnih prednosti, ki jih vidim pri tem, da bi imel šolski svetovalni delavec pri svojem 

delu terapevtskega psa.«). Intervjuvanka S3 tudi natančneje pojasnjuje koristi, ki jih 

terapevtski pes v odnosu med svetovalnim delavcem in učencem lahko omogoča: »Ja, 

vsekakor. Ker nekateri recimo povedo stvari psu, medtem ko človeku nikoli ne bi. Pa 

velikokrat je tudi tako, še posebej na začetku, ko začneš delati z nekim otrokom, da iščeš neke 

skupne teme, da počasi navežeš stik. Ko pa je pes v prostoru, pa teh težav res nimaš. […] 

Včasih že tako, med samim branjem s psom, čisto spontano vmes pridejo ven kakšne takšne 

stvari, ki jih otroci povedo …«. 
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VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA 

Enako kot svetovalne delavke, tudi vse štiri vodnice terapevtskega psa področje odnosa z 

učenci vidijo kot ključni doprinos pri vključevanju terapevtskega psa v delo svetovalnega 

delavca, pri čemer pa izpostavljajo več vidikov oz. prednosti. Prva, ki jo na podlagi lastnih 

izkušenj izpostavlja intervjuvanka V1, je opredeljena v naslednjih besedah: »K meni so že v 

pisarno radi hodili in hitro sem pridobila njihovo zaupanje, ampak sedaj, ko hodijo k meni k 

živalim, je ta čas neizmerno krajši. Zdi se mi, da v hipu pridobim naklonjenost in zaupanje, 

pozitivni učinki pa so doseženi zares veliko, veliko hitreje, kot takrat, ko sem bila v pisarni 

brez živali.«. Hitrejšo vzpostavitev zaupanja in odnosa, pa še posebej podkrepljeno   

pojasnjuje vodnica V2, pri tem pa navaja tudi raziskavo, ki to potrjuje: »S strani HABIC 

programa je bila na Colorado State University izvedena raziskava, katera je pokazala, da 

bodo učenci hitreje vzpostavili odnos ter zaupanje z vodnikom terapevtskega psa, kot pa s 

posameznikom, ki le tega nima.« Kot pripoveduje, je imela v svoji praksi že tudi primere, ko 

je učenec šolskemu terapevtskemu psu poročal o zlorabi oz. nasilju. Kar se, kot pravi, na 

področju kriznega dela in dela s travmami, opisuje kot »most«, saj učenci najprej 

komunicirajo oz. vzpostavijo odnos s terapevtskim psom, nato pa se ta interakcija, 

odnos, prenese na njegovega vodnika, v tem primeru svetovalnega delavca (»Imela sem že 

tudi učence, ki so Cooperju poročali o zlorabi oz. nasilju, jaz pa sem to slišala iz druge strani 

sobe. Pri našem delu na področju travme ter kriznega dela, to opisujemo kot »most«.«). Kar 

sama opaža kot eno najpomembnejših prednosti za sodelovanje svetovalnega delavca s 

terapevtskim psom. Hkrati intervjuvanka kot pomemben vidik na tem mestu izpostavlja še 

eno spoznanje, in sicer, da interakcija s psom omogoča zvišanje oksitocina, ki spodbuja 

občutek povezanosti in pripadnosti, zaradi česar se učenci hitro počutijo povezanega s 

terapevtskim psom. Preko tega pa tudi z njegovim vodnikom, kar bistveno pripomore pri 

učinkovitosti svetovalnega odnosa in posledično procesa. Kot pravi intervjuvanka V2, »se s 

pomočjo Cooperja zaupanje lažje vzpostavi in je tudi trajno, razen, če jaz naredim kaj 

takega, da ga zrušim.«. Poleg vsega že omenjenega, vodnica V4, kot še nekatere konkretne 

prednosti na področju odnosa, izpostavlja tudi »lažjo komunikacijo« in »bolj sproščeno 

vzdušje« ter to, da jo učenci kot vodnico psa tudi sicer vidijo v drugačni luči, kar 

omogoča bolj zaupen in sproščen odnos: »Definitivno je lažje vzpostaviti komunikacijo. 

Vedno najdeš neko tako rutino, hkrati pa je tudi vzdušje bolj  sproščeno, precej bolj. Otroci so 

tudi do mene čisto drugačni. Se drugače obnašajo. V pozitivni smeri seveda. »To je tista, ki 

ima psa.«. In je to že ena taka pozitivna stvar, en tak plus. Čisto drugačen način komunikacije 

je. Bolj sproščeno je, res. Tako, da to je zagotovo ena taka pozitivna stvar.«. Enako pri 

svojem delu opaža tudi intervjuvanka V3, ki pravi, da pogosto ravno to pogreša, da z učenci 

ne more delati individualno, saj pri svojem delu velikokrat opaža, da se učenci ob prisotnosti 

psa veliko lažje odprejo, tudi tisti, ki imajo na tem področju sicer težave. Ob prisotnosti psa 

pa komunikacija hitro steče in že iz spontanega pogovora, ki je pogosto vsaj sprva vezan na 

»pasje teme«, pa je mogoče izvedeti veliko stvari o otroku, ki bi jih sicer verjetno precej 

težje.« Kot še dodaja, »… lahko na takšen način otrokove stiske čisto drugače vidiš. 

Prepričana sem, da je to ogromno …«. Zelo podobne izkušnje ima tudi avtorica C. K. 

Chandler (2011), pri svojem svetovalnem delu z uporabniki, kjer sodeluje s terapevtskim 

psom. Kot pravi, uporabniki med svetovalnim procesom, kjer je prisoten terapevtski pes, zelo 
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pogosto z njo delijo izkušnje o svoji živali ali pa prejšnji živali, iz česar pa je mogoče izvedeti 

veliko pomembnih stvari o uporabniku. Veliko lažje pa je nato pogovor nadaljevati tudi z 

drugimi temami.  Kako pomembno lahko žival spodbuja začetek pogovora, pojasnjuje tudi s 

tem, da po njenih izkušnjah, v približno 90% primerov, ko ima s seboj svojega terapevtskega 

psa, ljudje, s katerimi se srečuje, brez njene pobude sami z njo pričnejo pogovor o živali, 

bodisi njeni ali pa delijo izkušnje o njihovi lastni oz. živali, katerega od njihovih znancev. Kar 

pa se kot še pojasnjuje, dogaja tako na cesti z mimoidočimi ljudmi, kot tudi, ko ima žival 

vključeno pri svetovalnem procesu.  

 

RV10: Ali vodnice terapevtskega psa ter svetovalne delavke menijo, da bi prisotnost 

terapevtskega psa kot pomočnika v šolski svetovali službi, lahko pozitivno pripomogla 

pri umiritvi učencev v primeru konfliktov in nasilnih izbruhov ter kolikšen del učencev, 

ki ima kdaj tovrstne težave, meni, da bi jim to pomagalo?  

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami v osnovni šoli danes predstavljajo skupino, 

kateri se v zadnjem času namenja vse več pozornosti, saj vedenjske težave učencev sodijo 

med problematiko, ki jo strokovni delavci v šolskem prostoru danes najtežje obvladujemo. To 

sta med drugim potrdili tudi delovna skupina za izobraževalne vede projekta TUNING II 

(2005) ter raziskava avtorja Zgage (2004) o novih izzivih in priložnostih za izobraževanje 

učiteljev ter vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v bolonjski prenovi. Kot 

pravi avtorica S. Brus (2010), pomoč pri  motečem vedenju ne more biti le stvar šolskega 

svetovalnega delavca ali pa le učitelja, temveč mora potekati v sodelovanju med enim in 

drugim. Po njenem mnenju je najbolje, da učitelj prepusti šolskemu svetovalnemu delavcu vsa 

tista opravila, za katera je strokovno bolj usposobljen kot učitelj. Sem sodijo diagnostika in 

bolj specifične korekcijske tehnike, tovrstni učenci pa so k svetovalnemu delavcu pogosto 

poslani tudi med samim poukom, v situacijah, ko odreagirajo burno in tako motijo pouk oz. 

svojo okolico, hkrati pa tudi sami niso več zmožni zbrano nadaljevati dela v razredu. Vendar 

pa učitelj v dani situaciji zaradi odgovornosti do preostalih učencev, ne zmore posvetiti 

zadosti pozornosti posameznemu učencu. Zaradi česar svetovalni delavci v praksi poročajo o 

pogostem delu s tovrstnimi učenci. Zato me je zanimalo, če bi prisotnost terapevtskega psa oz. 

sodelovanje s tem, pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami oz. drugimi 

posamezniki z (za okolico in pogosto tudi sebi) motečim vedenjem, lahko kako pripomogla 

pri delu svetovalnega delavca. Kjer pa se nisem osredotočila zgolj na učence z 

diagnosticiranimi čustvenimi in vedenjskimi težavami, saj so v šolski praksi moteče vedenje 

ter različne težave z nadzorovanjem vedenja, vsaj občasno prisotni tudi pri posameznih drugih 

učencih. In zahtevajo posredovanje svetovalnega delavca, oz. drugega strokovnega delavca na 

šoli.  

UČENCI 

Učenci so na tem področju na anketnem vprašalniku imeli najprej zastavljeno vprašanje, ki je 

spraševalo po tem, če se v šoli kdaj razjezijo, se s kom sprejo ali so na koga jezni, kjer so 

imeli na izbiro odgovora »da« in »ne«. Pritrdilno jih je odgovorilo 73% vseh anketirancev, 

24% pa jih meni, da to zanje ne velja (3% v raziskavo vključenih učencev na vprašanje ni 
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odgovarjalo). Za tiste, ki so odgovorili z »da«, pa je sledilo naslednje vprašanje, ki se je 

glasilo: »Misliš, da bi ti v takih primerih pomagalo, da bi se bolje počutil/a, če bi imela 

šolska psihologinja ali pedagoginja terapevtskega psa, h kateremu bi lahko odšel, ko bi se 

počutil jezno ali žalostno?«. Tudi to je bilo zaprtega tipa in je ponudilo naslednje odgovore: 

»ne«, »ne vem«, »mogoče«, »verjetno« in »da«. Za razliko od ostalih vprašanj namenjenih 

učencem, pa tu ni sledilo vprašanje odprtega tipa, ki bi spraševalo po utemeljitvi, saj se mi 

utemeljitev tu ni zdela tako smiselna oz. pomembna, hkrati pa sem predvidevala, da bi 

preveliko število vprašanj odprtega tipa, lahko odvrnilo učence od reševanja. Poleg tega pa 

sem sklepala, da bo preko nekaterih drugih vprašanj iz anketnega vprašalnika, mogoče sicer 

bolj posredno, a ravno zaradi tega morda še bolj realno ugotoviti, ali je ena od koristi, ki jo 

opažajo, oz. predvidevajo učenci tudi ta, da jih terapevtski pes sprošča in jim pomaga pri 

umirjanju in boljšemu počutju v situacijah, ki jih razburijo. Rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju.  

Grafikon 21: Misliš, da bi ti v primerih, ko se razjeziš, se s kom spreš ali si na koga jezen/a 
pomagalo, da bi se bolje počutil/a, če bi imel šolski svetovalni delavec terapevtskega psa, h 

kateremu bi lahko odšel/a, ko bi se počutil/a jezno ali žalostno? (n=238) 
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Podatki zgornjega grafa tokrat prikazujejo odstotke učencev, ki so pri vprašanju, »ali se v šoli 

kdaj razjezijo, se s kom sprejo ali so na koga jezni«, odgovorili z »da« (n=238) in ne delež 

vseh učencev, ki so sodelovali v raziskavi (n=325), kot je bilo pri grafih ostalih raziskovalnih 

vprašanj, ki so se navezovali na učence. V tem  primeru je to namreč bolj smiselno.  

Kot kažejo podatki, 61% učencev, ki so navedli, da se v šolskem okolju kdaj razjezijo ali so 

na koga jezni, meni, da bi se v tovrstnih situacijah verjetno ali pa zagotovo bolje počutili, 

če bi imeli možnost umirjanja v prisotnosti terapevtskega psa (kar predstavlja 44% vseh v 

raziskavi sodelujočih učencev). Približno 1/3 učencev ne ve, oziroma ni prepričana, če bi 

jim tovrstna praksa pomagala (16% učencev je izbralo »mogoče«, 13% pa »ne vem«). Slabih 

10% pa meni, da jim terapevtski pes pri tem ne bi pomagal.  
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Kot je bilo že omenjeno, pa je tudi preko nekaterih drugih vprašanj anketnega vprašalnika, ki 

so bila odprtega tipa in so učenci sami navajali utemeljitve oz. vplive terapevtskega psa nanje, 

mogoče bolj posredno razbrati, v kolikšni meri ima terapevtski pes pri učencih lahko doprinos 

tudi na tem področju.  

Eno takih vprašanj je učence spraševalo po počutju v prisotnosti terapevtskega psa, s katerim 

imajo izkušnje na njihovi šoli in se je glasilo: »Kako se počutiš, ko je psička ime 

terapevtskega psa prisotna ob tebi ali v vašem razredu?«. Vprašanje je bilo odprtega tipa, 

odgovore pa sem združila po podobnosti in jih prikazuje spodnja tabela, saj bi bili podatki z 

grafičnim prikazom zaradi velikih razlik v frekvencah odgovorov, slabo razvidni.  

Tabela 1: Kako se počutiš, ko je terapevtski pes prisoten ob tebi ali v tvojem razredu? (n=300) 

Odgovor f 

Lepo, veselo, prijetno 241 

Sproščeno, me pomirja 34 

Varno 17 

Raje/lažje se učim, delam učno snov 9 

Zabavno 9 

Bolj zbrano 7 

Dolgočasno 4 

Polno energije  3 

Slabo, neprijetno 3 

Ne vem 3 

Nič posebnega 2 

Zanimivo je 2 

Manj osamljeno 2 

Raje sem v šoli 2 

Mešani občutki 2 

Nisem več jezen 1 

Kar v redu 1 

Enako kot sicer 1 

Čudno 1 

Prestrašeno 1 

 

Podatki kažejo, da terapevtski pes s svojo prisotnostjo v šolskem prostoru, pri večjem delu 

učencev – več kot 2/3 tistih, ki so podali odgovor na vprašanje, vzbuja zelo prijetne in 

vesele občutke ter izboljša njihovo razpoloženje. Kar sovpada z rezultati prej 

navedenega vprašanja, ki kaže, da bi prisotnost terapevtskega psa lahko pripomogla pri 

boljšem počutju več kot polovice učencev, v primeru razburjenosti zaradi konflikta ali druge 

podobne situacije. Približno 1/5 učencev pa je tudi tu pri vprašanju o počutju v prisotnosti 

psa v razredu oz. pri drugi dejavnosti, ki jo je v šoli deležen, navedla, da jih njegova 

prisotnost ter neposreden stik z njim tudi pomirjata in sproščata oz. se ob njem počutijo 

varne (34 učencev je navedlo, da jih pes pomirja ali sprošča, 17 pa, da se ob njem počutijo 

varne). Ravno ta dva dejavnika: »da ima pes na učence sproščujoč in pomirjajoč učinek« 
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ter, »da se ob njem počutijo prijetno, oz. da jih razvedri in jim pomaga k boljšemu 

počutju« pa sta bila najpogosteje navedena odgovora pri vprašanjih vseh ostalih treh 

raziskovalnih vprašanjih, ki so raziskovala mnenje učencev. Če naveden le enega od teh 

vprašanj, ki se je glasilo: »Zakaj bi si želel/a, da bi  imela tudi šolska psihologinja ali 

pedagoginja terapevtskega psa?« je največ učencev (f=28) kot razlog navedlo, da zaradi 

sproščenosti, ki jo omogoča pes oz., ker jih pomirja, nato je sledil odgovor, da zato, ker se ob 

psu bolje počutijo (f=16), tretji najpogostejši razlog pa so navedli, da bi jim pes pomagal, ko 

bi bili žalostni ali jezni (f=15). Omenjen učinek terapevtskega psa na otroke in mladostnike pa 

izpostavljata tudi avtorja (Marinšek in Tušak, 2007), ki enako, kot so opredelili mnogi učenci 

v raziskavi, tudi onadva navajata, da mnoge mladostnike že sama bližina živali pomirja in 

tolaži. Pri tem pa pojasnjujeta, da sta podpora in tolažba živali zelo pomembni, saj se 

odraščajoči večkrat počutijo odtujene od staršev in drugih odraslih. Nekateri pa celo od 

sovrstnikov in tako z ljudmi niso zmožni deliti svojih čustev, saj se bojijo, da bi se preveč 

vtikali vanje, jih kregali ali celo zasmehovali. Žival pa je za mnoge otroke in mladostnike 

odličen poslušalec, tolažnik in prijatelj za druženje. 

SVETOVALNE DELAVKE 

Vse tri svetovalne delavke menijo, da bi prisotnost terapevtskega psa v šolski svetovalni 

službi, lahko pripomogla pri umiritvi vsaj nekaterih učencev, v situacijah, ko pride do 

konflikta, nasilnega izbruha ali drugega impulzivnega vedenja. Kot predlaga svetovalna 

delavka S1, bi bilo koristno že to, da bi z učencem in psom lahko v takem primeru odšli 

na kratek sprehod, ki bi večini učencev pomagal pri sprostitvi in boljšemu počutju. Kar v 

praksi tudi že izvaja ena od strokovnih delavk, ki jo ona pozna. Pri tem pa še opozarja, da je 

potrebno za tovrstno prakso dobro poznati učence in vedeti, za katere bi bilo to smiselno 

in ustrezno ter za katere ne, saj kot pravi, to zagotovo ne bi bilo primerno čisto za vse.  

VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA 

Dve vodnici terapevtskega psa (V1 in V2) vidita prisotnost terapevtskega psa v šolski 

svetovalni službi kot možnost, ki bi za nekatere učence lahko pomenila učinkovito 

pomoč pri umirjanju in sprostitvi v primerih, ko le ti v stanju razburjenosti pridejo oz. so 

poslani k svetovalnemu delavcu. Intervjuvanka V1 poleg hitrejše pomiritve ob prisotnosti psa 

v svetovalni službi, predlaga tudi, da bi svetovalni delavec s terapevtskim psom lahko 

občasno tudi med odmori prišel pozdravit učence, s čimer bi pritegnil njihovo pozornost 

ter jo odvrnil od morebitnih konfliktov in omogočil, da bi se sprostili, še predno bi prišlo 

do agresivnih izbruhov. Tudi intervjuvanka V2 pripoveduje, da ima v praksi izkušnje, da se 

večina otrok v prisotnosti njenega terapevtskega psa hitreje pomiri. Vendar pa ob tem še 

izpostavlja, da pred umiranjem s pomočjo psa, vedno prej preveri, da so učenci v 

določeni meri že zmožni nadzorovati svoje vedenje, predvsem do te mere, da so zmožni 

ustreznega vedenja do psa: »Ko imamo učence, ki so razdraženi, oz. izgubijo nadzor nad 

svojim vedenjem in čustvovanjem, jih prosim, da mi pokažejo »varne roke in noge«, predno 

gremo na umirjanje s Cooperjem. Jaz jim pomagam pri umirjanju in prevzemanju nadzora 

nad svojim vedenjem in čustvovanjem, vendar pa so tega, ko je na voljo za pomoč tudi 

Cooper, zmožni veliko hitreje.«. Pomembno vlogo pa lahko po njenih izkušnjah terapevtski 
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pes predstavlja tudi za mlajše otroke, kateri so se zmožni hitreje pomiriti, saj jim pes 

lahko predstavlja pomembno motivacijo, kar pa lahko po njenem mnenju velja tudi za 

starejše učence, med drugim tiste, ki imajo odpor do šole: »Pri svojem delu sem imela tudi 

vrtčevske otroke, ki se zjutraj niso želeli posloviti od svojih staršev in jim dovoliti, da bi odšli. 

Ležali so na travi pred šolo in kričali. Ko sem jih vprašala, če bi želeli sprehoditi Cooperja po 

šoli, so mnogi izmed njih takoj prenehali jokati in mirno odšli noter v šolo. Podobna 

motivacija je Cooper lahko tudi za starejše učence, ki imajo težave z obiskovanjem šole.«. S 

čimer pa ima izkušnje tudi druga intervjuvanka, ki je v pogovoru poročala o učenki, ki je 

imela stisko, pogosto je tudi izostajala od pouka, vendar pa je imela velik interes do njene 

terapevtske psičke in ji je sama zaupala, da nikoli ni odsotna v šoli v dneh, ko je na šoli 

prisotna terapevtska psička. V nasprotju z vodnicama TP, ki terapevtskega psa vidita kot 

možno spodbudo pri umirjanju agresivnih in/ali razburjenih učencev, pa vodnica V4 glede 

tovrstne prakse opaža določene zadržke. Zlasti pri učencih, s katerimi svetovalni delavec 

ne dela redno in jih ne pozna dovolj, da lahko z gotovostjo predvidi, da v stanju hujše 

razburjenosti ne bodo predstavljali nevarnosti za psa: »Jaz bi tu kar imela en zadržek. Ker 

ne vem … Če poznaš učenca in delaš z njim, potem ti je lažje, potem približno veš. Če pa je to 

enkratni moment, da ti učenca ne poznaš, pa ne vem, kako bi bilo. To bi vam težko 

odgovorila, nimam izkušnje s takim primerom.«. Hkrati pa pojasnjuje, da se pri učencih, s 

katerimi redno dela, v situacijah, ko je učenec vznemirjen oz. nemiren, tudi sama poslužuje 

prakse, da se z učencem in psom odpravijo na krajši sprehod za sprostitev, kar pa vidi 

kot koristno možnost tudi za delo svetovalnega delavca v tovrstnih primerih: »Jaz se tudi 

tega poslužujem v takih momentih, ko vidim, da je otrok vznemirjen, nemiren, ali pa tudi, da 

mu zelo pade koncentracija in ne zmore več v tistem trenutku. Pa je dovolj že, da samo lulat 

peljeva kužka. To je moj izgovor. »Treba ga je peljat lulat.«. In je že tistih pet minut dovolj za 

sprostitev, da greva nazaj in ostalih trideset minut »oddelava« kot je potrebno.«. Enako 

prakso je kot možnost, ki bi lahko bila učinkovita pomoč pri sprostitvi in umirjanju učencev, 

navedla tudi svetovalna delavka S1.  
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE  

Socialni pedagogi imamo na podlagi svoje strokovne usposobljenosti določene specifične 

kompetence, določen koncept in področja delovanja, ki nas ločijo od ostalih strokovnih 

profilov na istem delovnem mestu ter našemu delu dajejo poseben doprinos. Kar velja tudi za 

področje dela v šolski svetovalni službi, kjer je med drugim zaposlenih tudi precej socialnih 

pedagogov. Eno od pomembnih usmeritev za delo le teh izpostavlja avtorica N. Šmit (1997), 

ki pravi, naj se socialni pedagogi pri svojem delu izogibajo stereotipnemu delovanju. Kar pa 

sama vidim kot zelo pomembno zlasti zaradi vzgojne naravnanosti našega dela ter dejstva, da 

je temelj vsakega socialno pedagoškega delovanja vedno odnos med strokovnim delavcem in 

uporabnikom (Krajnčan in Bajželj, 2008). Katerega pa zlasti s posamezniki, ki so po pomoč 

naslovljeni s strani drugih oseb, kar je pri delu šolskega svetovalnega delavca dokaj pogosto, 

vsaj po mojih izkušnjah, ni vedno lahko vzpostaviti. Zato sem v svojem magistrskem delu 

raziskovala ustreznost, koristi ter možne ovire sodelovanja s terapevtskim psom kot nove 

dopolnilne metode pri delu šolskega svetovalnega delavca. Pri tem čemer sem izhajala iz že 

obstoječih praks vključevanja terapevtskega psa na različna področja šolskega dela in 

življenja, kjer sem v raziskavo vključila vse za obravnavano področje pomembne perspektive. 

V le tej so tako sodelovale 4 vodnice terapevtskega psa, 3 šolske svetovalne delavke, 21 

drugih šolskih strokovnih delavcev ter 325 učencev dveh različnih osnovnih šol, kjer že 

poteka vključevanje terapevtskega psa na določena področja.  

Kot sem ugotovila s pomočjo empiričnega dela,  vključevanje terapevtskega psa v vzgojno 

izobraževalno okolje od strokovnih delavcev, ki se za to odločijo, zlasti zaradi novosti 

tovrstnega dela pri nas, zahteva precej dodatnega dela in tudi tveganj ter poguma. Hkrati pa  

ima obravnavano sodelovanje v praksi pomembne koristi, katere bi imele pri delu 

svetovalnega delavca še posebno vrednost. Le teh pa ne opažajo zgolj vodnice terapevtskega 

psa, temveč tudi šolski svetovalni delavci in ostali strokovni delavci vključenih šol ter, kar je 

še posebej pomembno - tudi sami otroci in mladostniki, ki so takšnega sodelovanja že deležni.  

Najprej me je zanimalo, v kolikšni meri posamezne v raziskavo vključene skupine vidijo 

vključevanje terapevtskega psa v delo šolskega delavca kot ustrezno dopolnilno metodo dela, 

oz. v kolikšni meri bi bili le tej naklonjeni. Rezultati so pokazali, da vse v raziskavo 

vključene vodnice TP, vse svetovalne delavke, ter večina ostalih anketiranih šolskih 

strokovnih delavcev vidi tovrstno sodelovanje kot idealno in zelo koristno metodo dela. 

Zelo pomembno pa se mi zdi tudi spoznanje, da bi si kar dobrih 70% anketiranih učencev 

želelo, da bi svetovalni delavec na njihovi šoli pri svojem delu vključeval terapevtskega psa. 

Na podlagi izkušenj intervjuvank, bi bilo terapevtskega psa v delo svetovalnega delavca 

najbolj smiselno vključevati nekajkrat na teden in ne vse dni. Pri čemer sta pomembna 

dejavnika predvsem obremenjenost tovrstnega dela za samega psa, kot tudi naravnanost 

in raznolikost dela svetovalnega delavca, ki ne obsega zgolj neposrednega dela z učenci, 

temveč tudi druge bolj administrativne naloge.  

Področje, ki se je tekom raziskave izkazalo kot tisto, kjer bi po mnenju prav vseh v raziskavo 

vključenih skupin, tovrstno vključevanje lahko prinašalo najpomembnejše koristi, je področje 

vzpostavljanja stika ter gradnje odnosa med svetovalnim delavcem ter učenci. Kar pa  
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hkrati sama vidim kot ključnega pomena tudi s socialno pedagoškega vidika, kjer je, kot pravi 

avtor Frommannn (2001, v Kobolt, 2001), zaupen odnos med socialnim pedagogom in 

otrokom oz. mladostnikom bistvo socialno pedagoškega dela ter osnova za vsako nadaljnjo 

vzgojno delo (Krajnčan in Bajželj, 2008), katero pa je pri svetovalnem delu močno v 

ospredju. Po mnenju avtorice A. Varjačič (2018) je odnos pri delu šolskega svetovalnega 

delavca z učenci osrednjega pomena tako pri iskanju pomoči v primeru stisk ali težav, kot tudi 

pri uspešnosti samega svetovalnega procesa oz. nudene podpore. Hkrati pa se je na tem mestu 

potrebno zavedati, da odnos vsekakor ni nekaj samoumevnega (Krajnčan in Bajželj, 2008), 

včasih pa ga kljub trudu svetovalnega delavca dodatno zavirajo še drugi dejavniki, med 

katerimi so nezaupanje do svetovalnega delavca, to, da posamezniki svoje situacije sploh ne 

vidijo kot problem, posledično pa tudi niso motivirani za spremembo in številni drugi 

dejavniki (Weizs in Hawley, 2002, v Pečjak, 2005). Zato je zelo pomembno spoznanje vodnic 

TP, ki v praksi opažajo, da jih tudi učenci, s katerimi v šoli neposredno ne delajo, zaradi 

terapevtskega psa veliko bolje poznajo, nanje drugače gledajo ter jim nekateri tudi bolj 

zaupajo (V4: »Pri nas je čez petsto otrok in vsi me bolj kot ne poznajo, ker sem tudi drugače 

zelo aktivna in me srečujejo, ampak vseeno. S tem je meni vsekakor, tako bom rekla… en 

»rating« zrasel. Hočem reči, da me učenci zaradi psičke bolje poznajo in tudi drugače name 

gledajo. S psom sem zagotovo pridobila nekaj točk pri njih. Oni točno vedo. In to je ena taka 

zelo pozitivna stvar. Na tak način se res lahko čisto drugačen odnos vzpostavi.«). To 

potrjujejo tudi spoznanja avtorjev Kruger idr. (2004, v Arkow, 2010), ki ugotavljajo, da 

strokovni delavec, ki pri svojem delu vključuje terapevtsko žival, za uporabnike deluje manj 

oddaljen in zastrašujoč. Sodelovanje z živaljo pa mu hkrati omogoči, da ga uporabniki 

spoznajo v drugačni luči. Posledično pa mu lažje zaupajo ter so se mu bolj pripravljeni odpreti 

(prav tam). Tudi večina intervjuvanih svetovalnih delavk meni, da bi imelo sodelovanje 

šolskega svetovalnega delavca s terapevtskim psom, lahko podobne koristi tudi pri njem, 

saj bi ga učenci na ta način bolje poznali, posledično pa bi se nekateri v primeru stisk tudi 

prej odpravili po pomoč. To so potrdili tudi rezultati raziskave med anketiranimi učenci, 

kjer jih dobra polovica meni, da bi se v primeru stisk ali težav lažje odločili priti po 

pomoč k svetovalnemu delavcu, če bi le ta pri svojem delu sodeloval s terapevtskim psom. 

Zelo pomemben pa se mi zdi tudi podatek, da podoben delež anketiranih učencev (več kot 

polovica) meni tudi, da bi v pogovorih s svetovalnim delavcem ob prisotnosti psa lažje 

zaupali in se počutili bolj sproščeno. Kar je bil tudi najpogostejši odgovor pri bolj splošnem 

vprašanju, ki se je glasilo: »Zakaj bi si želel/a, da bi imela tudi šolska psihologinja ali 

pedagoginja terapevtskega psa?« Iz česar je mogoče sklepati, ne le, da prisotnost 

terapevtskega psa učence resnično sprošča in jim omogoča, da odrasli osebi, ki je njen vodnik 

lažje zaupajo, temveč nam njihovi odgovori veliko povedo tudi o občutkih, ki jih otroci in 

mladostniki sicer občutijo v odnosu do svetovalnega delavca – da je mnoge v pogovorih z 

njim strah, nekateri menijo, da jih svetovalni delavec ne razume, druge je strah, da bi se nanje 

jezil, številni se v odnosu z njim ne počutijo varno in sproščeno ter mu težko zaupajo oz. se 

mu težko  odprejo. Pri razumevanju obeh spoznanj - da bi se v primeru težav učenci lažje 

odločili priti po pomoč k svetovalnemu delavcu ter bi v pogovorih lažje zaupali in se počutili 

bolj sproščeno, če bi le ta sodeloval s terapevtskim psom, pa so pomembni razlogi otrok in 

mladostnikov predvsem ti, da jih prisotnost psa oz. božanje le tega pomirja, mnoge je 

zaradi psa manj strah, zaradi česar se nekateri posledično tudi lažje pogovarjajo ter 
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lažje zaupajo (»Ker se vsaj jaz ob psih bolj sprostim in pogovor kar sam od sebe steče.«). 

Poleg tega številne prisotnost psa razvedri ali pa jim pomaga, da jim je lažje v situacijah, 

ko jim je hudo (»Kuža me razveseli, če sem žalostna in se slabo počutim.«). To potrjujejo 

tudi številne izvedene raziskave na tem področju (Chandler, 2001; Esposito,  McCune, Griffin 

in Maholmes, 2011), ki ugotavljajo, da imajo terapevtske živali lahko pomembno vlogo pri 

zagotavljanju socialne in čustvene podpore otrokom in mladostnikom, zlasti v stresnih in 

težkih situacijah. Pomembno je tudi dejstvo, da se nekateri anketirani učenci ob psu počutijo 

bolj varno, saj psu zaupajo. Tovrsten vpliv prisotnosti psa na otroke in mladostnike potrjuje 

tudi avtor Fine (2006), ki na podlagi več desetletnega vključevanja terapevtskega psa v 

svetovalne procese z otroki in mladostniki ugotavlja, da prisotnost le tega na udeležence 

svetovanja deluje zelo pomirjajoče, le ti pa svetovalno okolje občutijo kot varnejše in bolj 

sproščeno. Hkrati pa pes pogosto predstavlja tudi vez v pogovoru med enim in drugim ter z 

vsem omenjenim spodbudno vpliva na razvoj zaupanja ter odnosa med udeležencem in 

strokovnim delavcem (prav tam). Do zelo podobnih spoznanj so prišli tudi avtorji Kruger idr. 

(2004, v Arkow, 2010), kateri navajajo, da interakcija s terapevtskim psom pomaga otroku oz. 

mladostniku pridobiti občutek, da lahko drugim zaupa ter se lahko v času stiske nanje tudi 

opre.  

Vse v raziskavi sodelujoče skupine tako vidijo področje odnosa z učenci kot enega 

najpomembnejših, oz. ključnih doprinosov pri vključevanju terapevtskega psa v delo 

svetovalnega delavca, pri čemer pa izpostavljajo več vidikov oz. prednosti. Med njimi so 

lažja ter hitrejša vzpostavitev odnosa, zaupanja in naklonjenosti do svetovalnega 

delavca ter posledično večja učinkovitost svetovalnega procesa; lažja komunikacija in 

bolj sproščeno vzdušje; učenci pa svetovalnega delavca kot vodnika terapevtskega psa 

vidijo tudi v drugačni luči, kar omogoča bolj zaupen in sproščen odnos, v katerem se 

učenci lažje odprejo. Zaradi vsega omenjenega bi bilo vključevanje terapevtskega psa še 

posebej dragoceno pri izvajanju pogovorov ter nudenju pomoči učencem s travmatskimi 

izkušnjami, učencem, ki se soočajo z različnimi stiskami, z negotovostjo, s stresom ali z 

anksioznostjo ter z drugimi ranljivimi skupinami otrok in mladostnikov. Pa tudi pri 

izvajanju svetovalnih pogovorov z učenci sicer, saj je pri vseh svetovalnih procesih ravno 

odnos tisti, ki bistveno vpliva na končni rezultat le tega. (Varjačič, 2018) Pomen odnosa pa 

zelo dobro opredeljuje tudi avtorica G. Čačinovič Vogrinčič (2013, str. 12), ki pravi, da se 

odrasli le »v vlogi spoštljivega in odgovornega zaveznika lahko naslonimo na delovni odnos, 

prvi korak pa mora biti, da se najprej pridružimo otroku.« Pridružiti se otroku ali mladostniku 

in začeti vzajemno vzpostavljanje iskrenega odnosa pa ni vedno lahko. Zlasti pri delu z otroki 

in mladostniki, ki imajo zaradi preteklih negativnih izkušenj velikokrat precejšnje težave z 

zaupanjem do odraslih (Kobolt, 2006), hkrati pa mnogokrat tudi večina odraslih na šoli (ali 

celo v domačem okolju) do njih. Zaradi česar vidim terapevtskega psa, ki je v mnogih 

primerih lahko edini, ki mu tovrstni otroci in mladostniki zaupajo ter se ob njem počutijo 

varno in sproščeno, kot pomemben »most« pri gradnji zaupnega odnosa med svetovalnim 

delavcem in odraščajočim. Kar pa je edini način, da bo posameznik zmožen izraziti svoj 

položaj, ki pa je osnovni pogoj za spremembe. (prav tam) 
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Poleg odnosnega vidika pa je z vključevanjem terapevtskega psa v delo z otroki in 

mladostniki mogoče dosegati še številne druge koristi. Na podlagi izkušenj vodnic TP, 

svetovalnih delavk in približno tretjine ostalih šolskih strokovnih delavcev ni mogoče 

opredeliti zgolj določenih skupin otrok ali pa področij dela z učenci, kjer bi bil 

terapevtski pes pri delu svetovalnega delavca lahko koristen, saj je možnosti za tovrstno 

delo in pa koristi, ki jih omogoča, nešteto. Ker je mogoče dejavnosti popolnoma prilagoditi 

posameznemu učencu in specifičnim potrebam le tega, bi lahko svetovalni delavec 

terapevtskega psa vključeval v delo z vsemi učenci, tudi vsemi skupinami učencev s 

posebnimi potrebami. Pri tem pa bi bilo po mnenju vodnic TP zelo odvisno od posameznega 

svetovalnega delavca, koliko časa bi bil pripravljen vložiti v tovrstno delo, koliko idej bi imel 

ter pri delu s katerimi učenci oz. na katerih področjih bi videl največje potrebe po tovrstnem 

delu.  

Po mnenju in izkušnjah vodnic TP, svetovalnih delavk ter večine ostalih šolskih strokovnih 

delavcev pa bi obravnavano partnerstvo lahko imelo še posebne prednosti pri delu 

svetovalnega delavca z nekaterimi skupinami otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Kjer pa največji doprinos opažajo pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami za delo, s katerimi je najbolj kompetenten ravno socialni pedagog. (Šmit, 1997) Kot 

je pokazala raziskava izvedena v slovenskih osnovnih šolah (Adlešič, 2000), je to ena od treh 

skupin učencev, zaradi katerih se učitelji v največji meri obračajo po pomoč k svetovalnim 

delavcem. Tako svetovalni delavci sami, kot učitelji ter vodstveni delavci, pa tovrstno 

področje v praksi zaznavajo tudi kot eno pomembnejših področij dela svetovalnih delavcev 

(prav tam). Če na podlagi izkušenj intervjuvanih vodnic TP in svetovalnih delavk strnim 

številne prednosti in možnosti vključevanja terapevtskega psa v delo z otroki in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, bi na tem področju svetovalni delavec, zlasti, v primerih, 

ko je le ta socialni pedagog, lahko s terapevtskim psom sodeloval na več načinov ter na več 

nivojih. Prvi način je primarna prevencija, kjer bi lahko na razrednih urah z različnimi 

oddelki izvajal socialne delavnice namenjene razvoju različnih socialnih veščin ter 

izboljšanju medosebnih odnosov in socialne klime v posameznem oddelku. Saj je (zlasti 

preventivno) delo s celotno (mešano) skupino, kjer potekajo socialne interakcije in v kateri 

problemi nastajajo, ena bistvenih kompetenc socialno pedagoškega delovanja ter hkrati tudi 

pomembno področje dela šolskega svetovalnega delavca. (Šmit, 1997) Potrebo po tovrstnem 

delu v osnovni šoli poudarja tudi avtorica G. Čačinovič Vogrinčič (2013), ki ugotavlja, da je 

učenje socialnih veščin v šolskem okolju pogosto premalo udejanjeno, pomen tega pa prezrt, 

čeprav učenje veščin, kot so medsebojno sodelovanje in pomoč, sočutje ter solidarnost, spada 

v zelo dragocen proces učenja v šoli. Po mnenju avtorja Kupfferja (1995, v Krajnčan, 1997) 

pa je ravno socialni pedagog v vlogi šolskega svetovalnega delavca tisti, ki lahko na šoli 

prikaže pomen socialnega učenja. Poleg tega bi svetovalni delavec lahko učence s psom 

obiskoval tudi med odmori, ki so čas, ko med vrstniki najpogosteje prihaja do konfliktov, 

druženje z psom pa na večino učencev deluje razvedrilno in sproščujoče. V okviru 

sekundarne in terciarne prevencije pa bi lahko s pomočjo terapevtskega psa izvajal 

delavnice socialnih veščin, namenjene manjši skupini učencev s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Poseben pomen vključevanja terapevtskega psa v tovrstne dejavnosti 

potrjujejo tudi različni avtorji, med njimi Arkow (2010), ki pojasnjuje, da sodelovanje s 
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terapevtskim psom otrokom in mladostnikom omogoča igro vlog, prenos in uprizarjanje 

izkušenj iz življenja, izboljšanje samozavesti ter možnost učenja in prakticiranja socialnih in 

komunikacijskih spretnosti. Avtorji Reed, L. Reffer in N. Villegas (2012) ter (Arluke, 2010) 

pa na tem mestu dodajajo, da interakcija s terapevtskim psom spodbuja socialno ustrezno 

vedenje posameznika ter pozitivno oblikuje odnosne in vedenjske težave otrok in 

mladostnikov. Poleg že omenjenega pa bi svetovalni delavec terapevtskega psa lahko 

vključeval tudi v individualno delo s tovrstnimi učenci. S pomočjo ciljno načrtovanega in 

kontinuiranega dela z omenjenimi učenci, bi se po izkušnjah intervjuvank, pri nekaterih 

posameznikih lahko zmanjšali agresivni izpadi ter občutki tesnobe, bolj umirjeni in 

sproščeni pa bi tudi lažje ohranjali sposobnost pozornosti in koncentracije ter 

motivacijo za učno delo, kar je seveda zelo koristno tudi pri drugih učencih. Poleg tega 

omenjene dejavnosti s terapevtskim psom lahko pomembno izboljšajo primanjkljaje na 

področju socialnih veščin ter spodbudno vplivajo na odnose s sovrstniki, kar so velikokrat 

primarni primanjkljaji pri skupini otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. (Žižak, 2009) Poleg že omenjenih prednosti vključevanja terapevtskega psa v delo z 

omenjeno populacijo, pa je eno od pomembnih spoznanj tudi to, da lahko otroku ali 

mladostniku, ki je v interakciji s terapevtsko živaljo, izkušnja lastnega odnosa z le to, 

posreduje določeno znanje o mejah ter omejitvah in sicer s pomočjo opazovanja in 

posnemanja interakcij oz. odnosa med strokovnim delavcem ter samo živaljo. Takšnega 

odnosa si posameznik želi tudi sam in mu tako predstavlja motivacijo, da se je za 

doseganje ustreznega vedenja pripravljen bolj potruditi (Chandler, 2001), kar pri svojem 

delu opažajo tudi vodnice TP in svetovalne delavke. Zaradi česar pa se je potrebno zavedati, 

da posledično ni mogoče dosegati pozitivnih učinkov pri učencih, ki psom niso 

naklonjeni, oz. jim ti zaradi drugih razlogov ne predstavljajo motivacije in ob njih niso 

sproščeni.  

Delo svetovalnega delavca z omenjeno skupino učencev pa ne zajema le kontinuiranega dela 

z njimi, temveč le ta pogosto posreduje tudi pri umirjanju učencev v primeru konfliktov in 

nasilnih izbruhov oz. težav z nadzorovanjem vedenja. (Brus, 2010) Pri tem je zelo pomemben 

vidik ta, da pes s svojo prisotnostjo v šolskem prostoru, pri večjem delu otrok in 

mladostnikov vzbuja zelo prijetne in vesele občutke ter izboljša njihovo razpoloženje. 

Hkrati pa mnoge njegova prisotnost ter neposreden stik z njim tudi pomirjata in 

sproščata, oz. se ob njem počutijo varne. To potrjujejo tudi številne raziskave (Haggerty in 

Mueller, 2017; McKibben, 2018; Siegel, 2004; Ward-Griffin, Klaiber, Collins, Owens, Coren 

in Chen, 2018), ki kažejo, da stik s terapevtskim psom vpliva na hormonske spremembe 

posameznika in posledično znižuje stres in krvni tlak ter pozitivno vpliva na njegovo 

razpoloženje. Zaradi česar bi pa bilo po mnenju večine intervjuvanih vodnic TP in svetovalnih 

delavk, sodelovanje svetovalnega delavca s terapevtskim psom lahko pripomoglo pri 

umirjanju vsaj nekaterih učencev v primeru konfliktov in nasilnih izbruhov, tako pri 

učencih s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kot drugih posameznikih, ki imajo občasne 

težave z nadzorovanjem vedenja oz. socialno sprejemljivim izražanjem svojih čustev. Kar 

potrjujejo tudi rezultati anketiranih učencev, saj več kot polovica tistih, ki so navedli, da se v 

šolskem okolju kdaj razjezijo ali pa so na koga jezni, meni, da bi se v tovrstnih situacijah 

bolje počutili, če bi imeli možnost umirjanja v prisotnosti terapevtskega psa. Kot je 
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predlagala S1, bi bilo koristno že to, da bi svetovalni delavec z učencem in psom v takem 

primeru odšel na kratek sprehod, ki bi večini učencev pomagal pri sprostitvi, umiritvi in 

boljšemu počutju. Omenjene koristi med drugim potrjuje tudi avtorica J. Nolan (2017), ki na 

podlagi svoje svetovalne prakse pojasnjuje, da že menjava samega okolja izven formalnega, 

kot je pisarna, pri sprehodu s terapevtskim psom in uporabnikom deluje precej bolj 

sproščujoče. Hkrati pa posameznik med sprehodom tudi veliko lažje deli svoje občutke oz. 

pripoveduje o stvareh, ki so se zgodile (prav tam). Je pa potrebno za tovrstno prakso dobro 

poznati učence in vedeti, za katere bi bilo to smiselno in ustrezno ter za katere ne. Hkrati 

pa je tu pomemben tudi nasvet, ki ga je na podlagi svojih izkušenj podala intervjuvanka V2, 

ki tovrstno prakso že izvaja. To je, da se pred umiranjem s pomočjo psa, vedno prej 

preveri, da učenci v določeni meri že lahko nadzorujejo svoje vedenje, predvsem do te 

mere, da so zmožni ustreznega vedenja do psa. Zlasti pri učencih, s katerimi svetovalni 

delavec ne dela redno in jih ne pozna dovolj, da lahko z gotovostjo predvidi, da v stanju 

hujše razburjenosti ne bodo predstavljali nevarnosti za psa.  

Za delo svetovalnega delavca pa se mi zdi pomembno tudi spoznanje, katerega je na podlagi 

svojih izkušenj izpostavila V4. To je, da prisotnost terapevtskega psa ne sprošča situacije in 

ne spodbuja pozitivnih čustev zgolj pri otrocih in mladostnikih, temveč tudi pri odraslih, 

kjer olajša tudi komunikacijo. Kar bi po njenih izkušnjah lahko večkrat pomagalo pri 

sprostitvi napetega ozračja določenih situacij sodelovanja s starši in tako pripomoglo k 

učinkovitejši komunikaciji in uspešnejšemu medsebojnemu sodelovanju: :»[…] V 

svetovali službi, kjer dostikrat so napete situacije in kamor prihajajo učenci večinoma z 

raznimi težavami, pa tudi starši so po navadi na pogovor povabljeni bolj zaradi kakšnih 

neprijetnih situacij, bi to vsekakor bilo zelo koristno na ta način.«. Povezovanje in 

sodelovanje s starši namreč spada med pomembna področja dela svetovalnega delavca 

(Kurikularna komisija za svetovalno delo, 2008), kvaliteta le tega pa je v prvi vrsti pomembna 

zlasti za otroka oz. mladostnika (Kalin idr., 2008). Saj iskreno in vzajemno sodelovanje, ki 

temelji na obojestranskem zaupanju, lahko predstavlja pomemben vir podpore za mnoge 

otroke in mladostnike, zlasti tiste, ki se v času šolanja soočajo z določenimi težavami. Pri tem 

pa, kot pojasnjujejo avtorji Kalin idr. (prav tam), na kakovostno sodelovanje svetovalnih 

delavcev s starši med drugim pomembno vpliva tudi ozračje, kjer svetovalni delavec z 

vzpostavljanjem pozitivnega sodelovalnega ozračja, spodbuja starše k sodelovanju, 

navezovanju iskrenih medosebnih odnosov ter k tem, da mu zaupajo. Na kar bi, kot kažejo 

izkušnje omenjene vodnice TP, lahko zelo ugodno vplival tudi terapevtski pes s svojo 

prisotnostjo. Kjer bi po mojem mnenju mnogokrat pomembno pripomogel zlasti pri 

premagovanju občutka strahu ter s tem povezanega obrambnega vedenja pri starših, s katerim 

nekateri vstopajo v odnos s svetovalnim delavcem, še posebej v situacijah, ko gre za določene 

težave njihovega otroka. Kar se mi zdi pri starših nekaterih učencev s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, kateri so zaradi motečih oblih vedenja lahko precej pogosto vabljeni v 

šolo, še posebej pomembno.  

Poleg otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, pa so po mnenju obeh 

skupin intervjuvank ter ostalih šolskih strokovnih delavcev, tudi druge skupine otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, kjer bi terapevtski pes, kot pomočnik 
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svetovalnega delavca, lahko doprinesel pomembne koristi pri delu le tega. Zato bi bilo 

tovrstno sodelovanje zelo primerno tudi za svetovalne delavce, ki na šoli hkrati izvajajo 

dodatno strokovno pomoč, ki je usmerjena h kontinuiranemu delu s posameznimi učenci s 

posebnimi potrebami, kjer je omenjena kombinacija dela v praksi dokaj pogosta. Poleg tega je 

več raziskav (Adlešič, 2000; Mrvar, 2013) izvedenih v slovenskih osnovnih šolah pokazalo, 

da svetovalni delavci veliko svojega časa namenjajo individualni obravnavi otrok in 

mladostnikov z učnimi in vzgojnimi težavami ter obravnavi otrok s posebnimi potrebami, kar 

tako spada med pomembnejša področja dela le teh. Znotraj učencev s posebnimi potrebami bi 

imel terapevtski pes pomemben doprinos zlasti pri nudenju pomoči otrokom in 

mladostnikom z motnjami avtističnega spektra, kjer bi vključevanje terapevtskega psa 

lahko med drugim olajšalo medvrstniške socialne interakcije ter spodbudilo razvoj 

komunikacijskih veščin, kar potrjujejo tudi številne že izvedene raziskave na tem področju 

(Berry, Borgi, Francia, Alleva in Cirulli, 2012; Melson, 2003). Pa tudi pri nudenju pomoči 

učencem z bralno-napisovalnimi težavami ter tistim, ki imajo težave na področju 

vzdrževanja pozornosti in koncentracije. Pri načrtovanju dejavnosti s slednjimi, bi na tem 

področju lahko sledil kateremu od že oblikovanih kurikulumov, kot to že izvaja ena od 

intervjuvanih vodnic TP. Hkrati pa bi se pri delu z učenci, ki imajo težave na področju 

pozornosti in koncentracije lahko posluževal tudi že prej omenjene metode dela, ki je ustrezna 

tako za umirjanje vedenjsko motečih učencev, kot tudi za vmesno sprostitev pri učnem delu, 

ko gre za težave z ohranjanjem pozornosti. To je, da bi se svetovalni delavec v primerih, ko 

vidi, da je učenec med učnim ali drugim delom vznemirjen, nemiren, oz. mu upade 

koncentracija, z učencem odpravil na krajši sprehod s psom. Kar je po izkušnjah vodnice 

TP, ki pri svojem pedagoškem delu to že izvaja dovolj, da učenec nato lahko bolj kakovostno 

nadaljuje z učnim delom, saj mu tovrstni sprehod koristi pri nadaljnji zbranosti. Zato bi bila 

izbrana praksa še posebej koristna ravno za svetovalne delavce, h katerim pogosto prihajajo 

učenci, ki zaradi težav z ohranjanjem pozornosti, v razredu zaradi nemira ali pa motenja 

pouka ne zmorejo več, hkrati pa tudi pri nudenju učne pomoči le tem.  

Pomemben doprinos pa bi lahko imel tudi pri nudenju pomoči učencem z bralno 

napisovalnimi težavami, saj bi (z ustrezno opravljeno dodatno licenco) lahko izvajal 

mednarodno uveljavljeni R.E.A.D. program, namenjen spodbujanju bralnih veščin, 

katerega v nekaterih slovenskih šolah sicer že uspešno udejanjajo s pomočjo zunanjih 

terapevtskih parov. Pomen izvajanja omenjenega programa s strani svetovalnega delavca pa 

sama vidim zlasti z vidika preventivne dejavnosti, ki bi se lahko izvajala s celotnim razredom 

ali pa določeno manjšo skupino in bila ciljno širše naravnana. Saj tovrstna dejavnost ne 

prinaša zgolj koristi pri spodbujanju bralnih veščin, temveč kot je med drugim pokazala 

avstralska raziskava izvedena na eni izmed osnovnih šol (Lloyd in Sorin, 2015), omogoča tudi 

številne druge prednosti, kot so izboljšanje samopodobe učencev, veščin medsebojnega 

sodelovanja ter odnosov s sovrstniki. Hkrati pa individualna situacija branja predstavlja tudi 

možnost za vzpostavljanje zaupnega odnosa med svetovalnim delavcem in otrokom ter 

odlično priložnost za sproščen pogovor, iz katerega lahko svetovalni delavec izve mnoge 

stvari o posamezniku, ki bi mu jih sicer težko zaupal. Kar je zelo dobro pojasnila ena od 

intervjuvanih svetovalnih delavk: »Večkrat že tako, med samim branjem s psom, kjer 

načeloma ni nič terapevtskega, čisto spontano vmes pridejo ven kakšne take stvari, ki jih 
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otroci povedo, tudi precej osebne, kar sicer res težko dosežeš. Tovrstno delo res nudi 

ogromno priložnosti za pogovor.«. 

Kljub koristim obravnavane metode dela, pa je zagotavljanje varnosti ter dobrega počutja tako 

vseh udeležencev šole, kot na drugi strani tudi terapevtskega psa na prvem mestu. Hkrati pa 

mora vsaka metoda tudi  ustrezati pogojem določene ustanove ter strokovnega delavca ne sme 

ovirati pri opravljanju njegovega dela kot celote, zato sem s pomočjo raziskave identificirala 

in strnila tudi morebitne ovire oz. težave, ki jih je potrebno predhodno predvideti ter pogoje, 

ki so potrebni za uspešno vpeljavo sodelovanja s terapevtskim psom.   

Pomembno spoznanje se mi zdi podatek, da skoraj polovica v raziskavi sodelujočih 

strokovnih delavcev na podlagi dosedanjih izkušenj na njihovi šoli ne opaža nobene težave 

oz. pomanjkljivosti pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko okolje, kar 67% pa jih 

ne predvideva nobenih posebnih ovir oz. možnih težav, ki bi lahko oteževale sodelovanje 

svetovalnega delavca s terapevtskim psom.  Nekateri posamezniki pa so opozorili na 

določene dileme, za katere menijo, da bi lahko ovirale tovrstno prakso.  

Ena redkih ovir, ki je bila izpostavljena s strani več posameznikov, je možnost težav z 

različnimi alergijami ali pa s strahom posameznih učencev in/ali strokovnih delavcev do 

psa. Na to opozarjata tudi avtorja M. Marinšek in Tušak (2007), ki navajata, da lahko različne 

alergije povzročijo številne nevšečnosti, med posamezniki pa se lahko pojavljajo tudi 

določeni strahovi ali celo fobije. Vendar pa so tako po izkušnjah intervjuvanih vodnic TP in 

svetovalnih delavk, kot tudi v raziskavo vključenih učencev in njihovih strokovnih delavcev, 

zlasti hujše oblike strahu oz. težje alergije, ki bi v praksi povzročale več težav, zelo 

redke. Raziskava je namreč pokazala, da je na obeh sodelujočih šolah, le nekaj posameznih 

učencev s tovrstnim strahom, enako pa velja tudi za posameznike, ki jim zaradi alergije ali 

drugih zdravstvenih razlogov, stik s psom na šoli ne odgovarja. Pri tem pa so po mojem 

mnenju še pomembnejše izkušnje o tem, kaj tovrstne dejavnosti na šoli pomenijo za takšne 

učence, saj se socialno pedagoška stroka še posebej zaveda pomena metod, ki so vključujoče 

za vse učence in nikogar ne stigmatizirajo. Kot kažejo podatki na izbranih šolah, dejavnosti s 

terapevtskim psom ne predstavljajo posebnih težav za posamezne učence, ki se psov 

bojijo in ne poročajo o primerih, ko učenci zaradi hudega strahu ne bi mogli/želeli biti 

prisotni pri dejavnostih. Podobno pa velja tudi za otroke in mladostnike z določenimi 

alergijami, saj v praksi pri vsakem posamezniku to uspejo reševati na svojevrsten način. 

Potrebno je le, da je strokovni delavec, ki je vodnik terapevtskega psa, s tem seznanjen 

ter da se tovrstni učenci držijo dogovorov, med katerimi sta najpogosteje redno umivanje 

rok ter krajša neposredna izpostavljenost psu v primeru posameznikove alergije. Pri (blažjih) 

strahovih pred psi, pa učenci le te postopoma večinoma uspejo tudi preseči, kjer pa je po 

mnenju ene od vodnic TP, pri premagovanju tovrstnega strahu ravno terapevtski pes zaradi 

ustrezne vzgoje najprimernejši. To potrjujejo tudi številne izkušnje in raziskave na tem 

področju, ki kažejo, da se lahko otroci s pomočjo ustreznega vodenja in ravnanja, naučijo 

premagati svoj strah do živali. (Charlotte's Litter, 2014) 

Poleg skrbi za udeležene učence, pa je izjemnega pomena tudi ustrezna skrb za terapevtskega 

psa, kjer je v prvi vrsti pomembno, da bi svetovalni delavec pri svojem delu vedno v 
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zadostni meri upošteval psa ter njegove potrebe in le te postavil na prvo mesto. V 

nasprotnem primeru, se namreč lahko zgodi, da se psa preobremeni, zaradi česar lahko 

doživi celo izgorelost. Na to opozarjata tudi avtorja Butler (2004, v Serpell, Coppinger, Fine 

in Peralta, 2010) ter Tzachi (2006), ki pravita, da je zato potrebno  preko celotnega poteka 

vključevanja psa v delo z uporabniki le tega opazovati in še pravočasno prepoznati znake 

stresa ter ga v takem primeru takoj umakniti iz prostora. Podobno opozarja tudi intervjuvanka 

V4, ki pojasnjuje, da se je potrebno zavedati in upoštevati, da je tovrstno delo za psa 

obremenilno in stresno, sodelovanje z določenimi učenci, zlasti tistimi z izstopajočimi 

oblikami vedenja, pa še posebej. Pri tem pa je zelo pomembno predvsem dobro poznavanje 

svojega psa ter zavedanje, da so potrebe posameznih psov med seboj zelo različne, na 

počutje posameznega psa pa pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki. Med njimi so 

počutje specifičnega psa v šolskem prostoru, samo delo, ki ga pes izvaja v šoli, ali mu 

tovrstno delo odgovarja ter ali ima svoj prostor, kjer se lahko spočije. Tu pa je prednost 

svetovalnega delavca zagotovo ta, da ima po navadi svojo lastno pisarno, kjer ima pes lahko 

svoj prostor in potreben mir, ko je to potrebno.  

Poleg zagotavljanja dobrega počutja vseh udeležencev, pa je eden bistvenih pogojev za 

sodelovanje s terapevtskim psom vsekakor tudi zagotavljanje varnosti, tako za žival kot za 

uporabnike. Pomen tega izpostavljata tudi avtorici L. Ernst (2014) in C. K. Chandler (2011), 

ki opozarjata, da se je potrebno zavedati, da kljub šolanosti terapevtskega psa, vseeno lahko 

pride do nepredvidljivih situacij, katere imajo lahko negativne posledice tako pri uporabnikih 

kot terapevtskemu psu. (prav tam) Na tem mestu so nekateri strokovni delavci šole izrazili 

skrb, da bi težavo lahko predstavljali učenci, ki imajo težave z nadzorovanjem vedenja 

in pri katerih obstaja večja možnost, da bi dogovorjena pravila vedenja kršili. Omenjen 

vidik izpostavlja tudi avtor Tzachi (2006), ki opozarja, da so lahko nekateri uporabniki v 

odnosu do terapevtskega psa grobi, posesivni, z njim neustrezno ravnajo in ga lahko tudi 

poškodujejo. Kar pa tudi sama vidim kot povsem smiselno skrb, saj zlasti v primeru 

socialnega pedagoga v vlogi svetovalnega delavca, eno primarnih področij njegovega dela 

predstavlja ravno delo s tovrstnimi učenci, tako nudenje kontinuirane pomoči, kot tudi 

posredovanje v primerih agresivnih izbruhov oz. drugih oblik motečega vedenja. Kjer so 

rezultati raziskave pokazali, da ima sodelovanje s psom za tovrstne učence zelo pomembne 

koristi, vendar pa se hkrati postavlja vprašanje o vplivu oz. varnosti tovrstnih situacij za 

samega psa. Tu se mi zdi ključnega pomena pravilo vodnic TP ter svetovalnih delavk, ki 

pravijo, da je vsakršno možnost neustreznega vedenja do psa potrebno že v naprej 

preprečiti. S tem se strinjajo tudi avtorji Ascione, McCabe, Phillips, in Tedeschi (2010) ter S. 

Zilcha-Mano, Mikulincer, in Shaver (2011), ki izpostavljajo, da ima strokovni delavec, ki je 

vodnik terapevtskega psa odgovornost, da le tega nikoli ne postavlja v situacijo, kjer bi lahko 

prišlo do zlorabe ali škodovanja le temu. Pri vprašanju, kako to omogočiti, je potrebno 

dosledno slediti nasvetom intervjuvank, da je v ta namen potrebno vse dejavnosti s 

terapevtskim psom skrbno načrtovati, poskrbeti za ustrezno ozaveščenost vseh o 

prisotnosti le tega na šoli, pomembno pa je tudi jasno poznavanje pravil ter ustreznega 

vedenja v prisotnosti psa s strani vseh udeležencev šole. Pri učencih, ki imajo težave z 

nadzorovanjem vedenja, pa je temu potrebno posvetiti še posebej veliko časa in 

pozornosti ter hkrati stika s psom nikoli omogočiti učencem, če o ustreznosti njihovega 
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vedenja do psa, nismo prepričani. Vedno pa je potrebno upoštevati tudi pravilo, da pes 

nikoli ne sme ostati sam, brez nadzora njegovega vodnika, na kar opozarja tudi avtorica C. 

K. Chandler (2011), ki pravi, da se terapevtske živali nikoli ne sme puščati same z 

uporabnikom, niti drugo strokovno osebo, ki ni njen vodnik. Ena od intervjuvanih svetovalnih 

delavk pa na tem mestu dodaja spoznanje, katero potrjujejo tudi vodnice TP in sicer, da se 

ravno s pomočjo terapevtskega psa, ki večini učencev predstavlja pomembno motivacijo, 

lahko zelo dobro utrjuje nadzorovanje in usmerjanje vedenja, tudi z učenci, ki imajo na 

tem področju sicer težave. Kar potrjujejo tudi avtorji Ascione, McCabe, Phillips in Tedeschi 

(2010), kateri navajajo, da ima posredovanje s pomočjo živali kot je terapevtski pes, veliko 

možnosti za dosego posameznikov, ki imajo težave na področju vedenja.  

Za svetovalnega delavca, ki bi se odločil za izbrano sodelovanje s terapevtskim psom pa je 

pomembno tudi predhodno zavedanje, ki po mnenju nekaterih vodnic TP verjetno tudi vpliva 

na to, da pri nas za enkrat še ni več praks vključevanja lastnega terapevtskega psa v šolski 

prostor. To je dejstvo, da tovrstno delo za strokovnega delavca, ki je hkrati vodnik 

terapevtskega psa, zahteva ogromno dodatnega dela in veliko odgovornosti. To izpostavlja 

tudi avtor Callahan (2014), ki pravi, da vključevanje lastnega terapevtskega psa zahteva od 

strokovnega delavca veliko dela, koordinacije ter pridobivanja podpore iz številnih virov. 

Tako na sami poti do ustrezne usposobljenosti in zagotavljanja potrebnih pogojev, kot tudi 

tekom samega pedagoškega dela, kot pojasnjujejo intervjuvanke na podlagi lastnih izkušenj. 

Pred začetkom je namreč potrebno opraviti vsa potrebna izobraževanja skupaj s psom ter 

pridobiti potrebna potrdila za  licenco terapevtskega para. Kot svetuje ena od vodnic TP, pa 

je priporočljivo, da imata pred vključitvijo v šolsko okolje, že tudi določene predhodne 

praktične izkušnje (poleg zahtevanih za pridobitev licence). Ko je to opravljeno, pa se je 

pred vključitvijo potrebno tudi natančno pozanimati o predpisih posamezne šole, katere je 

potrebno upoštevati. Nato pa predhodno tudi jasno določiti, v katere prostore šole bo pes 

lahko zahajal ter že v naprej predvideti in upoštevati morebitne prostorske ovire, ki lahko 

v praksi otežujejo vsakodnevno delo s terapevtskim psom. Kasneje v pedagoški praksi pa 

obstaja  tudi nevarnost, da zaradi velikega nabora možnosti za sodelovanje s terapevtskim 

psom ter veliko želja na sami šoli, posameznik ne zna postaviti ustreznih meja, kar lahko 

vodi do pomanjkanja časa za opravljanje določenih drugih del ter preobremenjenosti - 

tako za psa, kot za svetovalnega delavca.  

Nobena od intervjuvanih svetovalnih delavk in vodnic TP, ki imajo le tega že vključenega v 

šolski prostor, ni bila deležna nobenih težav ali zadržkov s strani vodstva šole ali drugih 

sodelavcev, niti učencev ter njihovih staršev, so pa povedale, da je povsem razumljivo, da 

so nekateri sodelavci bolj naklonjeni psu, drugi pa manj, enako pa lahko velja tudi za 

starše in učence. Vse intervjuvanke pa kot potreben pogoj pred vključitvijo terapevtskega psa 

vidijo pridobitev soglasja vodstva šole, ki mora tovrstno prakso podpirati in odobriti. 

Priporočljivo pa je predhodno preveriti tudi naklonjenost za tovrstno prakso med 

zaposlenimi, lahko tudi med starši učencev. Vsekakor pa je po odločitvi in odobritvi s 

strani vodstva, potrebno zbrati soglasja staršev učencev, vsaj tistih, ki bodo v 

neposrednem stiku s psom, so pa prakse tu različne. Preko soglasij je potrebno pridobiti 
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tudi informacije o morebitnih alergijah ali strahovih posameznih učencev ter tudi 

delavcev šole, ki bi lahko oteževali stik s psom. 

Po mnenju ene od intervjuvanih vodnic TP ter nekaterih posameznih anketiranih šolskih 

strokovnih delavcev pa lahko vključevanje lastnega terapevtskega psa s strani svetovalnega 

delavca v vsakodnevni praksi otežuje tudi logistični vidik, ki pa v primerjavi s sodelovanjem 

z zunanjim terapevtskim parom prinaša tako prednosti, kot tudi določene ovire. Kot kažejo 

izkušnje intervjuvank, sodelovanje z zunanjim terapevtskim parom namreč zahteva veliko 

usklajevanja med le tem, svetovalnim delavcem ter učitelji in učenci ter posledično tudi 

veliko prilagajanja. Hkrati pa je partnerstvo z zunanjim terapevtskim parom tudi težko 

dobiti, saj so zlasti v Osrednji Sloveniji, zelo zasedeni. V primeru lastnega terapevtskega psa 

pa je le tega v delo svetovalnega delavca mogoče vključevati v precej večjem obsegu, 

svetovalni delavec pa lahko to precej bolj prilagaja potrebam svojega dela. Je pa tu potrebno 

v naprej predvideti in upoštevati različne dodatne službene obveznosti svetovalnega 

delavca, zaradi katerih je lahko delovni dan za terapevtskega psa predolg ali pa na 

določenih stvareh ne more biti prisoten. Tu pa so še nepredvidljivi dogodki, kot so 

različna nadomeščanja v šolskem prostoru, ki so lahko zlasti problem, če gre za določene 

učence, ki zaradi različnih razlogov ne želijo ali pa ne smejo priti v stik s psom. Potrebno pa 

je tudi zavedanje, da  delo svetovalnega delavca ne zajema le neposrednega dela z učenci, 

temveč so določene delovne obveznosti tudi precej administrativno naravnane. Večkrat pride 

tudi do situacije, ko mora svetovalni delavec na hitro odhiteti iz pisarne in verjetno ne bi 

bilo mogoče vedno s seboj vzeti tudi psa. Vendar pa S1 tega ne opaža kot nepremostljive 

ovire in navaja tudi več konkretnih možnosti, s katerimi bi se lahko tovrstno »težavo« v 

precejšnji meri premostilo, zlasti z dobrim načrtovanjem ter s pomočjo sodelovanja z drugimi 

strokovnimi delavci šole. Je pa situacija tu precej odvisna od samih razmer na posamezni 

šoli, ki zaznamujejo delo svetovalnega delavca. 

Kot je mogoče povzeti iz predstavljenih rezultatov izvedene raziskave, je v dosedanji praksi 

sodelovanja s terapevtskim psom v šolskem okolju večina ovir, ki se pojavljajo povsem 

premostljivih in s skrbnim načrtovanjem ter določenimi dogovori ne povzročajo posebnih 

težav. Je pa nekaj vidikov, zlasti logističnih, katere bi moral svetovalni delavec, ki bi se pri 

svojem delu odločil sodelovati s terapevtskem psom, predhodno dobro predvideti. Čeprav je 

nekatere navedene dejavnosti s terapevtskim psom mogoče izvesti s pomočjo zunanjega 

terapevtskega para, pa možnost, da bi imel določeni svetovalni delavec svojega terapevtskega 

psa, predstavlja številne prednosti. Med drugim je pomemben vidik, da bi bilo na tak način 

mogoče s terapevtskim psom izvesti veliko več dejavnosti in ga mnogo bolj vključiti v 

svoje delo, saj bi svetovalni delavec sam razpolagal s časom, ko bo le ta vključen v njegovo 

delo. Hkrati pa bi bilo z učenci oziroma skupinami mogoče izvajati srečanja kontinuirano 

oz. neko daljše časovno obdobje, kar je pomemben pogoj za doseganje številnih, zlasti 

kompleksnejših ciljev pri otrocih in mladostnikih. Najpomembnejša razlika pa je zagotovo ta, 

da svetovalni delavec preko sodelovanja z zunanjim terapevtskim parom ne bi mogel 

dosegati, po mojem mnenju, pa tudi mnenju vseh v raziskavo vključenih skupin, 

najpomembnejših prednosti sodelovanja z njim. To je na eni strani pomen psa kot 

pomembnega motivatorja učencem, katerega prisotnost nanje deluje sproščujoče in jim 
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daje občutek varnosti, zaradi česar mnogo stvari zmorejo lažje, hkrati pa jih tudi 

motivira, da so se za stvari pripravljeni bolj potruditi - bodisi učenje, udeležbo pri pouku 

ali drugih šolskih dejavnostih, medsebojno sodelovanje, branje ali pa socialno bolj 

sprejemljivo vedenje. Tu pa so še koristi, ki bi jih terapevtski pes lahko omogočal kot »most« 

na področju odnosa med svetovalnim delavcem in učenci, kar pa je ključnega pomena za 

vse njegovo nadaljnjo delo z njimi. Mnogo omenjenih prednosti je zelo dobro razvidnih iz 

opisane izkušnje intervjuvanke V3, s katero želim tudi zaključiti svoje delo, saj strnjuje po 

mojem mnenju bistvo sodelovanja šolskega svetovalnega delavca s terapevtskim psom: »Z 

veliko dijaki imam jaz kontakt samo zaradi Šape. Vsi me poznajo. »Una, ki ima Šapo«. […] 

Neke deklice do četrtega letnika nisem nikoli učila. V prvem letniku je tolikokrat prišla za 

Šapo, tudi, ko sem imela prostovoljstvo in dejavnosti, vedno je prišla zraven. To mi je tako 

milo. Ona bi nam recimo ušla drugače … pa koliko je takih. Tako da, to je, to je meni res … 

tukaj je meni Šapa toliko zvezdic prinesla.«. 
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5 ZAKLJUČEK 

Na začetku mojega dela je mogoče zaslediti citat avtorja Nisargadatta, ki pravi: »Delaj to, v 

kar verjameš, in verjemi v to, kar počneš«. V slabih treh letih mojega dela v osnovni šoli sem 

imela priložnost zamenjati več različnih delovnih mest, pravzaprav vse, kjer se socialni 

pedagog lahko zaposluje v osnovni šoli, hkrati pa pobližje spoznati tudi delo drugih šolskih 

strokovnih delavcev. Na podlagi svojih izkušenj lahko rečem, da vidim delo šolskega 

svetovalnega delavca kot prav posebno, zlasti z vidika, ker ima eden redkih na šoli možnost 

sodelovati z vsemi udeleženci šole, delovati na številnih področjih in nivojih ter prispevati 

tudi k oživljanju določenih polj v šoli, ki so zlasti zaradi precej storilnostne naravnanosti dela 

in življenja v le tej, lahko precej zanemarjena oz. spregledana. (Bruchkremer, 1995, v 

Krajnčan, 1997) Čeprav so določena izmed njih, kot je na primer socialno učenje, ki je po 

navadi zlasti v ospredju pri svetovalnih delavcih, ki so po svojem izobrazbenem profilu 

socialni pedagogi (Kupffer, 1995, v prav tam) zelo pomembna za celosten razvoj otrok in 

mladostnikov, pa tudi njihovo dobro počutje v šolskem okolju in izven njega. Hkrati moram 

priznati, da se mi vloga šolskega svetovalnega delavca brez dvoma zdi tudi ena 

najzahtevnejših in najkompleksnejših na osnovni šoli, tako zaradi velikega obsega področij 

dela in delovnih nalog, ki jih njegovo delo zajema. Kot tudi zaradi same narave njegovega 

dela, kjer je tako pravočasno prepoznavanje različnih potreb, stisk ter težav otrok in 

mladostnikov, kot tudi nudenje ustrezne pomoči le tem, lahko pomemben varovalni dejavnik 

za mnogo odraščajočih v času šolanja. Marsikdo, ki pobližje pozna delo svetovalnega delavca, 

bi se verjetno vprašal, zakaj bi na tovrstnem delovnem mestu uvajali nove, zlasti tako 

kompleksne (dopolnilne) metode dela, kot je ta, katero obravnavam v svojem delu – 

sodelovanje s pomočjo terapevtskega, oz. šolskega psa, kot sama vidim najustreznejše 

poimenovanje. Osebno razlog vidim v zgoraj omenjenem citatu, s katerim sem začela svoje 

delo. Verjeti v to, kar počneš pri svetovalnem delu, pa ni vedno lahko, vsekakor pa 

pomembno pripomore, če veš, da udeležencem šole nudiš največ kot lahko, kar pa je najlažje 

na način, ki je tudi posameznemu svetovalnemu delavcu blizu. Največkrat je izbran pristop 

pogojen tudi s posameznikovimi strokovnimi kompetencami, ki so vezane na prvotno 

izobrazbo le tega. Ena od temeljnih socialno pedagoških kompetenc je uporaba različnih 

metod oz. medijev, s katerimi uporabnikom omogočamo izkustva drugačnih odnosov ter nove 

in drugačne aktivnosti. (Kobolt, 2001) V ta namen se mi zdi pomembno, da se kljub že 

utečenim načinom dela, zlasti v javnih ustanovah, kot je šola, kamor so vključeni vsi otroci in 

mladostniki določene starosti, ne zadovoljimo z že uveljavljenim tokom dela, temveč zberemo 

pogum in svoje delo nadgradimo z novimi metodami dela, zlasti ko verjamemo, da so le te 

blizu izbrani populaciji in njihovim potrebam ter jim z njimi lahko ponudimo več. Zato sem v 

svojem magistrskem delu raziskovala ustreznost »sodelovanja s terapevtskim psom kot 

pomočnikom šolskega svetovalnega delavca« kot nove (dopolnilne) metode dela v šolskem 

svetovalnem delu.  

Ob koncu magistrskega dela lahko rečem, da so me osebno pri rezultatih empiričnega dela 

najbolj nagovorili odgovori učencev, za katere sem se pri načrtovanju raziskave spraševala, 

ali je njihova vključitev v le to sploh smiselna. Saj nisem bila prepričana, v kolikšni meri so 

zlasti učenci nižjih razredov, zares sposobni analizirati različne vidike, ki jih zanje pomeni 
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vključevanje terapevtskega psa v šolski prostor. Pred začetkom dela sem bila podobnega 

razmišljanja deležna tudi v pogovoru z drugimi osebami, ki so izrazile skrb, da bi učenci 

lahko bili naklonjeni ideji o terapevtskem psu kot pomočniku svetovalnega delavca predvsem 

oz. zgolj z vidika, ker imajo pse radi, radi jih tudi božajo in bi si ga posledično želeli v šoli. In 

bojim se, da tovrstna predpostavka tudi sicer večkrat vzbuja dvom o širših koristih 

terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalnem prostoru. Ravno zaradi tega vidim odgovore 

učencev kot ključnega pomena v raziskavi, saj so tako pri precej odprtih oz. splošnih 

vprašanjih, vezanih na njihove dosedanje izkušnje s terapevtskim psom v šolskem prostoru, 

kot tudi pri kompleksnejših oz. bolj usmerjenih, ki so zahtevali predvidevanje, da bi z le tem 

sodeloval njihov svetovalni delavec, mnogi poročali o številnih, zanje pomembnih koristih, za 

katere predhodno nisem bila sploh prepričana, da se jih otroci v nižjih razredih osnovne šole 

zavedajo in jih znajo tudi pojasniti. Perspektiva v raziskavo vključenih otrok in mladostnikov 

pa je bila v precejšnji meri skladna tudi z izkušnjami in mnenjem v raziskavo vključenih 

vodnic TP, svetovalnih delavk ter drugih šolskih strokovnih delavcev, kjer osebno vidim 

posebno vrednost in težo dobljenih rezultatov. Zdi se mi namreč, da je perspektiva otrok in 

mladostnikov pri raziskovanju različnih metod dela in drugih področij pogosto prezrta oz. 

pomen le te premalo upoštevan.  

S pomočjo vseh dobljenih rezultatov tako ugotavljam, da bi terapevtski pes kot pomočnik 

šolskega svetovalnega delavca lahko zelo pomembno pripomogel zlasti pri zapolnjevanju 

nekaterih vrzeli, ki sedaj otežujejo njegovo delo ter hkrati pomagal pri bolj učinkovitem in 

bolj celostnem delu le tega na številnih področjih dela z otroki in mladostniki. Eden temeljnih 

in hkrati ključnih doprinosov bi bil zagotovo pozitiven vpliv terapevtskega psa pri 

vzpostavljanju stika in gradnji odnosa med svetovalnim delavcem in učenci, saj bi ga učenci 

zaradi psa bolje poznali, predvsem pa bi ga imeli na ta način priložnost spoznati v drugačni 

luči, kar bi omogočilo večje zaupanje. Pri tem pa pomembno pripomore tudi spoznanje, da 

prisotnost terapevtskega psa mnoge otroke in mladostnike pomirja in sprošča ter jim omogoča 

večji občutek varnosti, česar kot kažejo odgovori le teh, številnim v odnosu do svetovalnega 

delavca žal primanjkuje. S tem pa sovpadajo tudi rezultati raziskave izvedene med 

slovenskimi šolami, ki kažejo, da nasvet ali pomoč pri svetovalnemu delavcu poišče le 23 

odstotkov učencev v osnovni šoli. (Pečjak, 2005) Tu je po mojem mnenju potrebno 

upoštevati, da določeni učenci s svetovalnim delavcem v osnovni šoli zelo poredko prihajajo 

v stik, hkrati pa so tudi situacije, v katerih ga imajo učenci priložnost srečevati, zelo različne. 

Kjer ni mogoče pričakovati, da bodo na primer bežna srečanja pri izvajanju preizkusov 

nadarjenosti ali pa njegova vloga pri posredovanju ob motečem vedenju posameznika, vedno 

pozitivno pripomogla k vzpostavitvi zaupnega odnosa do le tega. Zato bi bil terapevtski pes 

kot »most« pri gradnji zaupnega odnosa s svetovalnim delavcem lahko ravno tisto, kar bi 

učencem pomagalo, da bi svetovalnega delavca postopoma spoznali kot zaupno odraslo osebo 

na šoli. Hkrati pa bi le temu lahko olajšal pot do otrok. Zaupen odnos je namreč predpogoj za 

vso nadaljnjo vzgojno delo, katero pa je pri delu šolskega svetovalnega delavca po mojem 

mnenju precej bolj v ospredju, kot pri kateremu koli drugemu strokovnemu delavcu šole. 

Obenem pa bi, kot kažejo rezultati, lahko terapevtski pes pomembno pripomogel tudi pri delu 

svetovalnega delavca na različnih področjih dela z učenci, kjer pa ima na eni strani 

pomembno vlogo zlasti vpliv, ki ga ima stik s psom na njihovo počutje, kateri deluje 
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pomirjajoče ter nudi občutek varnosti, sproščenosti, topline in vzbuja prijetna čustva ter na 

drugi strani dejstvo, da pes veliki večini otrok in mladostnikov predstavlja pomembno 

motivacijo, zaradi katere so se le ti pri stvareh pripravljeni bolj potruditi in vztrajati tudi pri 

tistih, ki so zanje manj prijetne. Hkrati pa se ob vsakem stiku s terapevtskim psom učijo tudi 

socialnih veščin ter socialno sprejemljivega vedenja, saj kakršno koli sodelovanje z njim 

zahteva medsebojno sodelovanje ter dosledno razumevanje in upoštevanje njegovih potreb 

kot tudi dogovorjenih pravil vedenja s strani vseh prisotnih. Zaradi vsega omenjenega pa ima 

vključevanje terapevtskega psa lahko pomemben doprinos pri delu z različnimi skupinami 

učencev s posebnimi potrebami, še poseben pa pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Oni lahko v precej storilnostno naravnanem šolskem okolju s pomočjo 

terapevtskega psa ponovno najdejo zaupnika ter občutek varnosti, preko katerega počasi lažje 

vzpostavijo tudi zaupanje v njegovega vodnika – svetovalnega delavca, kar le temu omogoča 

možnost za nadaljnjo delo. Na podlag dobljenih rezultatov sama tako vidim njegov doprinos 

zlasti v pomembni podporni vlogi svetovalnemu delavcu pri njegovem delu, saj lahko 

terapevtski pes predstavlja vez med njim in učenci ter mu nudi pomembno podporo pri 

njegovem delu. Hkrati pa lahko terapevtski pes, kot zelo dobro pojasnjuje avtorica M. 

Trampuš (2014), »izpolnjuje mnoge potrebe otrok. In to tiste, ki so v šoli nekoliko 

zanemarjene: dobro razpoloženje, veselje, občutek sprejetosti, varnosti, itd,. kuža pa jih 

nevede spodbuja k mnogim vrednotam, ki jih je veliko lažje ponotranjiti ob zgledu, kot ob 

pripovedovanju«. V primerjavi z drugimi vzgojno-izobraževalnimi cilji v šolskem okolju se 

tovrstne potrebe morda ne zdijo tolikšnega pomena, vendar pa se socialni pedagogi še toliko 

bolj zavedamo temeljne vloge le teh, tako za uspešen proces šolanja, kot tudi za celosten 

razvoj otrok in mladostnikov ter kakovostno življenje le teh.   

Pomemben del mojega dela pa je predstavljalo tudi identificiranje morebitnih težav oz. ovir, 

na katere je potrebno predhodno opozoriti ter pogojev, ki so potrebni za uspešno vpeljavo 

obravnavane metode dela na področje šolskega svetovalnega dela. Na tem mestu je 

pomembno spoznanje, da tovrstna odločitev za svetovalnega delavca v prvi vrsti pomeni 

veliko dodatnega dela, tako na poti pridobivanja ustrezne licence za terapevtski par, kot tudi 

pri vključevanju novega pomočnika v šolski prostor, s čimer se zagotovi ustrezne pogoje za 

varno sodelovanje tako samega psa, kot tudi vse udeležence šole. Hkrati pa se je potrebno 

zavedati tudi možnosti pojava različnih težav, ki lahko otežujejo tovrstno delo, kot so 

morebitne alergije ali strahovi posameznih udeležencev šole, kjer pa že obstoječe izkušnje 

kažejo, da so hujše oblike tako enih kot drugih, v praksi izjemo redke, pa tudi tovrstni učenci 

z upoštevanjem določenih dogovorov večinoma lahko sodelujejo pri dejavnostih s 

terapevtskim psom. Glede na značilnosti samega svetovalnega dela, pa poseben izziv lahko 

predstavlja tudi usklajevanje logističnih in organizacijskih zahtev le tega, pri čemer pa je 

posebno skrb potrebno vseskozi namenjati tudi dobremu počutju samega psa. Pionirstvo na 

izbranem področju, ki je v Sloveniji še dokaj ne razširjeno ter tudi zakonsko slabo podprto, 

tako lahko prinaša številne izzive svetovalnim delavcem, ki se bodo odločili za tovrstno pot. 

Vendar pa je po mnenju intervjuvank, kot tudi ostalih šolskih strokovnih delavcev, zlasti z 

dobrim in skrbnim načrtovanjem, velika večina tovrstnih ovir v praksi povsem premostljivih 

in ne povzročajo posebnih težav. Kot je pojasnila ena od intervjuvanih vodnic TP, pa se hkrati 

ravno zaradi teh zahtev za tovrstno prakso res odločajo zgolj posamezniki s »pravim 
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namenom«, ki temelji izključno na iskreni ljubezni do psa, učencev in svojega dela ter 

iskrenem interesu do koristi izbrane prakse za uporabnike. 

Na podlagi dobljenih in predstavljenih rezultatov lahko zaključim, da se je sodelovanje s 

terapevtskim psom izkazalo kot zelo koristno in ustrezno za področje šolskega svetovalnega 

dela. S čimer upam, da bo to vsaj postopoma pripomoglo k spodbuditvi morda le posameznih 

svetovalnih delavcev, da bodo stopili na tovrstno pot, hkrati pa naredilo tudi korak naprej pri 

(empirični) utemeljitvi nove (dopolnilne) metode dela, ki bi jo socialni pedagogi in drugi 

sorodni strokovni profili na mestih šolskih svetovalnih delavcev, lahko uporabljali pri svojem 

delu. S čimer pa ne mislim vseh svetovalnih delavcev, temveč zgolj posamezne, kateri čutijo, 

da bi bil tovrsten način dela zares ustrezen zanje osebno, kot tudi strokovno ter glede na 

potrebe in značilnosti uporabnikov njihove šole in tudi pogoje, ki jih le ta omogoča. Vsekakor 

pa menim, da se mora vsak strokovni delavec, ki razmišlja o tovrstnem delu zavedati, da je 

sodelovanje s terapevtskim psom veliko več kot le metoda dela, čeprav ga kot tako tudi sama 

imenujem v delu. Vendar pa je v resnici precej ustreznejši izraz »sodelovanje«, saj gre pri 

terapevtskem psu v prvi vrsti za živo bitje, ki ravno s svojimi potrebami in hkrati 

sposobnostmi omogoča vse predstavljene koristi ter tako deluje kot pomočnik svetovalnemu 

delavcu. Ob upoštevanju tovrstnega vidika menim, da bo sodelovanje s terapevtskim psom 

lahko omogočalo, da bo pomoč svetovalnega delavca dosegla mnogo več učencev v osnovni 

šoli, hkrati pa jim bo šolsko okolje nudilo tudi določene svari, ki so v vsaj v nekaterih šolah 

sicer lahko spregledane.  

Ob koncu svojega magistrskega dela se zavedam tudi nekaterih omejitev le tega in vem, da bi 

bile mogoče določene izboljšave. Ena od pomanjkljivosti je zagotovo ta, da je bil raziskovalni 

vzorec šolskih strokovnih delavcev v empiričnem delu dokaj majhen. Saj se na povabilo k 

sodelovanju  ni odzvalo toliko oseb, kot bi si želela, za kar sem v delu že navedla tudi glavne 

razloge, ki jih temu pripisujem. Večji raziskovalni vzorec, bi mi med drugim namreč 

omogočil tudi vpogled v morebitne razlike med posameznimi šolskimi strokovnimi delavci, 

kar bi lahko prineslo zanimiva spoznanja in nove poglede. Zelo koristno pa bi bilo v raziskavo 

poleg vseh že zajetih skupin, vključiti tudi starše sodelujočih učencev ter njihova opažanja o 

že izvedenih dejavnostih s terapevtskim psom na šoli njihovega otroka ter na drugi strani o 

koristih ter dilemah glede predlaganega vključevanja v šolsko svetovalno delo. Zagotovo pa 

bi bila na tem področju v prihodnje zelo dobrodošla tudi obširnejša raziskava, ki bi v 

raziskovanje zajela vse, oz. vsaj večino vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji, katere v 

svoje delo že vključujejo terapevtskega psa. Omogočala bi tudi večje posploševanje podatkov, 

česar moja raziskava ne omogoča. Vsekakor pa so potrebe po zanesljivem znanstvenem 

raziskovanju na področju sodelovanja s terapevtskim psom, tako pri vzgoji in izobraževanju, 

kot na drugih področjih, še zelo velike, kar je natančneje opisano že tudi v enem od 

teoretičnih poglavij mojega dela, kar pa je ključen pogoj tudi za uspešen nadaljnji razvoj 

tovrstnega dela v praksi.  
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7 PRILOGE 

7.1 VPRAŠANJA ZA SVETOVALNE DELAVKE 

1. Na katerih področjih šolskega dela (ter s katerimi razredi učencev) ste na šoli do sedaj 

že vključevali terapevtskega psa ter kako pogosto in koliko časa to že poteka? 

2. Kako so se na vključevanje psa v šolske dejavnosti odzvali učenci, kako starši ter kako 

učitelji?  

3. So bile pri vključevanju oz. pri zagotavljanju potrebnih pogojev za vključitev 

terapevtskega psa kakršne koli ovire, težave oz. spremembe, ki jih je bilo potrebno 

predhodno zagotoviti? 

4. Katere so glavne koristi, ki jih opažate pri dejavnostih, ki se izvajajo na šoli s pomočjo 

terapevtskega psa? 

5. Opažate kakršne koli težave oz. pomanjkljivosti, s katerimi se na šoli srečujete pri 

vključevanju terapevtskega psa v dejavnosti z učenci? 

6. Menite, da bi bilo smiselno in koristno, da bi imel tudi šolski svetovalni delavec (ki ga 

tovrstna metoda dela veseli in bi opravil potrebno usposabljanje) pri svojem delu 

redno ali pa občasno vključenega terapevtskega psa? 

7. V primeru da, na katerih področjih dela svetovalnega delavca (pri katerih dejavnostih/s 

katerimi populacijami učencev/ v katerih situacijah) , bi bilo po vašem mnenju 

koristno, da bi le ta sodeloval s terapevtskim psom ter katere koristi bi le ta lahko 

omogočal? 

8. Opažate kakšne morebitne ovire, oz. težave, ki bi se  lahko pojavile, oz. bi jih bilo 

potrebno predvideti/upoštevati pred odločitvijo za vključitev terapevtskega psa kot 

pomočnika šolskemu svetovalnemu delavcu (morda glede na samo delo šolskega 

delavca/glede na šolski prostor kot tak/ morda v povezavi z učenci)? 

9. Menite, da bi terapevtski pes kot pomočnik šolskemu svetovalnemu delavcu lahko tudi 

kako pripomogel pri tem, da bi se vsaj določen del učencev, v primeru stisk ali težav, 

prej odločil priti po pomoč v šolsko svetovalno službo, če bi le ta imela terapevtskega 

psa? Se pravi, se vam zdi, da bi pes lahko učencem kako približal stik s šolskim svet. 

delavcem? 

10. Se vam zdi, da bi terapevtski pes lahko pripomogel pri vzpostavljanju zaupnega 

odnosa med učencem in svet. delavcem v procesu pomoči (še posebej pri učencih, ki 

imajo s tem težave oz. za to potrebujejo več časa)? 

11. Menite, da bi prisotnost terapevtskega psa kot pomočnika v šolski svetovalni službi, 

lahko pozitivno pripomogla pri umiritvi učencev v primeru konfliktov oz. nasilnih 

izbruhov? Večkrat so učenci namreč v primeru nasilnega izbruha v razredu oz. med 

odmorom, ali pa jeze in podobnega, poslani  v svetovalno službo. Medite, da bi 

posameznim učencem tudi v tovrstnih primerih lahko pomagal? 

12. Bi želeli dodati še kaj, česar nisem vprašala? 
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7.2 VPRAŠANJA ZA VODNICE TERAPEVTSKEGA PSA 

1. Najprej bi vas vprašala glede zagotavljanja pogojev za vpeljavo terapevtskega psa v šolski 

prostor. Kako ste se vi lotili ideje za vpeljavo vaše terapevtske psičke v vaše šolsko delo? Za 

kaj ste prej poskrbeli v šoli, kaj preverili….? 

2. Eden od pogojev je, da se zbere soglasja staršev. Je to potrebno na novo pridobivati vsako 

leto znova? Ter ali je potrebno pridobiti soglasja popolnoma vseh otrok na šoli, ali npr. le 

tistih, kateri bodo neposredno izpostavljeni psu? Kako pa je v primeru, da se nekaj 

posameznih staršev ne strinja? Če recimo že takrat navedejo, da se njihov otrok psa boji, ali 

pa je nanj alergičen? Kako ravnati v takem primeru?  

3.  Na katera področja šolskega dela vključujete vašo terapevtsko psičko in na kakšen način?  

4. Katere so glavne koristi, ki jih opažate? 

5. Ste naleteli pri vključevanju terapevtske psičke v delo z učenci oz. v šolsko okolje tudi na 

kakšne težave, ovire, dileme?  

6. So določene pomanjkljivosti, ki se jih je dobro zavedati, predno se odločimo za tovrstno 

obliko dela? Morda na začetku, ali pa tudi kasneje, pri izvajanju določenih dejavnosti, poteku 

pouka? 

7. Ste imeli kdaj težavo oz. skrb (morda tudi izven vaše šole), da bi bil kdo od učencev do psa 

nasilen, da bi mu morda za zabavo oz. z namenom postavljanja pred sovrstniki, želel 

škodovati? Morda kdo od učencev z vedenjskimi težavami ….? 

8. Kako je s časovno vključenostjo psa v šolski prostor? Verjetno je več kot določeno število 

dni na teden zanjo prenaporno? V kakšni meri se vam zdi priporočljivo vključevati psa v 

šolsko okolje? Kako to prilagajate z vašimi delavnimi obveznostmi? Če je recimo nek učitelj 

v šoli več ur dnevno, določen dan so potem še dodatne obveznosti (sestanki, konference, 

spremstva, itd)?  

9. Menite, da bi bilo smiselno in koristno, da bi imel tudi šolski svetovalni delavec (ki ga 

tovrstna metoda veseli in bi s svojim psom opravil potrebno usposabljanje) pri svojem delu 

redno ali pa občasno vključenega terapevtskega psa? Ste kdaj morda govorili o tem s katerim 

od svetovalnih delavcev?  

10. Na katerih področjih dela svetovalnega delavca, bi bilo po vašem mnenju koristno 

vključevati terapevtskega psa ter katere koristi na izbranih področjih bi lahko doprinesel? Pri 

delu s katerimi populacijami učencev, bi lahko pripomogel po vašem mnenju?  

11. Opažate katere specifične aktivnosti oz. programe s pomočjo terapevtskega psa, ki bi jih 

lahko z ustrezno usposobljenostjo svetovalnega delavca, na tovrsten način izvajali v osnovni 

šoli?  



 

138 
 

12. Vidite kakšne posebne ovire, težave, ki so lahko prisotne na šoli oz. morda pri sami 

specifiki dela svetovalnega delavca in otežujejo  vpeljavo terapevtskega psa v šolsko 

svetovalno službo? 

13. Menite, da bi terapevtski pes kot pomočnik šolskemu svetovalnemu delavcu lahko tudi 

kako pripomogel pri tem, da bi se vsaj določen del učencev, v primeru stisk ali težav, prej 

odločil priti po pomoč v šolsko svetovalno službo, če bi le ta imela terapevtskega psa?  

Opažate, da vas učenci, ki jih ne poučujete, bolje poznajo ter hitreje navežejo stik z vami, od 

kar imate v svoje delo vključeno terapevtsko psičko?  

14. Menite, da bi terapevtski pes lahko učencem kako približal stik s šolskim svetovalnim 

delavcem?   

15. Se vam zdi, da obstaja po drugi strani tudi nevarnost, da bi nekateri učenci prihajali v 

svetovalno službo predvsem zaradi psa? Menite, da bi to lahko bila težava? 

16. Se vam zdi, da bi terapevtski pes lahko pripomogel pri tem, da bi učenci svetovalnemu 

delavcu bolj oz. lažje zaupali? Da bi pripomogel pri vzpostavljanju zaupnega odnosa v 

procesu pomoči? Še posebej pri učencih, ki težje zaupajo, ki so bolj zadržani, pri katerih dlje 

časa traja, da se vzpostavi odnos? Kakšne so vaše izkušnje na področju odnosov z učenci na 

tem področju? 

17. Menite, da bi prisotnost terapevtskega psa v šolski svetovali službi, lahko pozitivno 

pripomogla pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami? To 

področje dela je v praksi šolski svet. službi namreč precej v ospredju, predvsem učitelji se 

nanjo pogosto obračajo s tovrstnimi učenci po pomoč. Tako za neko kontinuirano pomoč, kot 

tudi za pomoč pri umiritvi učencev v primeru konfliktov in nasilnih izbruhov. Večkrat so 

učenci namreč v primeru nasilnega izbruha v razredu oz. med odmorom, ali pa jeze in 

podobnega, poslani »na umirjanje« v svetovalno službo. Menite, da bi prisotnost 

terapevtskega psa posameznim učencem tudi v tovrstnih primerih lahko pomagala?  

18. Želite dodati še kaj, česar nisem vprašala? 
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7.3 PRIMER ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA ŠOLSKE STROKOVNE 

DELAVCE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠOLSKE STROKOVNE DELAVCE O 

VKLJUČEVANJU TERAPEVTSKEGA PSA V ŠOLSKO OKOLJE 

 

Pozdravljeni! 

V namen svojega magistrskega dela na temo »Pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi« 

izvajam raziskavo, v kateri me med drugim zanimajo izkušnje šol, kjer že vključujejo 

terapevtskega psa na različna področja šolskega dela, hkrati pa želim natančneje raziskati 

smiselnost vključevanja terapevtskega psa kot (občasnega ali rednega) pomočnika šolskega 

svetovalnega delavca.  

Zato vas lepo prosim, da odgovorite na vprašanja, ki sledijo v nadaljevanju. Reševanje vam 

bo vzelo le nekaj minut. Vprašalnik je popolnoma anonimen, podatki pridobljeni z njim pa 

bodo uporabljeni izključno v namen magistrskega dela.  

Za sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 

                                                              Lina Novak  

___________________________________________________________________________ 

 

1. Področje dela (Možnih je več odg.):  

 Učitelj/ica razredne stopnje.  

 Učitelj/ica predmetne stopnje.  

 Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči.  

 Učitelj/ica podaljšanega bivanja.  

 Vodstveni delavec/ka 

 Drugo:_____________________  

 

2. 2. Na katerih področjih šolskega dela vidite vključevanje terapevtskega psa (glede na 

izkušnje na vaši šoli) kot koristno?  
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3. Katere koristi opažate pri vključevanju terapevtskega psa na različna šolska področja 

in dejavnosti dela z učenci?   

  

 

 

 

4. Opažate pri vključevanju terapevtskega psa v šolsko okolje kakšne možne težave, 

ovire oz. pomanjkljivosti, ki se (lahko) pojavljajo?   

  

 

 

 

5. Kaj opažate, da je učencem pri delu s terapevtskim psom najbolj všeč?   

 

 

 

 

6. Ali kakšne učence moti vključevanje terapevtskega psa v šolske dejavnosti?    

 Ne vem, da bi to veljalo za koga.  

 Le nekaj posameznih učencev na šoli.  

 Približno enega ali nekaj posameznikov na razred.  

 Približno polovico učencev.  

 Več kot polovico vseh učencev.  

 

7. So na šoli učenci, ki se bojijo psov in posledično tudi terapevtskega psa?   

 Ne vem, da bi to veljalo za koga.  

 Le nekaj posameznih učencev na šoli.  

 Približno enega ali nekaj posameznikov na razred.  

 Približno polovico učencev.  

 Več kot polovico vseh učencev.  
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8. Kako je po navadi s tovrstnimi učenci? (Možnih je več odgovorov) 

 Večina teh učencev, kljub strahu do psov sicer, do šolskega terapevtskega psa kmalu 

po tem, ko ga  spozna, nima več strahu.   

 Učence se normalno vključuje v dejavnosti. 

 Učenci so prisotni pri dejavnostih, vendar sodelujejo le, ko/če želijo. 

 Učence se ne vključuje v dejavnosti, kjer je prisoten terapevtski pes, razen, če to 

želijo.  

 Drugo:  

 

9. So na šoli učenci, ki jim zaradi alergije ali drugih zdravstvenih razlogov stik s psom 

na šoli ne odgovarja?   

 Ne vem, da bi to veljalo za koga.  

 Le nekaj posameznih učencev na šoli.  

 Približno enega ali nekaj posameznikov na razred.  

 Približno polovico učencev.  

 Več kot polovico vseh učencev.  

 

10. Kako je s tovrstnimi učenci v primerih, če je njihov razred vključen v dejavnosti s 

terapevtskim psom?  

 

 

 

 

11. Ali vidite kot koristno, da bi imel tudi šolski svetovalni delavec (ob ustrezni dodatni 

usposobljenosti) pri svojem delu vključenega terapevtskega psa?   

Da.  

Ne.  

 Ne vem. 

12. V primeru da, na katerih področjih dela oz. pri katerih aktivnostih menite, da bi bil 

terapevtski pes kot pomočnik svet. delavca lahko koristen in katere koristi bi lahko po 

vašem omogočal?   
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13. Opažate določene skupine učencev, s katerimi bi bilo delo svetovalnega delavca s 

pomočjo terapevtskega psa po vašem mnenju lahko še učinkovitejše? V primeru da, 

katere?   

  

 

 

 

14. Opažate kakšne možne ovire oz. težave za vključevanje terapevtskega psa v delo (oz. 

določena področja dela) šolskega svetovalnega delavca? 

 Da.  

 Ne.  

 Ne vem 

15. V primeru da, katere? 

 

 

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
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7.4 PRIMER ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE O VKLJUČEVANJU TERAPEVTSKEGA 

PSA V ŠOLSKO OKOLJE 

Dragi učenec/ka! 

V namen svojega magistrskega dela, izvajam raziskavo o terapevtskem psu, katerega imate 

tudi na vaši šoli. Zato bi te prosila, da odgovoriš na vprašanja, ki sledijo v nadaljevanju. 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, kar pomeni, da ne bo vseboval tvojega imena, tako, da na 

vprašanja lahko odgovarjaš povsem iskreno. 

Za sodelovanje se ti že v naprej lepo zahvaljujem.  

Lina Novak  

 

1. Razred  

 1. razred  

 2. razred  

 3. razred  

 4. razred  

 5. razred  

 6. razred  

 7. razred  

 8. razred  

 9. razred                    

2. Spol  

 deček  

 deklica  

 Drugo:  

 

3. Ali poznaš šolsko terapevtsko psičko Kitty?  

 Da.  

 Ne.  

 

4. Kje se srečuješ s psičko Kitty? (izbereš lahko vse odgovore, ki zate veljajo)  

 Včasih nas obišče v razredu in skupaj kaj počnemo. 

 Srečam jo na šoli med odmori.   

 Včasih je prisotna, ko imam individualno pomoč z učiteljico.  

 Obiskujem krožek Tačke pomagačke.  

 Na branju s Tačkami, kjer me kuža posluša, ko berem.   

 Včasih nas obišče v razredu in skupaj kaj počnemo.                                                                        
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 Nič od naštetega. Napiši sam:  

 

5 .Ti je všeč, če vas psička Kitty kdaj obišče v vašem razredu ali, če skupaj  kaj počnete?   

 Vseeno mi je.  

 Ne, to mi nikoli ni všeč.  

 Včasih mi je to všeč, odvisno, kaj takrat počnemo.  

 Da, vedno, ko je z nami, mi je všeč.  

 

6. Kaj ti je pri tem, ko je pri šolski uri ali določeni dejavnosti prisotna psička Kitty, 

najbolj všeč?   

  

 

 

 

7 . Ti psička Kitty s tem, ko je prisotna na šolski uri, pomaga, da ti gre kaj bolje, da kaj 

bolje znaš?  

 Da.  

 Ne.  

 

8. Kaj je tisto, kar ti gre z njeno pomočjo bolje, ali pa raje počneš, če je ona poleg?  

  

 

 

 

9. Kako se počutiš, ko je psička Kitty prisotna ob tebi ali v vašem razredu?   

  

 

 

 

10. Te pri šolskih urah ali  dejavnostih, kjer je prisotna psička Kitty, kaj moti ali skrbi?   
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11. Ali bi si želel/a, da bi imela šolska psihologinja ali pedagoginja pri svojem delu 

terapevtskega psa, kot je Kitty?   

 Da.  

 Ne.  

 Vseeno mi je.  

 

12. Zakaj bi si želel/a, da bi bil imela tudi šolska psihologinja ali pedagoginja 

terapevtskega psa?   

  

 

 

 

13. Misliš, da bi se v primeru, da bi se znašel v stiski ali težavah, lažje odločil/a priti po 

pomoč k šolski psihologinji ali pedagoginji, če bi le ta imela terapevtskega psa?  

 Ne vem.  

 Ne.  

 Mogoče.  

 Verjetno.  

 Da.  

 

14. Zakaj meniš, da bi bilo tako? Če želiš, prosim pojasni.  

  

 

 

 

15. Misliš, da bi v pogovorih s šolsko psihologinjo ali pedagoginjo le tej lažje zaupal/a in 

se počutil/a bolj sproščeno, če bi bil zraven prisoten terapevtski pes, kot je Kitty?   

 Ne vem.  

 Ne.  

 Mogoče.  

 Verjetno.  

 Da.  
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16. Zakaj meniš, da bi bilo tako? Če želiš, prosim pojasni.                   

 

  

 

 

 

17. Se v šoli kdaj razjeziš, se s kom spreš ali si na koga jezen?   

 Da.  

 Ne.  

 

18. Misliš, da bi ti v takih primerih, pomagalo, da bi se bolje počutil/a, če bi imela šolska 

psihologinja ali pedagoginja terapevtskega psa, h kateremu bi lahko odšel, ko bi se 

počutil jezno ali žalostno?   

 Ne vem.  

 Ne.  

 Mogoče.  

 Verjetno.  

 Da.   

 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 
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