
UČITELJICA S TAČKO 



Predstavitev projekta  v nadaljevanju je 
oblikovana na podlagi prilog iz edine slovenske 
knjige o terapevtskem delu psa v šoli avtorice 
Mojce Trampuš z naslovom Tačke v šoli – 
Terapevtski pes – učiteljev  pomočnik in šolarjev 
sopotnik. 

 



 
 
 
 

Dragi učenci in starši,  
tudi v letošnjem šolskem letu 

2016/17 boste na šolskih hodnikih 
lahko srečali nenavadno obiskovalko, 
ki sodeluje v inovacijskem projektu  

Učiteljica s tačko  
  
  
 



 
 
 

Obiskovalka ima štiri tačke, prijazno 
gleda v svet in maha z repom.  
Ime ji je Honey, je zlata prinašalka, 
stara 3. leta.  
 



 
 

Njena vodnica sem Janka Bergel Pogačnik. 
Na OŠ Toneta Čufarja Jesenice učim 2. c razred.  
S Honey sva aktiven terapevtski par v 
Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo živali 
Tačke pomagačke. 



 
Zakaj terapevtski psi? 
 

  

Raziskave potrjujejo, da 
navzočnost živali in skrb 
zanjo pozitivno vplivata 
na večino ljudi. Tisti, ki 
imamo doma psa, muco, 
hrčka, ptička,… to 
seveda vemo.  

  
 



V svetu je stalna 
praksa, da posebej 
izurjeni terapevtski psi 
s svojimi vodniki 
prostovoljci redno 
obiskujejo različne 
ustanove: bolnišnice, 
vrtce, šole, knjižnice… 

 





 
 
 

Kako pes pomaga? 
 
S svojo navzočnostjo polepša dan.  
Sicer pa aktivno pomaga pri različnih 
dejavnostih, saj sprosti ozračje in pomaga pri 
učenju.  

 



 
 
 

Kje in kdaj je Honey v šoli? 
 
Praviloma enkrat tedensko prihaja z mano v 
šolo. Sodeluje pri pouku, na dnevih dejavnosti, 
na svetovanju s Tačko,… 
 
 
 



Kaj pa varnost? 

• Honey je brezhibno urejena in umirjena 
psička, vajena je stikov z ljudmi. 

• Opravljeno ima Alfakan šolo poslušnosti in 
mednarodno priznan izpit iz poslušnosti BBH. 

• Dvakrat letno je skrbno veterinarsko 
pregledana. 

• V neposreden stik s Honey prihajajo le tisti, ki 
to sami želijo. 

• V šoli je Honey pod nenehnim nadzorom JBP. 

 



V učilnici 2. c  in v 
kotičku pri vhodu v šolo 
imamo napisana pravila, 
kako ravnamo s psom.  

 

Prosiva, če si vzameš čas 
in tudi ti pregledaš 
plakate o razumevanju 
pasjega sveta. 

  
 


