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1. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: UČITELJICA S TAČKO – SPREMINJANJE UČNEGA OKOLJA S 
POMOČJO TERAPEVTSKEGA PSA 

Leto začetka projekta: 2016-2017 

Vodja projekta: JANKA BERGEL POGAČNIK 

Prijavitelj projekta: OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, C.C. Tavčarja 21, 

4270 Jesenice 

Strokovni konzulent: MOJCA TRAMPUŠ 

Povezava na spletni naslov, kjer je IP predstavljen: www.tonecufar.si 

 
 
2. Raziskovalno vprašanje: 

Koliko se je zaradi prisotnosti terapevtskega psa spremenilo:  

• sodelovanje med učenci, 

• strpnost med učenci,  

• komunikacija med učenci. 
 
 
3. Cilj projekta: 

Ugotoviti, za koliko se je spremenila stopnja sodelovanja, strpnosti in komunikacije med 
učenci, zaradi kontinuirane prisotnosti terapevtskega psa pri učni uri. 

 
 
4. Opis dosedanjih aktivnosti: 

 Projekt smo v prvem krogu izvajali v osmem razredu pri 
biologiji.  

 Terapevtski par je bil prisoten v 8. A oddelku z 22 
učenci, od 7.30 do 7.15 ure, na 14 dni.  

 Skupaj smo izvedli 5 ur.  

 Terapevtski pes je bil z aktivnostmi v različnih delih 
učnih ur vključen v različne oblike in metode dela.  

 Ob koncu učne ure so vsi udeleženci izvedli 
samoevalvacijo s pomočjo vprašalnikov  

 

5. Dosedanja spoznanja in ugotovitve:  

Ugotavljamo, da  v oddelku,  kjer zaznamo nestrpne odnose med učenci in pomanjkanje 
empatije med njimi, prisotnost terapevtskega psa pri pouku to izboljša v smeri skrajno 

pozitivne stopnje strpnosti in empatije med učenci. To potrjujejo ocene učiteljice o povečanju 

stopnje strpnosti, sodelovanja, komunikacije, empatije, pri vseh učnih urah s psom.  

Učenci so opazili spremembe pri delu in vedenju sošolcev, ko je bil prisoten terapevtski pes: 
sošolci so bolj umirjeni, sproščeni, več se tiho pogovarjajo, so bolj umirjeni, sproščeni, ne 
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kepetajo, so zelo veseli, se lepše obnašajo, so bolj pozitivni, niso nesramni, da so bili bolj 
zbrani, da nihče ni bil tečen in tudi nasilja ni bilo. 

 
6. Potrebna oblika pomoči za dosego cilja: 

"{Klikni in napiši kakšno pomoč potrebujete v prihodnje}"  
 
 
7. Viri: 

Nancy Starewicz, Lessons Learned from Dogs in the 
Classroom,http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin559.shtml, 11.7.2016 
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