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PRIJAVA INOVACIJSKEGA PROJEKTA v letu 2016/2017 
 
 

1. Naziv prijavitelja projekta (VIZ): 
 

 
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE 

 
 

2. Točen naslov prijavitelja projekta (VIZ): 
 

CESTA CITILA TAVČARJA 21, 4270 JESENICE 
 

 
 

3. Naslov projekta: 
 

 
UČITELJICA S TAČKO- SPREMINJANJE UČNEGA OKOLJA S POMOČJO 
TERAPEVTSKEGA PSA 
 

 
 

4. Ime in priimek vodje projekta ter njegovo delovno mesto: 
 

 
JANKA BERGEL POGAČNIK, učiteljica RP 

 
 

5. Naslov, telefonska številka in elektronska pošta vodje projekta: 
 

 
Cesta Cirila Tavčarja 21, 427o Jesenice,  
040436352 
janka.bergel-pogacnik@guest.arnes.si 
 

 
 
6. Sestava PROJEKTNE SKUPINE: 

 
 

1. Ime in priimek 
vodje projekta 

Janka Bergel Pogačnik 

Delovno mesto Učiteljica v 2. razredu 

Soglasje (podpis)  
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2. Ime in priimek 
odgovornega 
nosilca projekta 

Branka Ščap 

Delovno mesto Ravnatelj/ravnateljica ali pomočnica/pomočnik  

Soglasje (podpis)  

3. Ime in priimek 
člana projektne 
skupine 

Saša Femc Knaflič 

Delovno mesto Učiteljica biologije, gospodinjstva, vodja šolske 
prehrane 

Soglasje (podpis)  

4. Ime in priimek 
člana projektne 
skupine 

Fani Henökl 

Delovno mesto Učiteljica nemščine 

Soglasje (podpis)  

 
Konzulent Zavoda RS za šolstvo: Mojca Trampuš. 
 
7. Prvo raziskovalno vprašanje: 
 

1. Koliko se je zaradi prisotnosti terapevtskega psa spremenilo:  

 sodelovanje med učenci, 

 strpnost med učenci,  

 komunikacija med učenci? 
 

Cilj: Ugotoviti za koliko se je spremenila stopnja sodelovanja, strpnosti in 
komunikacije med učenci, zaradi kontinuirane prisotnosti terapevtskega 
psa pri učni uri. 
 (6 tednov zaporedoma, enkrat tedensko, 8. Razred, biologija)  
 

2. Koliko se je zaredi prisotnosti terapevtskega psa spremenila: 

 pozornost učencev  

 motivacija za šolsko delo? 
 

Cilj: Ugotoviti za koliko se je spremenila stopnja pozornosti in motivacije, 
zaradi kontinuirane prisotnosti terapevtskega psa pri učni uri. 
 

3. Koliko se je zaredi prisotnosti terapevtskega psa spremenilo vedenje: 

 agresivnih učencev,  

 jezljivih učencev,  

 intovertiranih učencev,  

 izoliranih učencev,  

 anksioznih učencev? 

  
Cilj: Ugotoviti za koliko se je spremenilo vedenje agresivnih, jezljivih, 
intovertiranih, izoliranih, anksioznih učencev? 
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8. Začetni cilj inovacijskega projekta: 
 

 
Temelji cilj raziskave je ustvarjati spodbudno učno okolje s pomočjo psa, ki je 
učiteljevo sredstvo motivacije na ravni:  

 • izboljšanja interakcije med učenci in učitelji, povečanje empatije,   
strpnosti, sodelovanja   

 • povečanja vključenosti učencev s posebnimi potrebami, povečanje 
samozavesti 

 • dviga motivacije in ohranjanja pozornosti za delo,  
 • obvladovanja lastnih čustev. 

 
 

    

 
9. Utemeljitev potrebe po raziskovanju lastne prakse, vaša pričakovanja (3 - 5 

stavkov) 

 
Glede na spoznanja strokovne literature (teoretičnih izhodišč za raziskovanje) 
menimo, da se bo pri udeleženih učencih povečala empatija, motivacija za delo, 
izboljšala interakcija – komunikacja med učenci v smislu večje strpnosti, 
sodelovanja, empatije ter povečala vključenost učencev s posebnimi potrebami.  
 
 
V pouk bomo vpeljevali dejavnosti za učence, v katere se bo vključeval 
terapevtski pes. Tako bomo vplivali na njihovo medsebojno interakcijo ( stopnjo 
njihove komunikacije, strpnosti in empatije), motivacijo za delo in povečevanje 
vključenosti učencev s posebnimi potrebami.  
 
Pričakujemo tudi, da bomo s pomočjo instumentarija ugotovili, da prisotnost psa 
v oddelku vpliva na oblikovanje spodbudnega učnega okolja s tem ko:  
 

 vpliva na motivacijo učencev in ohranja pozornost preko cele ure, 

 interakcijo med njimi, povečanje sodelovanja, strpnosti, empatije, 

 povečuje vključenost učencev s posebnimi potrebami, 

 obvladovanja lastnih čustev učencev s posebnimi potrebami. 
 
.  

 


