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1. Opis projekta 

Priročnik, ki je pred vami, je intelektualni in končni rezultat dvoletnega mednarodnega 

Erasmus+ projekta z naslovom Animal Integration in the Educational Programme - ZORO 

(Integracija živali v izobraževalni program ‒ ZORO), ki je potekal od leta 2015 do leta 2017. 

Namenjen je vsem zaposlenim na področju izobraževanja in staršem, ki bi želeli svojim 

učencem in otrokom na inovativen in učinkovit način predstavljati učne vsebine s pomočjo 

živali.  

 

Namen projekta je bil usposobiti učitelje in ostale zaposlene na področju izobraževanja za 

integracijo živali v izobraževalni proces, predvsem pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

na intelektualnem, čustvenem, kognitivnem, vedenjskem in fizičnem področju.  

V projektu so sodelovale šole in organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, iz 

Slovenije, Grčije, Hrvaške, Poljske, Turčije, Madžarske, Romunije ter organizacija iz Irske, ki 

nudi izobraževanje in usposabljanje na področju asistence in terapije z živalmi. Zaposleni v 

sodelujočih organizacijah so se na mednarodnih sestankih v sodelujočih državah usposabljali 

za varno in učinkovito delo z živalmi v izobraževalnem procesu, udeležili pa so se tudi 

enotedenskega usposabljanja na Irskem pod vodstvom strokovnjakinje na področju nudenja 

tovrstnih usposabljanj. 
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Vodilni partner: Ljudska univerza Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, SLOVENIJA 

Partnerji:  

- JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina SLOVENIJA 

- JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, SLOVENIJA 

- 1st Special Nursery school of Patras, GRČIJA 

- Özel Denizli Ayyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Denizli, TURČIJA 

- Josip Matos Primary School, Vukovar, HRVAŠKA 

- Erdligeti Altalanos Iskola, Erd, MADŽARSKA 

- Szkola Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta, Józefów, POLJSKA 

- Elista Education, Abbeyleix, IRSKA 

- Scoala Gimnaziala Asau, Asau Village, ROMUNIJA. 

 

Želimo vam prijetno branje in obilo zabavnih in učinkovitih učnih uric s pomočjo živali.  
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2. Uvod v program integracije živali  

 

Živali so si delile planet Zemljo z ljudmi že od pojava prvega človeka ‒  Homo sapiensa, kar 

pomeni, da je človek že dolgo integriran z živalmi! Integracija živali je naredila pomemben 

premik od obstoječe uporabe in izrabe živali za preživetje pred 14.000 leti, ko so pse (takrat 

kot vrsta mesojedih volkov) udomačili. 

Od takrat so živali postale pomočniki pri lovu, zavezniki v vojni, prevozna sredstva, modeli za 

znanstvene raziskave, teme za brezdelje in zabavo, pa tudi tovariši v obliki hišnih 

ljubljenčkov. 

Trenutno več kot 75 milijonov gospodinjstev v Evropi prepleta svoja življenja z življenjem 

živali ‒ hišnih ljubljenčkov. Razlogi za lastništvo se razlikujejo; v nekaterih primerih 

zagotovitev varnosti ali ekonomske koristi, večina pa zaradi nepraktičnih razlogov, kot so 

dobro počutje sebe ali ali družinskih članov. 

Kaj so programi integracij živali?  

Programi z integracijo živali so programi, ki so zasnovani tako, da se pri interakciji z ljudmi 

uporabi živali, pri čemer se zagotavljajo različne oblike koristi za človeka v stiku. 

ANIMAL ASSISTED INTERACTIONS (INTERAKCIJE Z ASISTENCO ŽIVALI) 

Assisted Animal Interaction je krovni izraz, ki ga Elista uporablja za: 

 Animal Assisted Therapy (terapija z asistenco živali), 

 Animal Assisted Education (učenje z asistenco živali), 

 Animal Assisted Intervention (intervencija z asistenco živali), 

 Animal Assisted Activities (aktivnosti z asistenco živali). 
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2a. Terapije z asistenco živali (AAT) 

Program pri izvajanju terapij uporablja živali. Ne predstavlja samostojnega terapevtskega 

sektorja, temveč dopolnjuje veliko, če ne vse obstoječe in uveljavljene terapevtske metode. 

Cilji v okviru takega programa se nanašajo na rehabilitacijo in zdravljenje simptomov 

invalidnosti, poškodbe ali bolezni. 

 

Živali se lahko uporablja pri fizioterapiji za izboljšave v ravnotežju, koordinaciji, rehabilitaciji 

mišic in živčevja; pri psihoterapiji kot pobudniki samozavedanja, osebnega dojemanja in 

nezavednih vedenjskih vzorcev; pri vedenjskih terapijah za spodbujanje pozitivnega vedenja, 

pomoč pri  vzrokih in posledicah sprememb v vedenju, in pri delovni (ali socialni) terapiji, 

kjer lahko spodbujajo neodvisnost v dejavnostih, razvoj prijateljstva in združevanje ljudi s 

podobnim interesom.  

 

Ker živali le pomagajo pri terapevtskem procesu in niso terapevti sami, mora ta program 

potekati z ali biti pod nadzorom strokovnjaka ‒  profesionalnega terapevta. V tem primeru je 

naziv »terapevt« primeren le za osebo, ki ima kvalificirano izobrazbo. V nasprotnem primeru 

je oseba le posrednik pri terapijah z asistenco živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…AAT se izvaja pod nadzorom formalno usposobljenega strokovnjaka (z 

aktivno licenco ali diplomo), ki pokriva določen obseg strokovnih aktivnosti…”  

(IAHAIO, 2013) 
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2b. Učenje z asistenco živali (AAE) 

Program je običajno ciljno osredotočen na akademsko napredovanje s poudarkom na 

nalogah z živalmi, ki pomagajo pri razumevanju matematike, pismenosti in drugih 

standardnih akademskih predmetnih področjih. Sem spada tudi učenje osnov, kot so 

razlikovanje leve in desne strani ter poznavanje in ločevanje barv. 

Čeprav sta kognitivno delovanje in učenje običajno primarni cilji programa, obstajajo 

številne koristi, ki se običajno uporabljajo pri terapevtskih sejah z živalmi. 

 

 

 

 

 

Zlahka se domneva, da je program Učenja z asistenco živali namenjen poučevanju o živalih, s 

katerimi se program izvaja; na primer, kako se vodi konja, kako se čisti kokošnjak ali zajčjo 

kletko. To je v nekaterih primerih lahko cilj programa, vendar pa je možnosti za 

izobraževanje veliko več kot samo to.  

AAE zagotavlja možnosti za moderatorje (izobražene strokovnjake), da so ustvarjalni z 

novimi idejami za učenje, ki so lahko bolj abstraktne narave. To bo ustrezalo veliko 

učencem, še posebej tistim, ki imajo težave na učnem področju. 

Program z asistenco konjev uradno še ne obstaja v objavljeni literaturi, vendar se o tem že 

govori. Pogosteje je interpretiran kot »program za spoznavanje samega sebe« kot pa za 

učenje veščin in pridobivanje znanja, to je včasih znano kot EAP (Equine Assisted 

Psychotherapy) – psihoterapija z asistenco konja.  

Terapevtske programe z interakcijo živali s cilji, ki delujejo v smeri psiholoških koristi 

(sanacija in obnova uma), imenujemo Živali svetujejo ali Svetovanje z asistenco živali.  

“Učenje z asistenco živali (AAE) je ciljno naravnana, načrtovana in 

struktuirana intervencija, katero vodijo ali izvajajao strokovnjaki s področja 

izobraževanja in drugih strokovnjakov…  Te aktivnosti se osredotočajo na 

akademske cilje, družabne spretnosti ter kognitivne spodsobnosti… IAHAIO, 

2013 
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2c. Intervencije z asistenco živali (AAI) 

Izraz je največkrat uporabljen tako, da zajema terapijo, učenje in intervencijo.  

 

 

 

 

 

Ta definicija AAI je oblikovana iz opredelitve "intervencije", ki pomeni "ukrepi za izboljšanje 

medicinske motnje". Alternativne definicije vključujejo "dejanje ali proces interveniranja« in 

zato intervencijske programe lahko opišemo tudi kot "preprečevanje ali spreminjanje 

dogodkov". Uporabo izraza bi lahko razumeli kot "asistenca živali pri vedenjski terapiji" do 

neke mere, zato ima cilje, ki temeljijo na rehabilitaciji. 

Program AAI bi na primer koristil težavnim mladostnikom ali mladoletnim prestopnikom. 

Interakcije in dejavnosti z živalmi lahko pomagajo pri usmerjanju mladih sposobnih ali žrtvah 

kaznivega dejanja, z možnostjo, da spremenijo svoje vedenje. Programi, ki spodbujajo 

socialno vključevanje in čustveno dobro počutje, bi prav tako ustrezali, saj lahko pomagajo 

pri preprečevanju socialne izključenosti in spreminjanju misli in čustev. 

V programu cilj redno temelji na preprečevanju, bodisi kaznivega dejanja, nasilja, 

samomora, samopoškodbe, ločitve in tako naprej. Intervencijske dejavnosti spodbujajo 

spremembo vedenja in/ali misli in občutke. Pri programu AAI je verjetno, da bo pomembno 

vključevanje AAT ‒ psihološka, vedenjska in socialna rehabilitacija. 

 

 

“Intervencija z asistenco živali je ciljno naravnana intervencija, ki namenoma 

vključuje živali pri zdravstvenih, izobraževalnih in humanih storitvah (npr. 

socialno delo) z namenom doseganja terapevtskih koristi pri ljudeh …” 

(IAHAIO, 2013) 
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2d. Aktivnosti z asistenco živali (AAA) 

Ta program je najbolj pasiven izmed programov interakcij z živalmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev AAA vključuje poudarek na "zdravljenju brez ciljev" (IAHAIO) in ga izvajajo 

"parastrokovnjaki in/ali prostovoljci" (SCAS). Pri tem programu je cilj dejavnost sama ‒ na 

primer krtačenje psa ali strukturiran "tabor s poniji".  

Aktivnost (npr. nega-krtačenje) lahko različnim strankam ponudi različne vrste terapije. Tako 

lahko nekomu zagotovi fizioterapijo, saj za delo krepi moč roke in koordinacijo. Drugemu 

nudi socialno (ali govorno) terapijo, saj mora pomočnika prositi za ustrezno krtačo. Nekomu 

to predstavlja učno vajo, ko mora priklicati v spomin pravilna imena za dele telesa psa ali 

konja, tipe dlak in/ali barve.  

Program torej vključuje številne terapevtske in izobraževalne možnosti, a ker cilji niso 

specifični in rezultati niso merljivi, je to zgolj naloga ali dejavnost. 

 

 

 

 

“…interakcije med ljudmi in živalmi, ki pa niso ciljno usmerjene ali 

oblikovane tako, da bi zadovoljevale specifične potrebe posameznika.” 

(Delta Society, SCAS, 2015) 

“…neformalne interakcije/obiski, ki so običajno na prostovoljski zasnovi 

lastnikov z namenom spodbujati motivacijo, učenje ter rekreacijo. Pri 

teh interakcijah ni terapevtskih ciljev. ” (IAHAIO, 2013) 
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Povzetek Interakcij z asistenco živali 

Interakcija (ali Intervencija)                                                                     Cilj 
 
Terapija z asistenco živali                                        tretma ali rehabilitacija (vključno                 
                                                                                     s svetovanjem in psihoterapijo) 
 
Učenje z asistenco živali                                           pridobivanje znanja, razumevanja in   
                                                                                      zmožnosti 
 
Aktivnosti z asistanco živali                                     naloga/dejavnost 
_________________________________________________________________________ 
 
Intervencija z asistenco živali *                              preprečevanje in modifikacija  
                                                                                    (preprečevanje nekaterih stvari bo  
                                                                                     samodejno izboljšalo druge) 
 
* Kot program in ne izraz 
 

 

 

Zgornje interakcije so na voljo v "programih". Program lahko obstaja v razredu za celotno 

skupino študentov ali pa jih pripravimo za posameznike. Programi morajo biti ciljno 

usmerjeni. Cilji se razlikujejo med programi. 

Kot je razvidno, različne organizacije opredeljujejo in uporabljajo različno terminologijo za  

interakcijo z asistenco živali.  Kot podpora povzetku so v nadaljevanju prikazane tri različice, 

vključno z izbrano za Projekt integracije živali v šolski program, ki se nadaljuje v preostalem 

priročniku.   
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Slika 1.  

Diagram prikazuje izraze, opredeljene pri Society of Companion Animal Studies (SCAS), 

Združeno Kraljestvo  

 

 

                                                              AAI vključuje AAA and AAT 

(AAE je integrirana, nima svoje 

definicije.) 

 

 

 

 

Slika 2. 

Diagram prikazuje originalne izraze, opredeljene pri International Association for Human 

Animal Interaction Organisations (IAHAIO), ZDA  

 

 

 

 

AAI vključuje AAT and AAE,  

AAA je ločena. 

 

Intervencija z asistenco živali (AAI) 

Terapija z asistenco živali 

(AAT) 

 

Aktivnosti z asistenco 

živali (AAA) 

SCAS, Society for Companion Animal Studies, ZK 

(uporaba Pet Partners, ZDA definicije) 

IAHAIO, International Association for Human Animal 

Interaction Organisations, ZDA. 

 

Intervencija z asistenco živali 

Terapija z 

asistenco živali 

Izobraževanje z 

asistenco živali 

Aktivnosti z 

asistenco 

živali 
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Slika 3. 

Diagram prikazuje  izraze, opredeljene in povzete pri ELISTA Education za namen projekta 

Animal Integration in the Educational Programme. 

 

Izraz integracija z 

asistenco živali se 

uporablja kot splošen 

pojem, saj je le redko 

katerikoli program 

neodvisen od ostalih 

programov, razlikujejo se 

le cilji.   

 

 

 

 

 

Interakcije z asistenco živali 

Terapija z 

asistenco 

živali 

Izobraževan

je z 

asistenco 

živali 

Aktivnosti z 

asistenco 

živali 

Intervencij

a z 

asistenco 

živali 
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3. Koristi ali prednosti integracije živali v programe z otroki  

Obstajajo neštete koristi interakcije vseh ljudi z živalmi. Pri namenu učenja se delijo v šest 

kategorij.  

 

 Fizične: to so koristi za telo in delovanje telesa. Te koristi niso nujno v rehabilitacijske 

namene, vendar so živali najpogosteje uporabljene v programih fizioterapije z 

asistenco živali.  

 Psihološke: gre za koristi za um. Pripomorejo k boljšemu razumevanju človeka o 

samemu sebi, o načinu razmišljanja. Te koristi so cilj pri psihoterapiji z asistenco živali 

ali pri svetovanju.   

 Socialne: gre za koristi pri interakciji. Socialne koristi se lahko nanašajo na govor, 

lahko pa tudi zajemajo očesni stik, sledenje navodilom, razumevanje govorjenega 

jezika in podobno.    

 Čustvene: te koristi se nanašajo na čustva. Čustvene koristi interakcije z živalmi lahko 

vplivajo na razpoloženje in posledično pogosto tudi na učinek vedenja, psihološko 

percepcijo ter fizično zdravje.    

 Vedenjske: te koristi se nanašajo na dejanja. Pogosto morajo ljudje spremeniti oz. 

prilagoditi svoje vedenje, da lahko vzpostavijo uspešno interakcijo z živalmi. Včasih 

so živali zrcalni odsev našega vedenja, kar pomaga ljudem, da bolje spoznajo samega 

sebe (psihološka korist).    

 Kognitivne: te koristi se nanašajo na učenje. Kognitivne funkcije lahko spodbudimo z 

interakcijo z živalmi, živali pa omogočajo priložnosti za učenje na inovativen način. 

   

Noben program ne bo imel le ene vrste koristi, ampak ko so cilji programa jasni, bodo 

verjetni koristi izrazitejše na enem področju v primerjavi z ostalimi.  
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3a. Povzetek nekaj raziskav v povezavi s koristmi interakcije z živalmi   

Fizične koristi interakcije z živalmi  

Večina raziskav v povezavi s fizičnimi koristmi interakcije z živalmi se nanaša na interakcije s 

konji. Večina raziskav izhaja s področja fizioterapije, predvsem v povezavi s cerebralno 

paralizo, stanjem krčenja mišic, kar povzroča težave pri fleksibilnosti, raztezanju ter rotaciji 

mišic. Raziskave kažejo veliko študij, ki dokazujejo napredek pri otrocih s cerebralno 

paralizo, ki so v interakciji s konji. Takšen primer je raziskava z imenom Ster et al. (2002), ki 

daje zaključek, da ´terapija z rekreacijskim jezdenjem konjev lahko izboljša grobe motorične 

funkcije.´  

Sterba in drugi raziskovalci so ugotovili, da so se hoja, tek ter skok (dimenzija E pri meritvah 

grobih motoričnih spretnosti) zvišali za 8,5 % po 18 tednih testiranja. Tudi po zmanjšanju 

časa aktivnosti po 18 tednih so se prej naštete spretnosti še vedno dvigovale za 1,8 % od 

kontrolnega stanja pri 17 udeležencih testiranja.  

V študiji, ki jo je izpeljal Drnach et al. (2010), so se grobe motorične spretnosti izboljšale po 

petih tednih jezdenja konja, medtem ko sta Shurtleff in Engberg (2010) odkrila, da je terapija 

s konji (ne jezdenje konja) pripomogla k drži glave. Pri otrocih s cerebralno paralizo se je v 

po 12 tednih testiranja zmanjšala nestabilnost glave. Študija trdi, da so imeli ´povišano 

stabilnost glave in trupa kot odziv na tresenje medenice´.  

Sodelovanje v tradicionalnih programih rehabilitacijske fizioterapije je lahko za udeležence 

zelo stresno, tako fizično kot tudi emocionalno, lahko povzroča frustracije in celo fizično 

bolečino. Pri interakciji z živalmi pa božanje in drgnjenje živali ublaži stres ter zniža srčni 

utrip in nivoje kortizola, zato je lahko fizioterapija z asistenco živali izjemno blagodejna in 

koristna. Raziskave s starejšimi bolniki, ki jih je prizadela kap, so pokazale, da takšne 

dejavnosti rehabilitirajo prizadete mišice (Katcher in Wilkins, 2002), ravno tako se pacienti 

dlje časa udeležujejo ponavljajočih se rehabilitacijskih vaj, kadar so vanje vključene živali 

(Pichot, 2009 in Fine, 2010). 
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Japonska študija, ki jo je izvedla Hama et al. (2209), ravno tako izpostavlja pozitiven učinek 

božanja na srčni utrip. Le 90 sekund božanja konja vrne srčni utrip udeležencev s tesnobo 

nazaj na normalno raven.  

Poleg srčnega utripa lahko interakcija z živalmi ter imeti v lasti žival zmanjša tudi krvni pritisk 

in stopnjo maščobe v krvi (Dembicki in Anderson, 1996 v Friedmannu).  

Biti lastnik živali prinaša številne koristi, še posebej v povezavi z lastniki psov. Nekatere 

koristi so preventivne narave, nekatere pa pripomorejo pri okrevanju. Preventivne koristi 

vključujejo preprečevanje glavobolov in prehladov, kar dokazuje študija, ki jo je izvedel 

Serpell (1991 in Wells, 2007), lahko pa vključujejo preprečevanje resnejših bolezenskih stanj, 

kot na primer srčne bolezni.  

 

Družabne koristi interakcije z živalmi 

Še posebej psi so znani po doseganju tako imenovanega učinka ´družabnega katalizatorja´. 

Katalizator je nekaj, kar povzroči neko reakcijo, brez da bi se uporabil. Številni lastniki psov 

(Butcher, 2001), vključno z brezdomci (Gorczyca in Fine, 2010) ter ljudmi s posebnimi 

potrebami (Marcus, 2011), poročajo, da so opazili bolj pozitivne interakcije z drugimi ljudmi, 

če so sprehajali svoje pse.  

Podobno družabno korist opisujejo, kadar so živali uporabljene kot ´družabno mazivo´ 

(Altschiller, 2011). Psi, ki obiskujejo šole ali bolnišnice, stimulirajo družabne interakcije med 

otroci ali bolniki in lastniki psov, obenem pa tudi med ostalimi otroci ali bolniki. Živali lahko 

spodbujajo družabno vključenost, vsakdanjost in zdravo obujanje izkušenj, znanja ter 

preteklosti.  

Živali se vključujejo tudi v programe v povezavi z družabnim vidikom govora, včasih znotraj 

specifičnih terapevtskih programov, na primer pri starejših, ki so preživeli kap in trpijo za 

apraksijo (Adams, 1997 in Butcher 2001), ali pri posameznikih z motnjami govora (Condoret 

1983 in Butcher 2001) ter otrocih z avtizmom. Včasih so izboljšane ali povečane vokalizacije 
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namenjene živalim in ne ljudem, kot na primer pri dajanju ukazov psu, da pokaže trik ali pri 

nagrajevanju psa (Macauley, 2006 in Fine 2010) ali pri branju na glas.  

Raziskave, ki so jih opravili Bass, Duchowny in Llabre (2009), so pokazali velike izboljšave na 

področju družabne interakcije, usmerjene pozornosti, družabne motivacije ter senzorične 

občutljivosti pri devetnajstih otrocih z avtističnim spektrom med 12-tedenskim poskusom z 

jezdenjem konjev v primerjavi s petnajstimi kontrolnimi osebki.  

Avtorji so analizirali možnost, da je ´multisenzorična narava terapevtskega jezdenja konj´ 

ustvarila vzdušje, kjer je bilo veliko priložnosti za izboljšave na področju družabnih interakcij. 

Napredek na družabnem in vedenjskem področju so pripisali stimulaciji cerebelarnemu delu 

možganov, ki mora funkcionirati, da se lahko posameznik nauči motoričnih spretnosti, 

uporabe motorične kontrole ter družabnega udejstvovanja. Če povzamemo, raziskave so 

pokazale naslednje: kadar je cerebelarni del možganov stimuliran, da funkcionira pri eni 

spretnosti (družabnem vedenju), s tem spodbujamo možnost, da bo prišlo do nadaljnjega 

razvoja na tem področju.  

Družabna interakcija med psihoterapevtom ali svetovalcem ter stranko je zelo pomembna 

pri tradicionalni govorni terapiji in nekateri so vnesli uporabo fizične interakcije z živalmi za 

spodbujanje le-tega. Ob prisotnosti živali se stranka počuti bolj sproščeno, obenem pa živali 

spodbudijo pogovor o čustvih, družinski zgodovini in drugih zgodbah in metaforah pri 

določeni temi (Fine et al. v Fine, 2010).  

 

Kognitivne koristi interakcije z živalmi  

Pri domačih opravilih so otroci pogosto v fizični interakciji z živalmi, če ne doma, pa včasih v 

šoli. Skrb za žival zahteva sposobnost kognitivnih odzivov: poslušanja, gledanja in delovanja. 

Izobraževanje z asistenco živali zagotavlja veliko priložnosti za pristop, ki se osredotoča na 

cilj. Med opazovanjem šap, ušes ali oči psa lahko vadimo štetje, med negovanjem psa lahko 

vadimo barve in oblike in podobno.  
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Interakcija z živalmi ima dokazano pozitivni učinek in pripomore k napredku pri učenju in 

razvoju otroka, pa tudi pri razvoju spretnosti, kot sta skupinsko delo in sodelovanje 

(Orlbauer in Knotnachel, 2001).  

Študija, ki sta jo izvedla Maccauley in Gutierez, je pokazala pozitivne rezultate v treh 

kategorijah (otroci stari od 9 do 12 let): pri govoru in kognitivnem jeziku pri tradicionalni in 

terapiji s konji, pri tem pa je bil napredek večji pri terapiji s konji.  

 

Emocionalne, vedenjske in psihološke koristi interakcij z živalmi  

Zaradi fizičnih učinkov pomirjanja, ki jih povzročajo živali, je pri otrocih in odraslih opaziti 

izboljšave pri vedenjskih in čustvenih odzivih, kadar so v interakciji z živalmi.  

Melson (v delu Fine 2010) podrobno opisuje vedenjske spremembe pri dečkih v starosti med 

12 in 15 let, ki so se udeležili mešanega programa terapije z asistenco živali, poimenovano 

´Companionable Zoo´. Fantje v skupini niso potrebovali discipliniranja zaradi svojega vedenja 

v času šestmesečnega obdobja testiranja, kar je pokazalo veliko izboljšanje, kar 35-kratno v 

primerjavi s prejšnjimi šestmesečnimi obdobji.  

Leta 2004 je Kaiser et al. objavil študijo, ki je ocenjevala psiho-sociološke učinke 

terapevtskega jezdenja v povezavi z ´jezo, kvaliteto življenja in prepoznavanjem lastnih 

kompetenc´. V tej raziskavi nobena od oseb ni imela fizičnih, psiholoških ali katerih drugih 

ovir.  

Študija ni pokazala nikakršnih psiholoških sprememb pred in po jahalnem kampu, otroci so 

ocenjevali kvaliteto življenja in prepoznavanje samega sebe na podoben način, pomembne 

razlike pa so bile vidne na emocionalnem področju, in sicer na področju obvladovanja jeze.  

Kaiser et al. trdi, da njihove ugotovitve potrjujejo, da ´je terapevtsko jahanje koristno pri 

obvladovanju jeze pri otrocih s težavo obvladovanja jeze´.  

Taylor in Signal (2005) sta preučevala učinek živali na čustva in vedenje, še posebej na 

področju empatije. Prišla sta do zaključka, da so adolescenti, ki so bili deležni večje 
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izpostavljenosti živalim in interakciji z živalmi, imeli višjo stopnjo empatije. S pomočjo 

interakcije živali pri vseh otrocih bi lahko dosegli splošno povišanje empatije in zmanjšanje 

nesocialnega vedenja znotraj skupnosti.  

Tudi opazovanje (pasivno) živali ima dokazano pozitivne učinke. Ljudje ob prisotnosti živali 

občutijo sprostitev, pomanjšanje stresa ter nervoze in pozitivnejša čustva (Friedmann, 1983 

v Fine in Sebkova, 1977). Strokovnjaki, ki se redno srečujejo s strankami in pacienti pod 

stresom, so pričeli uporabljati živali pri svojem delu. Tako je pogosto v čakalnicah pri 

zobozdravnikih videti akvarije z ribami.  

Za zgoraj opisan učinek se pogosto uporablja izraz hipoteza o biofiliji in se nanaša ne le na 

živali, ampak na vse naravne stvari, ki pri ljudeh ustvarjajo pozitivne spremembe 

razpoloženja. Zato nas sprehod po parku (s ali brez psa), piknik na plaži ali učna ura na vrtu 

tako zelo poživi.  

V izobraževanju prisotnost živali pritegne pozornost otrok, kar se lahko prenese tudi na 

pozornost otrok do učitelja (Katcher in Wilkins, 1997), obenem pa prisotnost živali pomirja 

in zmanjša agresivnost ter razposajenost.   

Študijski primeri v Prilogi 1 prikazujejo nekatere neobjavljene študije, ki so jih izvedli 

partnerji v projektu Animal Integration in the Educational Programme. 
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4. Koncept integracije živali v izobraževalne programe 

Integracija živali v izobraževalni sistem ali izobraževanje z asistenco živali je koncept, ki 

temelji na pozitivnih rezultatih, ki jih lahko dosežemo pri otrocih skozi neposreden ali 

posreden stik z živalmi.  

Izobraževanje z asistenco živali se lahko izvaja individualno, v skupini ali razredu in lahko 

poteka v naprej določenem številu ur. Med pripravo na programe izobraževanja z asistenco 

živali izvajalec aktivnosti (kjer je to potrebno, tudi ustrezen strokovnjak) določi natančne 

cilje programa in kaj želi pri otoku oz. otrocih doseči z interakcijo oziroma prisotnostjo živali.  

Ko je to določeno, se lahko oblikujejo aktivnosti oz. naloge in se vnesejo v načrt ure. Primer 

učnega načrta lahko najdete v Prilogi 2.  

Pred pričetkom programa moramo pazljivo oceniti in pripraviti žival ter izbrati metode, ki 

bodo prinesle pozitivne učinke.  

Med vsako aktivnostjo zbiramo merljive podatke, tako da lahko izmerimo rezultate 

aktivnosti in dosežene cilje. Pomembna je tudi evalvacija aktivnosti, saj nam bo pomagala 

pri pripravi nadaljnjih aktivnosti oz. učnih ur.  

Upoštevanje tega osnovnega postopka bo pripomoglo k ustvarjanju učinkovitih programov 

pri izobraževanju z asistenco živali, ki bodo strokovno pripravljeni, koristni za otroke, etične 

do živali in ovrednoteni tako, da bodo dali objektivne analize, kar bo promoviralo nadaljnje 

vključevanje živali v izobraževalne procese.  

 

 



 

20 

                                                   

Priročnik za integracijo živali v izobraževalni program 

5. Izbira živali za program integracije  

Tako kot človek imajo do neke mere, tudi živali "osebnosti", pogosto imenovane "značaji". 

Temperament, tako kot osebnost, je kombinacija genetskih značilnosti in teženj živali kot 

tudi posledic svojih naučenih izkušenj. Tako kot ni vsak človek biološko ali ekološko 

pripravljen postati olimpijski športnik, pilot ali učitelj, tako tudi vsaka žival ni primerna za 

programe z interakcijo. 

 

5.a Kaj naredi žival primerno za učilnico? 

Primernost živali za programe integracije na koncu določata dva dejavnika; genetska 

predispozicija in okolje, vključno z izkušnjami in učenjem, na vse zadnje tudi, kaj je "narava" 

in kaj je "negovanje". Pri neposredni primerjavi živali in človeka je mogoče opaziti, da so 

temperament in vedenjske lastnosti, povezane z njim, pretežno odvisni od stabilnosti in 

družabnosti. Stabilnost pri živalih se nanaša na njihovo občutljivost in odzivnost na dražljaje 

v svojem okolju. Ali so zelo razdražljivi ali nervozni ali prestrašeni? Družabnost se nanaša na 

njihovo zanimanje, motivacijo in željo za interakcijo z ali okoli ljudi. 

V večini primerov so potrebne visoke stopnje stabilnosti pri živalih, uporabljenih v 

programih integracije. Žival mora biti sposobna biti izpostavljena veliko novim spodbudam, 

ne da bi pri tem vzbudila bodisi pozitiven (razburjenje) ali negativen (strahu) način odziva. 

Stabilnost ima genetske temelje, saj so nekatere vrste pasem bolj občutljive kot druge. 

Konji, na primer Arabci, Angleži in drugi vročekrvni konji, veljajo za dobre tekmovalne konje, 

saj je v njih, da se bolje odzivajo; pobeg (z veliko hitrostjo) v odgovor na dražljaje, ki bi lahko 

predstavljali nevarnost. V primerjavi s hladnokrvnimi vprežnimi konji vidimo večja nihanja v 

stabilnosti, saj so bili in so še vedno pripravljeni za delo z zemljo, vleko težjih bremen in so 

bistveno manj reaktivni na stvari v neposredni okolici. Genetsko občutljivost (reaktivnost ali 

nestabilnost) pri konjih je večinoma videti pri testu odziva »pobega« ‒  instinktu, da 

pobegne. 
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Čeprav ni vedno lahko, previdno usposabljanje (vključno z desenzibilizacijskimi programi, 

kjer je to potrebno), ki asociira pozitivne rezultate z dražljaji in ne negativnih, lahko konje, ki 

so gensko lahko manj stabilni, postanejo bolj stabilni, bolj mirni, sproščeni, manj občutljivi in 

morda bolj primerni za živali v integracijskih programih. 

Žival se ne sme nikoli izključiti iz programov vključevanja živali zaradi same pasme, čeprav je 

poznavanje pasem in njihovih verjetnih vedenjskih lastnosti pomembno za nekoga, ki 

uporablja žival pri integracijskih programih. 

Podobno je s psi, kjer so pasme pogosto izbrane za posebne vloge glede na njihove 

občutljivosti in odzive na dražljaje. Psi, ki se uporabljajo za pomoč ljudem s posebnimi 

potrebami, so v mnogih pogledih zelo občutljivi, vsekakor na dražljaje v svojem okolju, 

vendar ne tako čustveno občutljivi (torej zelo stabilni), saj se le redko odzovejo s poskusom 

bega, z laježem ali izražanjem strahu/obrambe.  

Občutljivost in nestabilnost, ki jo povzroča, bo imelo za posledico dejanje bega ali obrambe. 

Čeprav v večini primerov živali izberejo samoohranitev in možnost pobega, obstajajo živali, 

ki bodo iz očitnega ali neočitnega razloga raje izbrale boj.  

Visoka stabilnost v integracijskih živalih pa bo lahko v večini primerov kritična, saj bo za 

nekatere dražljaje moderator želel odziv (vedro hrane, žoga ali igrača ali celo sami otroci). 

Važno je, da moderator ve, kakšna je občutljivost živali, in da mu uspe aktivnost speljati 

tako, da je poskrbljeno za dobrobit živali kot tudi za otroka, s katerim je v stiku. 

Čeprav je bilo na začetku mišljeno, da je visoka družabnost najprimernejša lastnost pri 

živalih za integracijo z otroki, to ni nujno tako. Visoka družabnost lahko za žival pomeni, da 

bi želela konstantno interakcijo z otrokom ali otroki, kar pa njim ne bi bilo všeč, ali pa to ne 

bi bilo primerno za dejavnost. Zagotovo bo stabilnost v družbenih okoljih kritičnega pomena 

in živali v integracijskih programih morajo biti dobro socializirane z ljudmi vseh vrst. Za 

razliko od stabilnosti, ki ima lahko pomembne genetske prispevke, je družabnost bolj 

posledica vplivov izkušenj in učenja. Zato je bistvenega pomena, da je bila žival, uporabljena 

v programih vključevanja, ustrezno pripravljena s temeljitim in celovitim programom 

socializacije, prav tako pa je že doživela mnogo zabavnih in pozitivnih interakcij z ljudmi. 
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5.b Ocenjevanje potencialnih živali 

Eden od začetnih faz priprave za integracijski program živali v šolskem okolju je izbor in 

ocenjevanje živali, ki bodo uporabljene v programu. Odgovorni moderator bo skrbno in 

sistematično ocenil žival v različnih vidikih pred prvo uporabo in nato naknadno pred vsako 

sledečo uporabo. Popolna ocena živali zmanjša tveganje za poškodbe otrok in ogrožanje 

dobrega počutja živali. 

Ocenjevanje je priporočeno: 

 splošna ocena izbora (primernost temperamenta), 

 posebna ocena okolja, 

 ocena opravljanja nalog, 

 ocena dnevnega dobrega počutja.  

Splošna ocena izbora 

Kot je navedeno zgoraj, niso vse živali primerne za vključevanje v integracijske programe, 

zato je moderator tisti, ki izmed številnih izbere najbolj primerno. Ko je na voljo žival od 

učiteljev, staršev ali prostovoljcev, mora tudi ta živali biti ocenjena, preden se vključi v 

program z majhnim tveganjem.  

Splošna ocena primarno vključuje zdravje živali. Ugleden veterinar mora opraviti temeljit 

fizični pregled živali in se prepričati, da žival ne trpi nobene telesne bolečine ali stiske. 

Bolezni in pogoji, ki vplivajo na zdravje živali, povečajo tveganje za poškodbe (v redkih 

primerih tudi bolezni) otrok, ki sodelujejo z njimi. Živali v bolečini ali neugodju se hitreje 

odzovejo napadalno.  

Glavni dimenziji temperamenta, stabilnost in družabnost, je potrebno celovito oceniti ter 

sistematično in objektivno strukturirati. Pri ocenjevanju družabnosti je pomembno 

upoštevanje namena uporabe živali v večjih skupinah otrok – veliko dotikov, gibanja in 

zvokov. 
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Čeprav je videti, da žival komunicira z osebo ali ocenjevalec dobro oceni družabnost, ne 

smemo pozabiti namena uporabe živali, torej moramo tudi pri ocenjevanju družabnosti 

vključiti otroke – kako se dotikajo živali, gibanja med njimi, glasove otrok …  

Splošna ocena stabilnosti mora vključevati vse čute; hrup (ki ga žival ne pozna), vizualne 

dražljaje, fizični stik z novimi predmeti in celo oceno vohanja in okušanja.  

Odzive živali (opažanje, oziranje in odmike) je potrebno objektivno zabeležiti, tako da se 

lahko izvede jasne primerjave med živalmi in njihovo primernostjo. Po merilih, določenih 

glede na rezultate, se nato žival oceni kot primerno ali neprimerno.  

Priloga 3a vključuje primer splošne oblike ocenjevanja za psa in podrobnosti o uporabi. 

Specifična ocena okolja 

V okviru programov za vključevanje živali v izobraževanje je najbolj verjetno okolje za delo s 

psom šola oziroma šolski prostori (učilnice, igrišče …).  

Ker je pomembno, da pri živali v določenem okolju ne pretiravamo s spodbudo (navdušenje 

in stres), se spodbuja dodatna ocena postopne izpostavljenosti. Sprva žival pripeljemo v 

mirno šolsko okolje, kar jim daje možnost, da raziščejo prostore ter paleto novih vonjav. 

Postopoma povečujemo spodbudo z vključevanjem različnih predmetov, dodatkov v prostor 

in na koncu tudi otroke. 

Popolna ocena z otroki ne poteka do pričetka programa integracije,  zato je nujno, da 

povezovalec ves čas ocenjuje odzive živali na različna okolja in spremembe v njem.  

Ocena nalog 

Ko je ocenjevalec skrbno načrtoval sejo interakcije z živaljo, ki temelji na ključnih ciljih, je 

treba žival oceniti v skladu z vključenimi nalogami ali dejavnostmi. Primer: pes v domačem 

okolju lahko prostovoljno prinese žogo, v novi situaciji in okolju pa morda ne bo. Take 

naloge je treba oceniti in biti nanje pripravljeni. 

Vsak novi dražljaj, ki je namenjen za uporabo v seji ali za posebne naloge, mora prav tako 

biti ocenjen v dobrobit živali. Postopna izpostavljenost je najboljši pristop. 
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Ocena dnevnega dobrega počutja 

 

Če žival, uporabljena v programu integracije živali, pripada moderatorju ali ne, mora 

odgovoren moderator zelo dobro poznati žival. Dnevni zdravstveni pregled, ki zagotovi, da je 

žival primerna za "delo" na določen dan, vključuje preverjanje ušes, oči in ust (ustrezna 

obarvanost …), pojav morebitnih ran, ureznin ali sledi ektoparazitov in zagotavljanje dihanja 

na normalno stopnjo.  

Iztrebki morajo biti normalni in apetit, gibanje in splošno obnašanje živali takšno kot po 

navadi. Vse znake bolezni ali nenavadno obnašanje je treba temeljito preiskati pred uporabo 

živali v programu z otroki. 
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6. Živali v razredu 

Tudi s temeljito presojo in po potrebi učinkovitim postopkom desenzibilizacije je učilnica (in 

šola nasploh) še vedno lahko zahtevno okolje za živali. Prostori so lahko natrpani in glasni 

eno minuto in tihi naslednjo. Obstajajo nepravilni zvoki, kot so zvonci in interkom objave, 

nova oprema in nenavadni predmeti in pogosto se temperatura razlikuje od domačega 

okolja. 

Vsi ti različni dražljaji imajo potencial, da povzročijo stres in nelagodje pri živali v šolskem 

okolju. Zato je absolutno pomembno, da so povezovalec in drugi ljudje, ki se ukvarjajo z in 

so odgovorni za žival v programu, pozorni in se odzivajo na vse akutne znake stresa ali 

nelagodja pri živali. To je bistvenega pomena za dobro počutje živali in tudi za zdravje, 

varnost, dobro počutje in izobraževalno izkušnjo za otroke, ki sodelujejo. 

 

6a. Skrb za dobro počutje živali 

Dober okvir za razumevanje osnovnih potreb živali izhaja iz splošno rabljenih UFAW "petih 

svoboščin" (Universities Federation for Animal Welfare, ki je izšla leta 1994).  

Te navajajo, da bi živali morale imeti dano: 

• svobodo od lakote in žeje, 

• svobodo od bolečin, poškodb in bolezni, 

• svobodo pred strahom in stisko, 

• svobodo iz nelagodja, 

• svobodo izražanja normalnega obnašanja. 
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Uporaba petih svoboščin v razredu 

Uporaba ne gre samo v dajanje "svobode iz ...", to bi morala biti le minimalna zahteva. Poleg 

tega pa mora odgovoren povezovalec imeti ogromno znanja o živali, pasmi, značilnostih 

pasme in živali kot sami, da lahko poskrbi za njeno dobro počutje na optimalni ravni. 

Živali, ki se uporabljajo v programih vključevanja živali, je treba hranili s hrano, ki ustreza 

njihovi pasmi, na primeren način ob pravem času in v pravilni količini. Prehrana živali ne bi 

smela biti brez hranilnih snovi, ki so pomembne za njihovo redno delovanje, neprimerna ali 

v napačni količini, da bi povzročala debelost.  

Oboje, neprimerna prehrana in debelost, lahko imata vpliv na zdravje živali in posledično 

tudi na interakcijo z otroki. Kljub temu, da se pri interakcijah lahko uporablja hrana, je 

potrebno skrbeti, da žival pred uro ni preveč lačna. Sveža voda mora biti nenehno na voljo. 

Da bi ohranili živali brez bolečin, poškodb ali bolezni, jih je treba hraniti v varnem okolju, vsa 

oprema, vključno z opremo za vodenje, kot so ovratnice in povodci, ne smejo povzročati 

nobene bolečine. Znanje o tem, kako učinkovito ravnati z živalmi, je potrebno upoštevati in 

deliti z otroki, ki so z živaljo v interakciji in na ta način zmanjšati možnosti za poškodbe. 

Priloga 5 vključuje informacije o najboljših načinih ravnanja z različnimi živalmi, ki bi jih 

lahko uporabili v programih interakcije. 

Vse živali, ki sodelujejo v programih vključevanja, morajo imeti redne dvoletne preglede pri  

veterinarju in prejemajo tako preventivno kot tudi rutinsko cepljenje, po priporočilu. Znake 

bolezni in slabega zdravja je potrebno vsakodnevno preveriti (dlaka/perje/koža, oči, ušesa, 

usta in dihanje, analna regija in blato, temperatura, hitrost dihanja, splošno gibanje in 

vedenje). Poškodovanih ali bolnih živali se ne sme NIKOLI uporabljati na sejah integracije 

živali. 

 

Da bi preprečili strah in stisko (ali stres), morajo živali biti dobro pripravljeni za njihovo vlogo 

v programu integracije. Živali morajo imeti možnosti za desenzibilizacijo v šolskem in učnem 
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okolju s postopno kontrolirano in pozitivno izpostavljenostjo. Če se jih bo uporabljalo pri 

integraciji, jih je treba socializirati z veliko ljudmi vnaprej, v najboljšem primeru z mladostniki 

ali otroki. Prevoz, premikanje in ravnanje je potrebno skrbno načrtovati ter spremljati 

spremembe v okolju, ki bi lahko vplivale na vedenje živali.  

Bojazljive ali živali v stresu se ne sme NIKOLI uporabljati na sejah vključevanja živali. Strah in 

stres lahko sprožita obrambno vedenje in povečata tveganje za poškodbe otrok v stiku z 

njimi. 

Na območju, kjer žival živi ali se zadržuje, morajo biti primerna temperatura, prezračevanje 

in vlažnost. Zagotovljeni morata biti primerna postelja ali stelja, kjer žival lahko počiva. V 

razredu ali šolski okolici mora žival imeti ustrezno površino (brisača, preproga ali talna 

obloga). Bivališče moramo redno čistiti, pregledovati in vzdrževati. Udobje bomo dosegli z 

dajanjem elementov z ustrezno temperaturo, prostorom za počitek ter svobodo za 

raziskovanje. 

Če uporabljena žival biva v šolskem oziroma učnem okolju (v nasprotju z nastanjeno drugje 

in prineseno v šolo), je pomembno, da moderator/skrbnik priskrbi in oceni nastanitev, pri 

tem pa upošteva varnost, velikost in vzdrževanje ter zagotovi možnosti za izražanje 

naravnega ali normalnega vedenja. 

Če ima žival karakteristike divje živali (neudomačene živali), je potrebno raziskati in razumeti 

stanovanjske potrebe in naravno vedenje (na primer zajci, ptice, hrčki, ribe). Kjer pa je žival 

večgeneracijsko ločena od zadnjega divjega prednika (na primer pes, mačka, konj), je prav 

tako potrebno raziskati in poznati vedenjske lastnosti pasme ter značilnosti živali kot 

individualnega bitja. 

"Obogatitve" so predmeti namenjeni spodbujanju živali in kjer je mogoče, je treba to 

vključiti v vsakdanjik živali, da spodbudimo naravno in normalno vedenje. Kadar so živali 

stran od svojih bivalnih prostorov za daljše časovno obdobje (ko obiskujejo šolo), moramo 

zagotoviti dovolj časa za počitek in igro. Če je žival socialna ali družabna po naravi, jo je 

treba ohranjati v svojih najbolj naravnih družbenih skupinah. 
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Priloga 6 analizira potrebe treh vrst, ki se lahko uporabijo v šolskih okoljih, kako se oceni 

njihovo življenjsko okolje ter predlogi za omogočanje petih svoboščin. 

 

6b. Prepoznavanje živali v stresu 

Čeprav je razumevanje zahtev živali (petih svoboščin) pomembno za njihovo vsestransko 

dobro počutje, je moderatorjeva sposobnost prepoznavanja živali v stresnem okolju ali 

situaciji ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in dobrega počutja otrok, ki so vključeni 

v interakcijo. 

Kaj je stres? 

Stres je fizičen, psihološki in čustven odziv na povečane vzburjenosti negativne vrste, 

povzroča strah in izogibanje in spodbuja prizadevanje za pobeg. Ko je žival obkrožena z 

ljudmi ali pa ima pri sebi pomembno stvar (igrača, hrana, domač teritorij …) in nima 

možnosti za pobeg, pri tem pa se počuti neprijetno ali zaskrbljeno, se lahko napadalno 

odzove (najpogosteje ugriz, brca). 

Znaki stresa 

Žival ne ugrizne, brcne ali poskuša pobegniti brez opozorila. Čeprav se le to ob številnih 

priložnostih lahko hitro stopnjuje, bo žival vedno dala vrsto znakov, ki kažejo na stopnjo 

stresa, ki jo doživlja. Bistveno je, da moderatorji poznajo znake in so pozorni na njih.  

Priloga 7 prikazuje slike v podporo nekaj skupnih znakov stresa različnih vrst in nekaj 

pomembnih akutnih signalov, ki jih kažejo psi. 

Na splošno velja, da se živali, ki doživljajo stres in želijo pobegniti iz stresne situacije (opcija 

beg), poskusijo narediti majhne. Kjer je to mogoče (omejitve pri pasmah), svoja ušesa 

povlečejo nazaj, rep potisnejo malenkost med noge, oči razširijo in celotno telo sključijo. Te 

živali se trudijo ustvariti razdaljo med seboj in potencialno nevarnostjo, pravzaprav bi iz 

stresne situacije najraje kar izginili. Živali, ki kaže takšne znake, je potrebno zagotoviti 

prostor za umik, hkrati pa oceniti možnost spremembe percepcije živali na razlog za strah. V 
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kolikor se tega ne naredi, se lahko stres še stopnjuje do meje, kjer bo odziv z napadom 

neizogiben. 

Kadar se žival nagiba k napadalnemu odzivu, se navadno poskusi narediti večje. Ušesa, kjer 

je to mogoče, postanejo pokončna, rep vstane in dlaka se naježi (piloerekcija). Oči, kot v 

primeru bega, so velike, vendar so neizprosne in strmijo v grožnjo, telo je napeto, včasih 

postane zamrznjeno in nekatere živali bodo pokazale orožje, kot so zobje in kremplji. Vsi ti 

znaki so način komuniciranja živali z zahtevo po prostoru in miru, kot pri odzivu bega. 

Ključ za odgovornega moderatorja je preprečevanje stresa živali s primernim ocenjevanjem 

in pripravo živali, kot tudi preusmerjanje negativnih znakov stresa v pozitivne vedenjske 

vzorce.  

 

6c. Živali in z njimi povezana tveganja 

Interakcije z živalmi niso brez tveganja. Tudi žival, ki ni v stresu lahko po nesreči opraska, 

prevrne ali pohodi otroka. Tveganja pa narastejo, kadar žival doživlja stres ali pa dejavnosti/ 

interakcije odstopajo od načrtovanega/dogovorjenega. 

Za vsak program, sejo in dejavnost  bi morala biti pripravljena ocena tveganja z navedenimi 

potencialnimi tveganji za vključene otroke.  

Priloga 8: primer dokumenta ocene tveganja za posamezno sejo v okviru programa za 

vključevanje živali. 

Do poškodb od živali prihaja največ pri samem ravnanju z njimi, zato je pomembno, da se 

med interakcijami večkrat poudarja pravilno ravnanje in se ga tudi demonstrira. Poškodbe 

so lahko praske, ki se pojavljajo predvsem, ko se žival ne počuti varno in potrebuje prostor, 

ter ugrizi kot obrambna strategija prestrašene in nezadovoljne živali. Brca predstavlja 

tveganje pri večjih živalih, čeprav lahko tudi hišni zajec zada močan udarec z zadnjimi 

nogami. Včasih je poškodba  naključna, kot na primer prestop ponija ali večjega psa, ki pri 
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tem odrine otroka ali ga vrže iz ravnotežja, pes pa lahko včasih v igri sprednje tačke dvigne 

na otroka in ga pri tem prevrže. 

Tveganja za otrokovo (in posrednikovo) zdravje prihajajo od živali in njenega okolja. Živali so 

lahko prenašalci bolezni brez kliničnih znakov o tem. Moderator mora zato raziskati bolezni, 

h katerim je žival nagnjena, kako ukrepati in zmanjšati možnost okužbe, vključno z dnevno 

oceno zdravstvenega stanja. 

Bolezen, ki je prenosljiva med živalmi in ljudmi (ali obratno), je navedena kot zoonoza. 

Nekateri primeri vključujejo bakterijske okužbe s salmonelo, leptospirozo in toksoplazmozo, 

medtem ko se virus gripe prenaša med ljudmi in belimi dihurji. Bolj pogosta je glivična 

okužba/lišaji, ki je prenosljiva z neposrednim stikom ali prek okolja živali. Endo in 

ektoparaziti (črvi, bolhe in pršice) so lahko prenašalci bolezni (ali v primeru bolh, ugrizi), 

vendar rutinsko preventivno zdravljenje in skrbna opazovanja in ocenjevanja znatno 

zmanjšata vpliv na živali (posledično pa tudi na ljudi), ki sodelujejo v programih vključevanja 

živali. 

Otroci in živali bi morali vaditi pravilne higienske postopke, kot so umivanje rok pred in po 

rokovanju in izogibanje neposrednega stika z blatom, urinom ali umazano steljo. 

Najpogostejše tveganje so avtoimunski odzivi za otroke ali prisotne odrasle, ki imajo 

alergijske reakcije na živalsko dlako, prhljaj ali vrsto živalske stelje. 

Pred pričetkom programa je potrebno starše obvestiti o poteku programa/srečanj, 

morebitnih tveganjih ter pridobiti njihovo soglasje. Informacije o vseh znanih alergijah je 

treba zahtevati, čeprav se lahko zgodi, da zaradi omejenih prejšnjih izkušenj vse alergije še 

niso znane. Pazljivost in skrbno opazovanje otrok in njihovih odzivov ter reakcij je še ena 

izmed nalog moderatorja, poleg usposobljenosti za nudenje prve pomoči. 
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6d. Ustvarjanje kodeksa ravnanja z živalmi v šoli 

Kot učinkovit delovni dokument je treba pripraviti kodeks ravnanja za interakcije z živalmi v 

šolskem okolju. Takšna oznaka mora biti smernica, v kateri moderator ali druga odgovorna 

oseba zagotavlja etično uporabo živali ter zdravje in varnost otrok, ki sodelujejo v programu.  

Zaradi različnih programov integriranja na različnih šolah je pomembno, da se ta pravilnik 

zapiše. Vsebovati bi moral priprave na programe, kot so dovoljenja vodstva šole, soglasja 

staršev, ključne cilje programa, seznam za zagotavljanje vsega potrebnega za živali (izbor, 

ocenjevanje, fizična in psihološka priprava) in okolje (oprema, objekti za živali v šoli itd.). 

Kodeks ravnanja mora vključevati tudi ukrepe za primerno pripravo otrok, osveščanje, 

umivanje rok, ustrezno obleko in splošno dobro počutje/primernosti živali za interakcije za 

določen dan. 

Šola bi tudi morda želela pripraviti dokumente v zvezi z udeležbo živali v šolskem okolju, ali 

je trajna ali začasna (gostujoče živali). Ti lahko vključujejo podatke o tem, kdo je dejansko 

odgovoren za živali (nega in dobro počutje, vstop in izstop živali iz stavbe, stranišče – kje, 

odstranitev in ravnanje z odpadki, pravila vedenja otrok z živaljo). 

6e. Ravnanje z živalmi – dobra praksa 

Da bi zmanjšali tveganje za otroke, ki sodelujejo v programih vključevanja živali in ohranjali 

zdravje in dobro počutje živali, je treba upoštevati pravila za ravnanje z živalmi. Na splošno 

to vključuje pridobivanje znanja o živalih, priporočene načine ravnanja z njimi, priprava 

samega sebe in okolja na žival in samo približevanje živali na način, ki je skladen z njihovo 

anatomijo in vedenjskimi odzivi.  

Če je žival dovolj majhna, je dvigovanje treba storiti mirno, vendar samozavestno na način, 

da se žival počuti varno in se ne bo borila za svobodo ali se branila. 

Če je žival večja, je potrebno uporabiti opremo, ki ne povzroči bolečine ali nelagodja za prve 

metode omejevanja, ki bo dala stopnjo nadzora. Priporočljivo je, da imamo pripravljene  

informativne liste o pravilnem ravnanju z živaljo, ki dopolnjujejo informativne liste "oskrba 

živali", predvsem za živali, ki prebivajo na šoli. 
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Priloga 5 vključuje primere informativnih listov o najboljšem ravnanju za šest različnih vrst 

živali. 

Priloga 9 vključuje primere dokumentov oskrbe živali za rezidenčne živali v šolskem okolju. 
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7. Integracija živali v izobraževanje 

Med vsemi prednostmi integracije živali v izobraževalni program, ki so opisani v poglavju 3, 

je najočitnejša kognitivna prednost. Pri spodbujanje te koristi lahko žival v izobraževalni 

proces vključimo za pomoč pri učenju in razvoju procesiranja informacij.  

Učitelji, ki nimajo formalnih izkušenj pri integraciji živali, lahko vključijo živali (fizično 

prisotne, slike ali videoposnetke) s poudarkom na dajanju informacij, povezanih s to živaljo: 

o prehrani te živali, zahtevani negi, o naravnem okolju živali in podobno. Čeprav so te 

informacije pomembne, pa lahko živali v skladu z vso etiko varovanja živali uporabimo še na 

drugačne načine in jih vključimo v izobraževalni proces kot pripomoček za učenje vseh 

predmetov, na primer za učenje jezikov, matematike, naravoslovja, geografije, vere, 

telovadbe in podobno. Vse, kar je potrebno, je malce domišljije.  

Ni nujno, da interakcija otrok z živalmi v učilnici temelji le na učenju, lahko se osredotoča 

tudi na vedenje, spodbujanje umirjenosti, preprečevanje neželenega vedenja, spodbujanje 

družabnosti, poslušanje, komunikacijo in skupinsko delo, čustvene/psihološke koristi z 

izboljšanjem samozavesti in samopodobe, v določenih primerih pa ima lahko tudi fizične 

koristi, kadar je učenje podprto z aktivnostmi fizične terapije.  

 

7a. Načrtovanje aktivnosti z zastavljenim ciljem  

Priročnik za integracijo živali v izobraževalni proces je oblikovan z namenom spodbujanja 

izvajalcev izobraževanja (skupaj z lastniki živali), da živali ne uporabljajo le pasivno, ampak 

da jih aktivno vključijo in integrirajo v izobraževalne procese.   

Izvajalce izobraževanja se spodbuja tudi k načrtovanju učne ure na temelju ciljev, ki jih želijo 

pri učencih doseči. Kadar so cilji specifični in bodo pripeljali do jasne, objektivne evalvacije 

napredka ali dosežka, se ti cilji imenujejo ključni cilji. Priporočeno je, da se pri vsaki učni uri 

zadajo največ trije ključni cilji.  

Primeri ključnih ciljev in kategorije prednosti, ki jih prinašajo:  
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Prednost       Primeri ključnih ciljev 

Fizični   Izboljšana  koordinacija, moč,  

fleksibilnost. 

                    Spodbujanje finih motoričnih spretnosti.

  

Psihološki    Povečanje samozavesti in zaupanja v 

svoje zmožnosti. 

Družbeni Spodbujanje komunikacije, skupinskega 

dela, sodelovanja. 

Čustveni  Spodbujanje občutka ponosa, 

spodbujanje empatije in pozitivnih 

čustvenih odzivov. 

Vedenjski  Spodbujanje umirjenega vedenja in 

nadzorovanih vedenjskih odzivov. 

Kognitivni  Spodbujanje spretnosti reševanja 

problemov, sprejemanja odločitev ter 

učenja.  

Priloga 10 vključuje knjižico, ki bo izvajalcem aktivnosti pomagala pri prepoznavanju oz. 

določanju ključnih ciljev in pri povezovanju le-teh z aktivnostmi ž živalmi, ki so primerne za 

šolsko okolje. Knjižica ima dva dela. Del z naslovom Interakcije z asistenco živali zajema 

razpredelnice s ključnimi cilji.  

Ko se izvajalec aktivnosti odloči, na katere ključne cilje se bo osredotočal, se mora odločiti o 

aktivnostih oz. nalogah, ki bodo omogočale napredek pri doseganju določenih ključnih ciljev. 

Polnjenje posode ali vedra za vodo se lahko uporablja za dosego fizičnih ključnih ciljev, kot 

so dvigovanje, fine motorične spretnosti, koordinacija in ravnotežje. Če delajo otroci v 

dvojicah, lahko ta ista aktivnost spodbuja skupinsko delo in sodelovanje. Če otrokom damo 
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več vode, kot je velika posoda, katero morajo napolniti, lahko aktivnost pomaga pri 

sposobnosti reševanja problemov ali spodbuja sposobnost branja, če jim damo ob tej 

aktivnosti kartico z navodili (priloga 9). Ta aktivnost se lahko uporabi tudi za matematične 

spretnosti, če morajo otroci določiti prostornino vode in podobno. V aktivnost se lahko doda 

tudi, da žival (na primer morski prašiček) potrebuje vitaminske dodatke v vodi. Da otroci 

preračunajo natančno količino dodatkov, bodo vadili preračunavanje razredčitve ter s tem 

zahtevnejših matematičnih veščin.  

 

Knjižica Interakcije z asistenco živali vsebuje različne aktivnosti z živalmi, ki jih lahko 

povežemo s ključnimi cilji. Obe strani knjižice se nanašajo ena na drugo tako, da se 

izvajalec aktivnosti najprej odloči o ključnih ciljih, nato pa s pomočjo knjižice najde 

aktivnosti, s pomočjo katerih lahko te cilje doseže.  

 

7b. Priprava živali za učinkovito uporabo  

Kadar bodo aktivnosti z živalmi temeljile le na oskrbi ali negi živali (hranjenje, dajanje vode, 

čiščenje), izvajalcu ni treba posebej veliko pripravljati živali na te aktivnosti. Ne glede na 

aktivnosti pa mora izvajalec vedno poskrbeti za to, da žival pregleda in oceni vsak dan 

posebej, preden jih vključi v izobraževalni proces (podrobnejši opis najdete v delu 5c, 

Integracija živali v izobraževanje).  

Razen oskrbe živali lahko spreten izvajalec aktivnosti z živalmi ustvari zabavne, inovativne in 

kreativne učne aktivnosti z uporabo izbrane živali, obenem pa še vedno dela na ključnih 

ciljih.  

Tri primere inovativnih aktivnosti z živalmi najdete v Prilogi 10 v knjižici Interakcije z 

asistenco živali.  
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Usposabljanje za vključevanje inovativnosti 

Če izvajalec aktivnosti z živalmi namerava uporabiti inovativna orodja pri interakciji z živalmi, 

je zelo pomembno, da so uporabljene živali primerno pripravljene. To bo v prvi meri 

doseženo z oceno (glejte del 5b), kjer je žival izpostavljena tem orodjem na daljavo ali z 

manjšo intenzivnostjo, da se izvajalec prepriča, da živali ni neprijetno ob tem, kar vidi ali 

sliši. Če žival pokaže znake nelagodja, se mora izvesti program blaženja občutljivosti. 

Blaženje občutljivosti pri živali, ki občuti strah zaradi določene stvari, lahko traja dolgo časa, 

zato je velika verjetnost, da se ta predmet (ali žival) ne bo mogla uporabiti pri načrtovani 

aktivnosti.  

Etično blaženje občutljivosti pri živalih vključuje postopno poviševanje intenzivnosti 

dražljajev tako dolgo, dokler žival ni več občutljiva na te dražljaje. Razen tega lahko blaženje 

občutljivosti dosežemo s klasičnim pogojevanjem, da spremenimo dojemanje dražljaja pri 

živali iz negativnega v pozitivnega. Na primer, če žival pokaže strah pred invalidskim 

vozičkom, lahko pustimo voziček nekje v bližini psa, nato pa postopoma vse bolj 

približujemo voziček, dokler se žival ne znebi strahu oziroma se nauči obvladovati stres. Ko 

se doseže primarna razdalja, lahko na voziček postavimo priboljšek (klasično pogojevanje). 

Čeprav gre za efekt, bo po vsej verjetnosti žival sedaj povezovala voziček s pozitivnim 

dražljajem. 

Če bomo ključni cilj dosegali z uporabo stvari ali opreme, bo žival potrebovala dresiranje. 

Dresiranje živali, da se le-ta vede na določen način med izvajanjem aktivnosti, lahko prinese 

več zabave in spodbudi tkanje vezi med živaljo in posameznikom, lahko pa tudi pripelje do 

določenih izzivov ali celo zaneti čustvene odzive, ki jih drugače ne bi pričakovali. Zagotoviti 

se mora, da metode dresiranja temeljijo na pozitivnem pogojevanju in nagrajevanju. Če 

izvajalec uporablja negativno pogojevanje ali celo kaznovanje, s tem znatno poveča 

možnost, da bo pri aktivnosti prišlo do poškodbe otrok vključenih v aktivnosti, saj žival 

postane preplašena zaradi izvajalca aktivnosti ali predmeta, ki ga uporabljamo.  
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Priloga 11a opisuje, kako zdresirati psa, da leže na predpražnik, položi glavo v naročje 

otroka, ki mu bere ali položi šapo na knjigo, ko želi, da otrok bere počasneje ali ko celo želi 

popraviti napako.  

Priloga 11b opisuje, kako pripraviti konja, da z gobčkom potisne stožec, kar bo omogočilo 

zabavo jezdecu, ki poskuša s palico pobrati določen predmet s stožca.   

 

7c. Merjenje rezultatov aktivnosti  

Da bi učinkovito ocenili uspeh učenca, še posebej v povezavi s ključnimi cilji, je treba 

rezultate nalog in aktivnosti, kjer je to mogoče, meriti. Pri določenih nalogah in aktivnostih 

bo meritev objektiven rezultat in bomo napredek z lahkoto izmerili med aktivnostmi, pri 

enih aktivnostih pa bodo rezultati težje merljivi. Čeprav bo izvajalec lahko podaj subjektivno 

oceno, bo v tem primeru prišlo do pristranskosti pri ocenjevanju in to ne bo pripomoglo k 

natančni ocenitvi uspeha pri integraciji živali v izobraževalni proces.  

Vzemimo za primer aktivnost, kjer je ključni cilj doseganje fizičnih prednosti, kot so 

fleksibilnost, koordinacija in moč. Ta aktivnost se lahko izvaja izven učilnice, na primer v 

konjušnici, kjer lahko učenci jezdijo konja. Pri aktivnosti mora na primer učenec ujeti deset 

reči iz desetih stožcev, medtem ko sedi na hrbtu konja. To aktivnost je glede na ključne cilje 

preprosto meriti, saj lahko preprosto štejemo, kolikokrat je lahko učenec ujel določen 

predmet s stožca. Meritev postane malce težja, ko začnemo meriti tudi ´prvi poizkus´, ´drugi 

poizkus´ in tako naprej, vendar mora izvajalec aktivnosti poskrbeti, da rezultate beleži 

objektivno. Pri naslednjem izvajanju te aktivnosti, ko se le-ta ponovi (na primer uporabimo 

15 stožcev ali manjše stožce), lahko zabeležimo primerjavo rezultatov in stopnjo napredka 

(ali nazadovanja).  

Kadar imamo psihološke, čustvene ali vedenjske ključne cilje, je lahko merjenje oziroma 

ocenjevanje težje in tu je zelo pomembno, da izvajalec najde primeren način meritve.  

Priloga 12 vključuje primere meritve ključnih ciljev, ki spadajo k zgoraj opisanim 

prednostim.  
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Pri izobraževalnih aktivnostih z živalmi, kjer pogosto želimo doseči kognitivne prednosti, 

moramo še vedno meriti sposobnost učenca. V veliko primerih se te meritve skladajo z že 

obstoječimi izobraževalnimi okvirji. Ali so se bralne sposobnosti otroka dvignile iz stopnje tri 

na stopnjo štiri? Ali lahko sedaj črkuje besedo s šestimi in ne le s petimi črkami? Ali lahko z 

lahkoto prešteje do dvajset, ne le do deset? V nekaterih primerih bomo merili čas, v 

katerem je bila določena aktivnost izvedena, v drugih primerih pa bomo merili stopnjo, ki jo 

je otrok dosegel.   

 

7d. Evalvacija izobraževalnih aktivnosti z integracijo živali  

Da bi se posameznik učil in napredoval v vlogi izvajalca aktivnosti z živalmi, je evalvacija oz. 

vrednotenje aktivnosti in programov izrednega pomena. Interakcije z asistenco živali so v 

formalni obliki relativno nov pojav in se na njih ne gleda kot na akademsko (ali terapevtsko) 

orodje. Če pa bi vse več posameznikov pričelo natančno meriti in beležiti napredke pri 

doseganju ključnih ciljev, bo vse več ljudi odprtih do priznavanja prednosti uporabe živali za 

namen izobraževanja.  

Po zaključku aktivnosti bi moral izvajalec aktivnosti izpolniti ocenjevalni obrazec, oseben 

zapis o dosežku učenca glede na ključne cilje. Pri načrtovanju naslednji aktivnosti bo ta 

obrazec opomnil izvajalca aktivnosti na to, kaj je učenec že dosegel. Med aktivnostmi 

morajo obstajati neke smernice, da se aktivnosti ponavljajo ali napredujejo na primerni 

stopnji. Na ta način bomo pripomogli k primerjavi merljivih rezultatov in bomo lahko beležili 

tudi učenčev napredek.  

Pri evalvaciji aktivnosti bi moral izvajalec aktivnosti oceniti tudi faktorje, ki so morda imeli 

vpliv na aktivnost. Pri zgoraj opisanem primeru se lahko doseže napredek v fleksibilnosti 

tako, da uporabimo manjše stožce, vendar če bomo pri tem uporabili drugačne predmete, ki 

jih mora učenec pobrati iz stožca, so ti predmeti faktor, ki bi lahko vplival na rezultate. Ker 

beležimo rezultate pri delu z ljudmi, je tudi to dodaten faktor, ki lahko vpliva na rezultate. Tu 

moramo upoštevati učenčevo motivacijo ali zanimanje za aktivnost, vpliv utrujenosti zaradi 

aktivnosti prejšnje dni, zdravje ali celo vpliv vremena.  
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Izvajalec aktivnosti mora oceniti aktivnost tudi glede na učinkovitost vključene živali. Ali so 

živali pripomogle pri doseganju ključnih ciljev? Ali je žival pokazala kakšne znake neudobja 

ali stresa?  

Ocenjevalni obrazci se lahko potem uporabijo za oblikovanje končnega poročila programa. 

Ta se lahko oblikuje kot preprosta obnova, lahko pa se uporabi podobna oblika, kot je 

opisana v Prilogi 1.  

 

8. Zaključek 

Živali in ljudje imajo posebno interakcijo od pričetka razvoja človeštva. Koristi oz. prednosti 

interakcije ljudi z živalmi so bile prepoznane na več področjih. Kot izvajalec izobraževanja 

imate sedaj privilegij, da otrokom predstavite nego živali, jih naučite o živalih, kako pravilno 

skrbeti zanje, obenem pa dopustite, da živali prevzamejo vlogo učitelja in otroke učijo 

matematiko, jezike in vsa ostala področja kurikuluma, pa tudi samokontrole, potrpežljivosti, 

ponosa, komunikacije, skupinskega dela in sreče, skratka življenjskih veščin za prihodnost 

otrok.  
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PRILOGA 1 – Študijski Primer 

Referenca  : ELISTA-MM-03-16 

Uvod/ozadje: 

Miha ima prirojeno mišično distrofijo, kar vpliva na njegovo grobo in fino motoriko ter 

vsakodnevna opravila. Večinoma uporablja invalidski voziček, čeprav lahko prehodi kratke 

razdalje, ima pa težave s koordinacijo gibov. Njegov fizioterapevt meni, da bi spodbujanje 

usmerjevanja dečka do določene točke pomagalo pri uravnavanju ravnotežja in koordinacije 

pri hoji. To se lahko najprej vadi skozi druge aktivnosti. Miha ima težave tudi pri kognitivnih 

funkcijah in trenutno vadi prepoznavanje preprostih besed in štetje.  

Miha z lahkoto komunicira z odraslimi, vendar redko kdaj sam prične kakršnekoli odnose s 

svojimi vrstniki. Deček ima doma psa in je navajen na aktivnostmi s psi.  

 

Ključni cilji in prednosti programa/aktivnosti;  

1. Koordinacija (oko-roka; osredotočenost na določeno točko zaradi lažjega 

vzpostavljanja in ohranjanje ravnotežja).  

2. Štetje (zna šteti do 10, vendar pri tem ni samozavesten). 

3. Socialni kontakt (sodelovanje in skupinsko delo).  

Aktivnost bo prinesla fizične, psihološke, družabne ter kognitivne koristi.  

 

Izbira živali, načrtovanje in priprava 

Za aktivnost z Mihom je izbrana zlata prinašalka Sunny, ki je izrazito pozitivno motivirana, 

ima zalo rada žogo, obenem pa ima zelo visoko stopnjo samokontrole in je dobro dresirana. 

Sunny je že prej delala z ljudmi na invalidskih vozičkih in je na njih navajena. Pred aktivnostjo 

je lastnik s Sunny vadil ukaze, še posebej tega, da Sunny prinese žogo v Mihovo naročje.  
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Pripravljen je načrt aktivnosti (referenca SP – MM01) z opisom aktivnosti, ki so usmerjeni 

proti doseganju ključnih ciljev, metanju žoge Sunny, štetje poskus meta ter družabni kontakt 

s psom in izvajalcem aktivnosti. Narejena je tudi ocena tveganja glede na aktivnost 

(referenca RA – MM01), Mihovi starši pa so podpisali tudi soglasje, potem ko so prebrali ta 

dva dokumenta (načrt aktivnosti in oceno tveganja).  

Večji del aktivnosti bo potekal zunaj, na travnati površini. Ta prostor je izbran zato, da bi 

Sunny lahko prosto tekala brez omejitev. Trava je pokošena na kratko, tla so suha, tako da se 

lahko Miha neovirano premika z invalidskim vozičkom. Na voljo je tudi posoda z vodo za 

Sunny.  

´Tarča´ je oblikovana iz malce ukrivljenih lesenih desk velikosti 80x80 cm. Na tarči sta 

narisana dva območja različnih barv. Zunanji del je obarvan modro, notranji del velikosti 

30x30 cm pa je obarvan rdeče. Na travi sta s sprejem narisani dve oznaki. Prva oznaka je na 

mestu, kjer se bo nahajal Miha na svojem invalidskem vozičku, druga oznaka pa prikazuje 

mesto, kamor bo nameščena tarča. Razdalja med tema dvema oznakama je dva metra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pred seanso se Sunny skrtači, da se odstranijo odvečne dlake, nahranjena je tudi z običajno 

malico, tako da ne bi bila pretirano živahna pri sprejemanju priboljškov. Pred seanso se 

Sunny tudi pregleda, da se preveri, da nima znakov bolezni, opravila pa je tudi potrebo, tako 

kot po vsaki malici. Priboljški so shranjeni v zaprti posodi na visoki polici v bližini travnate 

Travnata površina 
Vhod 

Oznaka za 

Miho 

Oznaka za 

tarčo 

Posoda z vodo 

80cm 

30cm 

Tarča 
2m 
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površine, dovolj blizu, da jih izvajalec aktivnosti lahko doseže, obenem pa ima še vedno na 

očeh Miho in Sunny.  

Miho prisrčno pozdravijo, ko pride v center/šolo. Omogočeno mu je, da gre na stranišče, če 

ga potrebuje pred pričetkom aktivnosti. Miha ima oblečena primerna oblačila, kot so na 

primer dolge hlače, če bi Sunny slučajno skočila v njegovo naročje med lovljenjem žoge. To je 

bilo navedeno kot eno možno tveganje, vendar je ocenjeno, da je možnost, da do tega pride, 

zelo majhna.  

 

Aktivnosti in metodologija aktivnosti 

1. Miha se spozna s Sunny, spozna tudi nekaj osnovnih informacij o njej, in sicer katere 

pasme je, koliko je stara, kakšne barve je in podobno. Miho se spodbuja k 

vzpostavitvi kontakta s Sunny, lahko jo poboža in pokliče, da se mu približa.  

2. Izvajalec aktivnosti Mihi pokaže, na kakšen način Sunny rada lovi žogo in jo prinese 

nazaj in kako jo je treba nagraditi, ko to stori. Izvajalec aktivnosti dvakrat vrže žogo 

in nagradi psa, da bi pokazal, kako se to dela, nato pa naslednjih nekaj poskusov 

spodbuja Miho, da on nagradi Sunny. Mihi je Sunny vrnila žogo štirikrat od petih 

poskusov, trikrat v njegovo naročje, enkrat pa je žogo spustila ob njegove noge.   

3. Mihi se pokaže tarča velikost 80x80 cm z rdeče obarvanim notranjim delom velikosti 

30x30 cm. Izvajalec aktivnosti najprej pokaže, kako se lahko žoga vrže tako, da 

odskoči, Sunny pa pri tem skoči, da bi jo ujela. Izvajalec aktivnosti ves čas spodbuja 

Sunny, da žogo vrne Mihi, ta pa jo nagradi, čeprav žogo meče izvajalec aktivnosti. 

4. Zatem žogo meče Miha. Vrže jo desetkrat in pri tem šteje, kolikokrat je vrgel žogo.  

5. Miha si nato spočije, obenem pa se ga spodbuja, da se igra s Sunny, medtem ko 

izvajalec aktivnosti daje psu priboljške. Izvajalec aktivnosti se nato umakne na 

razdaljo, da ni več v vidnem dosegu Mihe, obenem pa ves čas spremlja Miho in Sunny 

in njuno interakcijo.   
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6. Izvajalec aktivnosti zaprosi Miho, da iz posode našteje 10 priboljškov. Mihi pokaže, 

kako lahko priboljške daje Sunny. Izvajalec aktivnosti prosi Miho, da psu da 5 

priboljškov, pri tem pa jih glasno šteje.   

7. Zatem Miha še desetkrat vrže žogo v tarčo, da bi jo Sunny ujela. Vedno, ko mu Sunny 

vrne žogo, jo Miha nagradi.  

8. Miha nato da psu še preostalih 5 priboljškov, pri tem pa šteje od 6 do 10.   

9. Miha je pohvaljen za svoj trud in delo med aktivnostjo. Izvajalec aktivnosti ga vpraša, 

če bi želel ponovno delti s Sunny in če je srečen.  

10. Miha si opere roke pred odhodom iz centra/šole. 

Rezultati aktivnosti 

Tabela 1: Uspešnost pri ciljanju tarče z žogo (koordinacija) 

Poskus 1 2 Napredek 

Zadetek v tarčo 
(modro ali rdeče 
področje) 

6 8 20% 

Zadetek v rdeče 
območje 

3 5 20% 

 

  

•  Zadetek v rdeče območje 

•  Zadetek v tarčo (modro ali rdeče območje) 

•  Met mimo 

Graf 1 
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Tabela 2: Uspešnost pri štetju 

Poskus 1 
Štetje do 10 
med 
metanjem 
žoge 

2 
Štetje 10-ih 
priboljškov 

3 
Dajanje 
priboljškov 

4 
Štetje do 10 
med 
metanjem 
žoge 

5 
Dajanje 
priboljškov, 
štetje od 6 
do 10 

Število pravilnih 
poskusov brez pomoči 
izvajalca aktivnosti in 
brez napak  

4 8 5 6 8 

 

 

               1            2              3             4           5 

1 - Štetje do 10 med metanjem žoge 
 
2 - Štetje 10-ih priboljškov 

3 - Dajanje priboljškov 

4 - Štetje do 10 med metanjem žoge 
 
5 - Dajanje priboljškov, štetje od 6 do 10 

 

 

Tabela 3: Spontane interakcije s psom (Družabni kontakt) 

Poskus 1.-dajanje 
nagrade (od  5 
poskusov) 

2-dajanje 
nagrade (od 5 
poskusov) 

3-dajanje 
nagrade(od 
10 poskusov) 

4-dajanje 
nagrade (od 
10 poskusov) 

 3 4 7 8 

Napredek med 
poskusi 

 20% -10% 10% 

Skupen 
napredek 
(poskus 1-4) 

Od 60% časa do 80% časa = 20% napredka v spontanem 
družabnem kontaktu s psom.   

 

 

Graf 2 
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     1  2  3             4 

1.-dajanje nagrade (od  5 poskusov) 

2-dajanje nagrade (od 5 poskusov) 

3-dajanje nagrade(od 10 poskusov) 

4-dajanje nagrade (od 10 poskusov 

 

Razprava o aktivnosti 

Kot je razvidno iz tabel in grafov, je Miha pokazala napredek pri vseh ključnih ciljih že samo 

pri eni aktivnosti. 

Koordinacija 

Čeprav je Miha proti koncu aktivnosti kazal znake utrujenosti, je dvajsetkrat uspešno vrgel 

žogo psu. Miha je moral pri vsakem metu tudi ciljati tarčo, ki jo je zadel 14-krat od 20-ih 

poskusov (70% uspeh). Miha je pokazala 20% napredek med prvim in drugim nizom 

poskusov, tako pri ciljanju tarče kot pri ciljanju manjšega, rdeče obarvanega območja v 

notarjem delu tarče. Mihova motivacija je bila zelo visoka, velikokrat pa se je tudi nasmejal, 

ko je Sunny poskušala ujeti žogo, ki jo je metal proti tarči. Še posebej mu je bilo smešno, ko je 

Sunny stala na tarči ali skakala okoli nje.  

Enaka ali podobna aktivnost se bo pripravila tudi za naslednjo aktivnost, da se preveri, če se 

lahko skupni rezultat 70-ih procentov še poviša pri delu za izboljšanje Mihove koordinacije 

ter uravnavanju ravnotežja.  

Graf 3 
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Štetje 

Med aktivnostjo je potekalo 5 aktivnosti, ki so se nanašale na štetje: tri so vključevale štetje 

do 10 (dvakrat z žogo in enkrat s priboljški), ena štetje od 1 do 5 in ena štetje od 6 do 10.    

Pri vseh aktivnostih razen pri eni (prve štetju) je Miha uspešno samostojno štel do 5 ali več. 

Zdi se, da mu je štetje priboljškov (v obeh poskusih štetja do 5 je bil 100%, pri poskusih štetja 

do 10 pa 80%) lažje kot štetje meta žoge. Možno, da je razlog temu hitrost štetja priboljškov, 

postopek je hitrejši, obenem pa ni bilo odvračanja pozornosti, saj je Sunny mirno sedela in 

čakala na priboljške in ni skakala za žogo.  

Mihi je šlo štetje od 6 do 10 malce težje. V vseh primerih mu je bilo težje šteti od številke 8 

naprej brez pomoči, kar je pokazatelj njegove trenutne stopnje doseganja številčnega niza.  

 

Družabni kontakt 

Miha je na splošno pokazal zanimanje za kontakt s Sunny. Dobro je sprejel idejo 

nagrajevanja in je to opravljal izredno dobro. Čeprav njegovi rezultati kažejo, da je spontano 

dal nagrado v 60 – 80%, se zdi, da ta rezultat ni 100% zaradi odvračanja pozornosti, saj se je 

raje smejal Sunny in se pripravljal, da žogo ponovno vrže.  

Miha je pokazal veliko navdušenje nad družabnim stikom s Sunny. Očitno je bilo, da se med 

odmori rad ukvarja s Sunny, jo boža in se z njo pogovarja. Tudi pri pogovoru z izvajalcem 

aktivnosti o Sunny je bil Miha sproščen. To področje se lahko še izboljša pri naslednjih 

aktivnostih, saj se lahko doda še več sproščujočih aktivnosti s Sunny.  

 

Ugotovitve 

Videti je, da je bila aktivnost za Miho uspešna za dosego ključnih ciljev, ki so se nanašali na 

koordinacijo, štetje in družbeni stik. Pri dveh od treh merjenje se je pokazal 20%-ni napredek 

od prvega do zadnjega poskusa. Naslednja aktivnost bo skrbno načrtovana tako, da se bo 

pokazal še večji napredek pri vseh ključnih ciljih.  
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Evalvacija in priporočilo za nadaljnje delo   

Izvajalec aktivnosti je bil zadovoljen z aktivnostjo, čeprav je obstajala možnost, da tekanje 

psa za žogo in Mihovo smejanje skrivijo rezultate na področju štetja in vplivajo na uspeh pri 

metanju žoge. Čustveni vpliv, ki je imel ta del aktivnosti na Miho, je vsekakor zelo 

pomemben, še posebej pri prvi aktivnosti, ko se vzpostavlja odnos zaupanja med Miho in 

Sunny.  

Mihova želja po družbenem kontaktu je bila velika. V naslednjih aktivnostih je treba 

načrtovati nadaljnji napredek na tem področju, najprej pri dajanju ukazov Sunny ter skozi 

igro skrivanja in iskanja, kjer se bo Miha dogovarjal z izvajalcem aktivnosti, kam naj skrije 

žogo. Koordinacija se bo izboljševala tako, da bo Miha stal in metal žogo proti tarči ali 

posodi, nato pa bo Sunny žogo prinesel nazaj njemu. Miha bo vadil tudi štetje, še posebej 

zadnja števila v nizu od 1 do 10, pa tudi štetje, ki se bo začelo z neko drugo številko, ne s 

številko 1.  
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PRILOGA 2 – Primeri načrtovanja učne ure 
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PRILOGA 3 - Ocena primernosti psa 
Datum___________Čas ______________ 

Žival___________________________ 

Ime____________________________ 

Lokacija ocenjevanja_____________________________________ 

Ocenjevalec________________________________________________ 

 
Točkovanje. Da bi pes bil uspešen, mora zbrati ….. 

Če kje doseže 1 točko, se ocenjevanje nemudoma prekine. 

Če kje doseže 2 točki, je ocenjevanje zaključeno, vendar lahko pes nadaljuje. 

Če kje doseže enkrat  3 točke, lahko pes po enem mescu ponovi ocenjevanje.  

Če doseže večkrat  po 3 točke,  lahko pes ponovno pristopi k ocenjevanju čez 1 leto. 

Pes, ki doseže le po 4 in 5 točk pri posamezni nalogi, test opravi. 

 
Točke psa………………… 

Ocenjeno z 1t ja/ne 

Ocenjeno z 2t ja/ne 

Ocenjeno s 3t ja/ne                ponovitev čez 1 mesec [  ]   

                                                         ponovitev čez 1 leto      [  ] 

 

Ocenjevalec _______________________________ Podpis 

Lastnik psa____________________________ Podpis 
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Ocena spodbude Odzivi  Možne ocene Ocena  

Osnove vedenja    

Kontrolirana hoja 
(pes mora hoditi na 
desni ali levi strani brez 
napetosti v povodcu)  

Pes hodi povsem ob desni  ali 
levi strani, ob sproščenem 
povodcu z vihro ob nogi.  

5  

Pes hodi zelo dobro ob vodniku, 
minimalno gibanje proč brez 
napetosti na povodcu. 

4 

Pes hodi dobro, vendar proč od 
vodnika, kar povzroča napetost 
na povodcu. 

3 

Pes se ob več kot eni priložnosti 
odmakne od vodnika/menja 
strani. 

2 

Pes se konstantno odmika od 
vodnika, pri čemer je povodec 
napet. Vodnik nima kontrole. 

1 

Vljudno sedenje za 
pozdrav 
(pes mora ostati v 
sedečem položaju ob  
pozdravu, mora biti 
sproščen, brez znakov 
neugodja) 
 

Pes popolnoma mirno sedi ob 
pozdravu, kaže znake 
navdušenja ob pristopu človeka 
(mahanje z repom). 

5  

Pes ohranja sedeči položaj pri 
pozdravu, znaki navdušenja 
manj očitni, vendar brez znakov 
stresa. 

4 

Pes ostane v sedečem položaju, 
vendar kaže blage znake stresa 
ob pristopu ali fizičnem stiku 
(npr ušesa nazaj, pogled stran).  

3 

Pes ne zadrži sedečega 
položaja, kaže znake 
povišanega/ zmernega stresa 
(npr. pritegnjen rep ali velike 
oči). 

2 

Pes ne sedi in kaže znake 
očitnega stresa ob pristopu in 
pozdravu neznanca (npr 
renčanje, lajanje). 

1 

Pes ostane v sedečem 
položaju, medtem ko gre 
vodnik iz vidnega polja 
(pes mora ostati v 
sedečem položaju, brez 
skrbi, ker je vodnik 
odšel iz vidnega polja) 
 

Pes ostane v sedečem položaju, 
brez skrbi, ker je vodnik odšel iz 
vidnega polja. 

5  

Pes ostane v sedečem položaju, 
kaže zanimanje za odhod 
vodnika in je osredotočen na 
točko odhoda. 

4 

Pes ostane v sedečem položaju, 
vendar kaže znake tesnobe, ko 
je vodnik izven vidnega polja 
(npr jokanje, oblizovanje, 

3 
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zehanje). 

Pes se premakne iz sedečega 
položaja, kaže blage do zmerne 
znake tesnobe. 

2 

Pes se premakne iz sedečega 
položaja in postane vznemirjen, 
se pomika v smeri vodnika, laja 
in kaže znake očitnega stresa. 

1 

Prezre hrano 
(pes lahko prezre hrano 
in gre mimo) 

Pes ne kaže nobenega 
zanimanja za hrano med hojo 
mimo. 

5  

Pes pogleda hrano, vendar ne 
spremeni vedenja/hoje proti njej. 

4 

Psa hrana zamoti, vendar ga 
trener z iztočnico / ukazom 
preusmeri. 

3 

Psa hrana zamoti, se takoj ne 
odzove na iztočnico / ukaz 
vodnika. 

2 

Pes želi priti do hrane in ga je 
potrebno fizično odstraniti od 
nje. Kaže znake varovanja vira.  

1 

Nežno vzame hrano 
(hrano mora z roke vzeti 
nežno, z malo ali skoraj 
brez kontakta) 

Vzame hrano nežno in počasi, 
ne kaže znakov tesnobe okoli 
hrane. 

5  

Vzame nežno vendar hitro. 4 

Vzame hrano nežno, vendar 
tudi poliže roko. 

3 

Hitro vzame hrano, kar je 
zaskrbljujoče, če hrana ni bila 
varno nastavljena. 

2 

Hitro vzame hrano, pri tem pa 
kaže znake tesnobe okrog 
hrane (npr široke oči, toga 
drža). 

1 

Sprostitev in priklic 
(pes se mora na poziv k 
vodniku vrniti z zmernim 
tempom) 

Pes se k vodniku na poziv vrne 
z mirno in enakomerno hitrostjo. 

5  

Pes je premoten, vendar to ne 
vpliva na način in hitrost 
vračanja k vodniku po pozivu 

4 

Pes se k vodniku po pozivu brez 
odvračanja pozornosti vrne z 
veliko hitrostjo. 

3 

Pes se vrne k vodniku počasi s 
številnimi točkami odvračanja 
pozornosti. 

2 

Pes ne kaže interesa za vrnitev 
k vodniku in ga je treba ujeti.  

1 
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Ocena spodbude Odzivi  Možne ocene Ocena  

Reakcija na motnje    

Reakcija na drugega psa 
(pes ne posveča nobene 
pozornosti na drugega 
psa v okolici) 

Pes ne kaže odziva na drugega 
psa. 

5  

Pes s pogledom nakaže 
zavedanje prisotnosti drugega 
psa. 

4 

Pes pokaže pozitiven odziv na 
prisotnost drugega psa 
(mahanje z repom, vokalizacija), 
kar ga rahlo zmoti pri hoji ali 
aktivnosti). 

3 

Pes zelo močno reagira na 
prisotnost drugega psa, na 
način preveč pozitivne 
vzburjenosti. 

2 

Pes kaže znake strahu, tesnobe 
in to kaže kot agresijo do 
drugega psa. 

1 

Burno in nerodno 
ljubkovanje 
(pes kaže sprejemanje 
manj skrbne in nerodne 
interakcije) 
 

Pes ne kaže znakov tesnobe ob 
grobem kontaktu, po njem 
izraža željo po dodatni 
interakciji. Pri tem ni preveč 
vzburjen. 

5  

Pes ne kaže znakov tesnobe ob 
grobem stiku, vendar po njem 
ne izraža želje po dodatni 
interakciji. 

4 

Ob grobem kontaktu pes 
postane razigran/razdražljiv  ali 
pa kaže mile znake stresa/ 
neugodja. To lahko vključuje 
pomirjujoče signale. 

3 

Psa grobo ljubkovanje preveč 
razburi. 

2 

Pes kaže očitne znake 
negativnega razburjenja, ki je 
agresivno usmerjeno. 

1 

Opotekanje in 
gestikulacija 
posameznikov 
(pes se ne ozira na 
neobičajno  vedenje) 

Pes ne kaže nobenih znakov 
povečanega  zanimanja 
(pozitivnega ali negativnega). 

5  

Pes pokaže zanimanje za 
osebo, vendar se hitro 
stabilizira. 

4 

Pes kaže zanimanje za osebo in 
rahlo povečuje vzburjenje, 
vendar ga vodnik lahko 
kontrolira in stabilizira. 

3 
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Pes kaže znatno povečano 
vzburjenje proti osebi, pozitivno 
ali negativno, vendar ga je 
mogoče nadzorovati. 

2 

Pes ima izjemna reakcijo in ga 
je težko nadzorovati in pomiriti.  

1 

Glasno kričanje 
(pes se ne ozira na 
neobičajno vedenje) 

Pes se ne odziva na glasno 
kričanje.  

5  

Pes se na kratko ozre za virom 
kričanja. 

4 

Pes se odzove na vir kričanja, 
vendar ga vodnik stabilizira. 

3 

Pes kaže povečano negativno 
vzburjenje do kričeče osebe 
(pomanjšanje, podrejenost). 

2 

Pes kaže očiten negativni odziv 
(lajanje, renčanje) in ga je težko 
nadzorovati. 

1 

Sprehod skozi množico 
(pes je sproščen v 
množici ljudi) 
 

Pes ohranja  nevtralno stanje v 
položaju hoje skozi množico. 

5  

Pes kaže blage znake 
pozitivnega vzburjenja kot 
reakcijo na motnjo.  

4 

Pes kaže blage znake stresa / 
tesnobe, vendar pa mu to ne 
preprečuje kontroliranega 
sprehoda. 

3 

Pes kaže povečano vzburjenje, 
ki povzroča napetost na 
povodcu, vendar se še vedno 
odziva na vodnika. 

2 

Pes kaže povečano negativno 
vzburjenje, ki onemogoča 
vodniku kontrolo. 

1 
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Ocena spodbude Odzivi   Možne ocene Ocena  

Odziv na fizični stres    

Obkoljen in množično 
ljubkovan  
(pes ne kaže znakov 
stiske v interakciji z več 
ljudmi naenkrat) 
 

Pes ne kaže znakov stresa in 
kaže blage znake pozitivnega 
vzburjenja (mahanje z repom) 

5  

Pes ne kaže očitnih znakov 
stresa, vendar aktivno ne 
sodeluje z ljudmi, ki ga 
ljubkujejo. 

4 

Pes kaže signale blagega stresa 
(npr išče izhod, oblizovanje). 

3 

Pes kaže povečano pozitivno ali 
negativno vzburjenje (npr 
poskuša skočiti ali pritegnjen 
rep / ušesa nazaj). 

2 

Pes kaže očitne znake bega ali 
napada. 

1 

Nalet od zadaj 
(pes ne reagira 
negativno, če ga nekdo 
ali nekaj potisne od 
zadaj) 

Zdi se, da pes ni opazil 
fizičnega kontakta. 

5  

Pes se ozre po viru trka, vendar 
takoj odvrne pozornost nazaj k 
vodniku. 

4 

Pes se odmakne od fizičnega 
kontakta, vendar ne kaže očitnih 
znakov stresa. 

3 

Fizični kontakt te narave 
vznemiri psa in ga prisili v 
iskanje izhoda - bega. 

2 

Pes reagira nagonsko - očitno 
negativno vzburjen. 

1 
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PRILOGA 4 – Dokument za preverjanje zdravstvenega stanja živali 

 

      Sistematski pregled- PES  

Pozdrav 

Pes se približa na običajen način (npr mahanje z repom, pozoren).    [  ] 

Gibanje  

Pes ne kaže nobenih znakov togosti, šepanja ali drugih težav pri gibanju.   [  ] 

Pregled  

Pes ne kaže nobenih znakov nelagodja, ko ga temeljito pregledujemo.    [  ] 

Ušesa in usta (ni izločkov ali vonja, dlesni roza obarvane z dobro prekrvavljenostjo).  [  ] 

Prsni koš in trebuh (normalno dihanje, mehak trebuh).                   [  ] 

Tace in rep.           [  ] 

Žeja in apetit 

Psa opazujmo med pitjem, da vidimo, če ne pije prekomerne količine.     [  ] 

Pes je z normalnim apetitom.         [  ] 

Igrivost  

Pes se igra z igračami kot običajno.                     [  ] 

Odzivnost  

Opazovanje psa pri pitju (brez pretiravanja).                                               [  ] 

Pes se normalno odziva na iztočnice.        [  ] 

Izločanje  

Izločki in uriniranje so kot po navadi.                     [  ] 

Morebitne dodatne opombe…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum in čas pregleda ………………………………………………    Podpis……………………………………….. 
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Sistematski pregled-  

RIBA 

 

 

 

Začetna opažanja 

Ribe so aktivne.                                    [  ] 

Obarvanost 

Barva rib zgleda normalno, brez znakov belih madežev ali drugih nepravilnosti.                [  ] 

Akvarij 

Temperatura je optimalna.         [  ] 

Akvarij ni razbarvan in voda je jasna.                     [  ] 

PH v akvariju je primeren za ribe.        [  ] 

Apetit 

Ribe kažejo zanimanje za hrano.         [  ] 

Izločanje 

V akvariju ni znakov fekalij od rib.                                   [  ] 

 

 

Morebitne dodatne opombe…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Datum in čas pregleda………………………………………………    Podpis……………………………………….. 
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Sistematski pregled-  

MORSKI PRAŠIČEK 

 

Začetna opažanja 

Morski prašiček deluje pozoren, odziven na običajen način (npr oglašanje).   [  ] 

Gibanje  

Premikanje je normalno.          [  ] 

Pregled  

Morski prašiček se pusti prijeti.                                      [  ] 

Brez izcedka iz ušes, nosu, ust  ali zadnjika.                    [  ] 

Stopnja dihanja se zdi normalna.        [  ] 

Koža in dlaka v dobrem stanju.         [  ]  

Kratki nohti.           [  ] 

Žeja in apetit 

Opazovanje morskega prašička pri pitju (ugotavljanje redukcije vode v napajalniku).  [  ] 

Vzame ponujeno najljubšo hrano.                     [  ] 

Odzivnost  

Morski prašiček se odziva normalno na zvoke in vidne dražljaje v okolici.                 [  ] 

Izločanje 

Izločki so kot po navadi                                                                                                          [  ] 

 

Morebitne dodatne opombe…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum in čas pregleda ………………………………………………Podpis……………………………………….. 
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PRILOGA 5 – Informacije o pravilnem ravnanju z živalmi 
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PRILOGA 6 – Analiza zagotavljanja petih svoboščin 
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PRILOGA 7 - Pogosti znaki stresa pri živalih 

Živali izražajo stres predvsem z govorico telesa (vizualni znaki), nekaj teh znakov pa izražajo 

tudi z zvokom. Spodaj najdete nekaj pogostih znakov stresa, ki jih lahko opazimo pri različnih 

živalih. To so zelo očitni, ekstremni znaki. Akutne znake bi morali prepoznati preden pride do 

teh ekstremnih znakov, da se minimalizira tveganje pri interakciji teh živali z ljudmi.  Akutni 

znaki pri psih so navedeni na naslednji strani.  

Splošni ekstremni znaki stresa (žival želi pobegniti) 

 Poskušajo se narediti manjše. 

 Ušesa so obrnjena nazaj. 

 Oči so usmerjena stran od nevarnosti, vendar so široko odprte. 

 Brki so obrnjeni navzdol.  

 Rep je skrit med nogami ali je stisnjen ob telo. 

 Žival pokaže ranljivost (pokaže dele telesa, ki so pomembni za preživetje živali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To so znaki, ki kažejo, da so živali prestrašene ali nervozne. Če jih ignoriramo, se lahko 

spremenijo v znake za borbo, kar pomeni, da bo žival pripravljena na obrambo.  
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Splošni ekstremni znaki stresa (žival je prestrašena ali nervozna, ampak pripravljena na 

obrambo) 

 Poskušajo se narediti večje.  

 Ušesa so obrnjena naprej. 

 Oči so široko odprte in strmijo v nevarnost. 

 Brki so razširjeni.  

 Rep je pokončno zravnan.  

 Dlake na zadnjem telesu telesa so dvignjene. 

 

Akutni znaki stresa pri psih lahko vključujejo: 

 Oblizovanje gobčka. 

 Zehanje. 

 Pretegovanje. 

 Odklanjanje hrane. 

 Hoja gor in dol. 

 Intenzivno sopihanje. 

 Nepremičnost. 

 Kihanje. 

 Nagubanje gobčka. 

 Napetost na obrazu, obrveh in drugih delih telesa. 
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PRILOGA 8 - Ocena tveganja za udeležence 

 

The ELISTA Centre 
Tabela je sestavljena z namenom, da udeležene ali skrbnike informira o morebitnih 
tveganjih pri sodelovanju pri tovrstnih aktivnostih. Prosimo, da se v celoti zavedate in 
upoštevate ustrezne varnostne ukrepe, kot je to potrebno v skladu z nasvetom.  
Moderatorji bodo storili vse, kar je mogoče, da se ohrani zdravje in varnost udeležencev, 
vendar je treba opozoriti, da pri stiku z živalmi obstajajo tveganja, za katera The ELISTA 
Centre ne bo odgovorna v primeru nesreče ali poškodbe iz malomarnosti. 

 

Datum seje…………………………………………………………..  Moderator……………………………………….. 
Planirane aktivnosti/ referenca na plan seje.....................…………………………………… 
………ELISTA seja  3....…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Vrsta tveganja 
 

Splošen objekt 
nevarnosti 

Najboljša praksa za zmanjšanje 
tveganja 

Ocena 
tveganja 

Prometna 
nesreča 

Prihod ali odhod iz  The 
ELISTA centre, 

manevriranje z avtom 
na parkirnem prostoru, 

vstop in izstop iz 
avtomobila. 

Previden vstop in izstop v The ELISTA Center. 
Avtomobili lahko istočasno, ko vi vstopate, 
izstopajo. Pot je občasno lahko zapolnjena s 
tovornjaki in kmetijskimi stroji. V kolikor niste 
pripravljeni odpeljati zaradi slabe vidljivosti, 
poprosite za pomoč.  
Pri parkiranju bodite pozorni na druge avtomobile, 
otroke in živali.  

NIZKA 

Udar elektrike  Ograja, ki obkroža The 
ELISTA Centre in 

električne vtičnice. 

Ker se The ELISTA Center nahaja na območju 
delovne kmetije, je v okolici veliko električnih ograj 
za omejevanje živali (konji in živina). Mejna ograja 
The ELISTA Center je prav tako električna in se je 
ne sme dotikati. Če želite, da se napetost iz 
kakršnegakoli razloga izključi, povprašajte. V 
notranjem prostoru za usposabljanje in v 
zunanjem delu hlevov je več električnih vtičnic. Le- 
te niso za splošno uporabo udeležencev. Zunanje 
vtičnice so opremljene z varnostnimi varovali in 
zaščitene pred vodo, notranje pa so nameščene 
višje za zmanjšanje interesa ali neprimerne 
uporabe. 

Po dobri 
praksi 
NIZKA 

 
 
 
 

 

Zdrsi in padci V okolici The ELISTA 
centre; notranji prostor 

za usposabljanje, 
zunanji hlevi, pešpoti,  
parkirišče in peščena 

arena. 

Veliko truda je bilo vloženega za zagotovitev varnih 
površin, ki zmanjšujejo tveganje zdrsov in padcev, 
poti brez ovir, pesek pregrabljen, notranji in 
zunanji prostori (hlev) čisti. Kakršne koli madeže ali 
škode na površinah sporočite uslužbencem.  

NIZKA-
SREDNJA  

Z živalmi 
povezane 
poškodbe 

V hlevu, peščeni areni, 
centru za usposabljanje 

ali drugih območjih, 
kjer interakcije 

potekajo. 

Vse živali morajo v vsakem trenutku biti v 
spremstvu lastnika ali moderatorja, razen če so 
nastanjene v varnem ograjenem prostoru (kletka, 
polje, …). Vse živali, uporabljene za interakcije, so 
skrbno izbrane, ocenjene in usposobljene za 
manjše tveganje, vendar se morate zavedati, da 
lahko vse živali reagirajo napadalno, če se počutijo 

NIZKA-
SREDNJA 



 

80 

                                                   

Priročnik za integracijo živali v izobraževalni program 

 ogrožene ali zlorabljene. Ugrizi in brce se lahko 
pojavijo, vendar so manjše praske bolj pogoste. 

Zoonoze 
(nalezljive 

bolezni, ki se z 
živali prenašajo 

na človeka) 

Pri stiku žival - človek Zoonoze so redke, saj imajo živali zelo pogoste 
preglede - tudi dnevne. Včasih se lahko bolezen 
prenaša že pred kliničnimi znaki, zato se po 
ravnanju z živalmi spodbuja redno umivanje rok in 
upoštevanje higienskih napotkov. 

Po dobri 
praksi 
NIZKA 

 

 

Aktivnosti 
 

Tveganja pri 
aktivnostih 

Podrobnosti tveganj in najboljša 
praksa za zmanjšanje tveganja 

Ocean 
tveganja 

Krma in 
interakcija s 

prašiči (Hamish 
in  Gloria) 

Stisk roke med vrata Obrnite ročaj, dvignite in ponovno namestite 
ročico, da ostane dvignjena. Če ročica ni pravilno 
dvignjena, obstaja velika verjetnost, da pod težo 
zapah pade in stisne roko osebe, ki jo odpira. 

NIZKA 

Padec zaradi prašičev Prašiči imajo slab vid, zato za navigacijo 
uporabljajo voh  in sluh. Pri spoznavanju novih 
ljudi se zato rado zgodi, da zaradi tega nenamerno 
nekoga prevrnejo, predvsem nekoga s slabim 
ravnotežjem. Da bi zmanjšali tveganje, je 
priporočljivo, da so prašiči osredotočeni na hrano 
na tleh, ne pa na osebo ali hrano, ki jo oseba nosi. 

NIZKA-
SREDNJA 

Prašičji ugriz Prašiči svoje okolje raziskujejo s svojim nosom in 
usti. Možno je, vendar zelo malo verjetno, da bo 
prašič osebo najprej povohal in takoj zatem 
ugriznil. Če se to zgodi, je verjetno usmerjeno na 
kakšen predmet, material, kot na človeka in je 
raziskovalne, ne agresivne narave (npr. obutev). 
Udeležencem je zato potrebno svetovati zaščitno 
obutev. Kot zgoraj se priporoča uporaba hrane za 
preusmerjanje pozornosti.  

NIZKA 
 

Zoonoza  Prašiči  gojeni pri The ELISTA Center so cepljeni 
proti povzročiteljem virusnih ali bakterijskih 
bolezni, da se zmanjša tveganje za njihovo zdravje 
in zdravje udeležencev. Prašiči so pregledani 
dnevno. Udeleženci naj si umijejo roke po stiku. 
Iztrebkov ali materialov, ki so v stiku z blatom, se 
ne smemo dotikati. Za udeleženci z oslabljenim 
imunskim sistemom se ocenjevanje tveganj izvede 
ločeno.  

NIZKA 
 

Čiščenje 
konjskega hleva  

Oprema  Oprema, ki se jo uporablja za čiščenje hleva, je 
lahko težka in ostra. Udeleženci morajo biti 
opozorjeni/ obveščeni o pravilni in varni uporabi 
ter shranjevanju. 

Po dobri 
praksi 
NIZKA 

 
 
 
 
 

NIZKA 
 
 

Zaprašena stelja  Sveža stelja je lahko prašna, udeležencem mora 
biti omogočena nošnja maske, ki zmanjša draženje. 
Za večino je odziv na prah kihanje, ljudem z 
oslabljenim imunskim sistemom pa se ta aktivnost 
odsvetuje. 

Izločki in umazana 
stelja 

Poniji na Elista Center se redno zdravijo za 
endoparazite, čeprav ni potrebe za udeležence, da 
pridejo v neposredni stik z blatom s pravilno 
uporabo opreme. Iz previdnosti naj si udeleženci 
umijejo roke po tej dejavnosti. Zelo umazana stelja 
lahko proizvaja amonijak. Elista Center ne 
namerava dovoliti, da bi prišlo do tega. V 
nasprotnem primeru odpove to aktivnost. 

Hranjenje koz Poškodbe zaradi koz Koze na The ELISTA centre so zelo sramežljive 
živali. Udeleženci, katerih cilj je hraniti koze, 
morajo biti zelo potrpežljivi, poškodbe so tu zelo 
malo verjetne. Edina priložnost, ko je tveganje za 
poškodbo večja, je v primeru, ko je koza obkoljena 
in poskuša pobegniti. Ta dejavnost tega ne 

NIZKA 
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spodbuja. 

Spuščanje 
morskih 

prašičkov, 
vključno s hojo 
po ravnotežnih 

kamnih  

Poškodbe pri padcu Obstaja več predmetov, ki bogatijo domovanje 
morskih prašičkov. Ena izmed teh so štoru podobni 
kamni, ki se jih uporablja za vaje iz ravnotežja. Tu 
obstaja možnost zdrsa in padca. 

SREDNJA 

Praske od ograje 
morskih prašičkov 

Ograja okoli domovanja morskih prašičkov je 
nazobčana in žičnata. Za varnost morskih prašičkov 
ne sme biti ostrih točk ali robov, vendar te zaradi 
obrabe lahko nastanejo. Ograja se redno preverja, 
vendar je potrebno na kakršnokoli opaženo 
poškodbo opozoriti. Verjetnost za praske lahko 
pride le ob vstopu v ograjeno območje morskih 
prašičkov. Na to bodo udeleženci opozorjeni. 

SREDNJA 

Priskrbeti 
nosilec, zbrati 

morske 
prašičke, 
pravilno 
ravnanje 

Spotika  Obstaja majhna vdolbina med prostorom za 
shranjevanje nosilca in ograjenim prostorom, kjer 
obstaja možnost za spotiko. Na previdnosti bodo 
udeleženci opozorjeni. 

Po dobri 
praksi 
NIZKA 

 Praska ali ugriz 
morskega prašička 

Morski prašički so načeloma sproščene in umirjene 
živali, njihova krotkost pa na The ELISTA Center 
redno ocenjevana. Če se morski prašički ne 
počutijo varne pri ravnanju, lahko pri poskusu bega 
popraskajo tistega, ki ga drži. V ta namen je treba 
zagotoviti, da so udeleženci seznanjeni s pravilnim 
in varnim ravnanjem ter pri tem primerno 
oblečeni. Tudi grizenje je pri morskih prašičkih ob 
pravilnem ravnanju zelo redko. 

Nega konja Brca  Pri vsakem konju obstaja možnost za brco. Konje v 
centru se redno ocenjuje po krotkosti pri ravnanju 
in negovanju. Z ustreznim ravnanjem in interakcijo, 
je zelo malo verjetno, da se počutijo toliko 
ogrožene, da bi v odgovor brcnili. Potrebno je biti 
pozoren na predhodne znake, ki bi opozarjali na 
žival v stresu (npr mahanje z repom, prestopanje). 

NIZKA 
 

Ugriz konja Pri vsakem konju obstaja možnost za ugriz. Konje v 
centru se redno ocenjuje po krotkosti pri ravnanju 
in negovanju. Z ustreznim ravnanjem in interakcijo 
je zelo malo verjetno, da se počutijo toliko 
ogrožene, da bi v odgovor ugriznili. Trenutni konji 
na The ELISTA Centre niso še nikogar ugriznili. 

NIZKA 
 

Pohojeno stopalo  Pri negovanju stojimo v neposredni bližini konjev. 
Konji v centru so navajeni stati pri miru, kadar pa 
so utrujeni ali nemirni zaradi okolice, se 
prestopajo. Pri tem je možnost, da pohodijo naša 
stopala ali prste. Udeleženci so o tem obveščeni in 
že prej opozorjeni na kompaktnejšo obutev. V 
primeru, da se to zgodi, je potrebno stopalo 
obložiti z hladnimi obkladki, da se zmanjša 
podplutba in se obrniti na zdravniško pomoč po 
potrebi. Ljudje z ranljivim skeletnim sistemom ne 
bi smeli sodelovati v tej dejavnosti. 

SREDNJA 

Ježa konja Padec iz konja Konji na The ELISTA Center se redno ocenjuje po 
krotkosti in ustreznosti za jahanje, zato da ne 
reagirajo na dogajanje v okolici ježe. Nekateri 
jezdeci lahko delajo z moderatorji ali asistenti, ki 
peš spremljajo konja. Ti lahko ježo prilagajajo tako, 
da sproti ocenjujejo in preprečujejo priložnosti ob 
katerih bi jezdec lahko padel iz konja. 

NIZKA 
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PRILOGA 9 – Primer dokumenta za oskrbo živali na šoli 

Dnevna rutina 

ZAJCI & MORSKI PRAŠIČKI 

         Shadow, Storm, Autumn, 

Winter, Breeze & Sky 

Zjutraj:   

 Odprite vrata, da vstopite v prostor, kjer se nahaja zajec oz. morski prašiček. 

 Previdno dvignite morskega prašička iz njegove hiške. Sedite in ga varno držite nekaj 

časa in ga nato spustite v območje, namenjeno njemu. Zajec lahko gre iz kletke brez 

tega postopka.  

 Nadenite si rokavice in vzemite vedro. Iz hiške odstranite izločke ter umazano steljo.   

 Obnovite steljo s svežim senom.  

 Izpraznite, očistite in ponovno napolnite posodice z vodo.  

Zvečer:  

 V vedro dajte tri pesti hrane za morske prašičke.  

 Vstopite v območje za morske prašičke in dajte hrano v posodico.  

 Nežno poženite zajce in morske prašičke v hiško in zaprite vrata.  

 Preverite, če je še vedno na voljo dovolj vode.  

 

*Dnevna rutina je seveda odvisna od prostora, kjer hranite živali in je prilagojena razmeram, 

v katerih se žival nahaja.  
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PRILOGA 11 – Primeri dresure z uporabo pozitivnega pogojevanja 

(nagrajevanja) 

 

Dresiranje psa za ležanje na blazini   

(medtem ko otroci berejo) 

Gre za dresuro, ki temelji na pozitivnem nagrajevanju 

(etična dresura). Na začetku se poišče primeren motivator  

za psa, ki bo pripomogel k doseganju željena vedenja pri 

 psu. Najpogosteje je ta motivator hrana.  

 

Psa najprej poskušamo naučiti, da se postavi v ležeč položaj. Običajno je to pri psih najlažje 

doseči iz sedečega položaja.  

1. Vzemite majhen košček okusnega priboljška in ga položite na konec nosa od psa. 

2. Počasi dvignite priboljšek med oči psa, proti vrhu njegove glave.  

3. Pes bo sledil priboljšku in bo dvignil glavo.  

4. Pri večini psov pogled navzgor spodbudi premik zadnjega dela telesa navzdol, kar jih 

avtomatsko postavi v sedeč položaj. 

5. Takoj ko pes položi zadnjico na tla, mu recite ´priden´ (ali kaj podobnega) in mu nato 

dajte priboljšek. 

6. Sedeči položaj nekajkrat ponovite.  

7. Spremenite sedeč položaj v ležečega (vse šape in prsa so v stiku s tlemi) tako, da 

premaknete priboljšek stran od nosa malce proti njegovim prsim, nato pa rahlo proti 

tlom. Pri nekaterih psih bo to takoj pripeljalo do ležečega položaja. Če se pes 

namesto tega vstane, mu ponovno dajte navodilo, da sede, in vajo ponovite. Če je 

pes malce počasnejši pri osvajanju ležečega položaja, ga poskusite do tega položaja 

pripeljati postopoma. Vsaka aktivnost naj bo bliže doseganju ležečega položaja.  
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8. Ko se psi psu doseže ležeč položaj, ga pohvalite in ga nagradite.  

9. Vajo za ležeč položaj ponavljajte tako dolgo, dokler vse ne poteka z lahkoto. Dodajte 

tudi signal z roko, ki psa pripravi do ležečega položaja. Pri malce dovzetnejših psih 

poskusite doseči ležeč položaj direktno iz stoječega položaja.  

10. Testirajte, če pes razume znak z rokami, ki je nastal, ko ste mu premikali priboljšek 

od nosu do tal. To naredite tako, da priboljšek prestavite iz roke, ki daje signal, v 

drugo roko. Nato roko, ki je prazna, premikate od njegovega nosa do tal. Če pes leže, 

četudi v tej roki nimate priboljška, ga nato nagraditev s priboljškom, ki ga držite v 

drugi roki.  

11. Spodbudite psa, da ostane v ležečem položaju tako, da mu med šape nastavite 

priboljške, medtem pa ga tudi kdaj pa kdaj pobožajte ali potrepljajte.  

 

Nadgradite vajo tako, da pes asociira blazino z ležečim položajem: 

1. Ko ga spoznavate z blazino, mu dajte odločen ukaz, da leže. 

2. Blazino imejte zelo blizu psa, priboljšek pa uporabite, da psa zvabite na blazino. Nato 

uporabite znak z roko, da pes leže. Ustrezno vedenje nagradite s pohvalo in 

priboljškom. Spodbudite psa, da dlje časa ostane v ležečem položaju, nato pa ga 

izpustite z blazine.  

3. Vajo ponavljate tako dolgo, da pes brez obotavljanja stopa na in z blazine.  

4. Nadaljujte tako, da odstranite priboljšek iz rok in uporabite le znak z roko, da pes gre 

na blazino in leže.  

5. Ponavljajte vajo, pri tem pa pri vsakem poskusu znak z roko naredite manj opazen.  

6. Ko imate občutek, da pes dobro obvlada vajo, mu poskusite dati le znak, da gre na 

blazino, znak za lezi pa izpustite. Dajte psu priložnost, da sam leže in če to naredi, ga 

nagradite. Na ta način boste dosegli, da bo pes sam povezal blazino z ležanjem na 

njej.  

7. Nadaljujte z vajo tako, da se boste počasi oddaljevali od psa, ko mu boste dajali znak 

z roko, naj gre na blazino. Spodbujajte psa, da uživa in počiva na blazini.  

8. Aktivnost vadite tako, da postavite blazino zraven ljudi, še posebej zraven otrok. Ob 

tem naj izvajalec aktivnosti enkrat sedi zraven psa, spet drugič stran od psa.  
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Dodajte še aktivnost, kjer pes prisloni glavo v naročje otroka 

Ko je pes seznanjen z znaki za ležanje na blazini, nadgradite vajo tako, da bo pes položil 

glavo v naročje otroka. To aktivnost lahko vadimo z metodo ´veriženje´, kjer pes povezuje 

aktivnost z ležanjem na blazini s prislanjanjem glave v naročje otroka. Lahko pa to povadite 

tako, da bo izvajalec dal poseben znak za psa, da leže na blazino, in poseben znak za to, da 

bo pes položil glavo v naročje otroka. Sledeča navodila so za takšne vrte dresiranja:  

1. Sedite zraven psa, ki leži na blazini, in sicer tako, da bo njegova glava lahko počivala v 

vašem naročju.  

2. S priboljškom nežno privabite psa, da bo njegova glava imela kontakt z vašim 

naročjem. Kontakt tudi nagradite.  

3. Nadaljujte tako, da pes glavo namesti v vaše naročje točno na takšen položaj, ki ga 

želite. To morda pomeni, da bo moral pes spremeniti lego telesa.  

4. Zamenjajte priboljšek s samo znakom (roka v naročju ali trepljaj po naročju) in ga 

nato nagradite s priboljškom, ki ga držite v drugi roki. Nekateri psi bodo tudi 

zadovoljni, če ga za nagrado potrepljate.  

5. V tem delu dresure ustvarite nežen znak z roko ali glasovni znak, tako da bo videti, da 

se je pes prostovoljno odločil položiti glavo v naročje.  

6. Izvajalec aktivnosti naj izbere znak, ki bo najprimernejši. Znak je lahko praskanje po 

nosu ali tih kašelj ali le trepljaj po naročju. Nov znak naj bo asociiran z že obstoječim 

znakom roke v naročju.   

7. Zadnji korak je, da psa pripravimo, da leže zraven tujca (najbolje otroka) in da položi 

glavo v njegovo naročje, ko mu izvajalec aktivnosti da znak.  

8. Pri vsakem koraku je potrebno ponavljanje in nagrajevanje s priboljški, dokler ni pes 

zalo samozavesten pri opravljanju aktivnosti, ki se od njega zahtevajo.  
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Dresiranje psa, da položi šapo na knjigo  

Kot pri zgoraj opisani metodi bo tudi tu opisana metoda za dresuro vsakega znaka posebej 

(znak za ležanje na blazini in znak za šapo na knjigi). To lahko vadimo tako, da pes sedi 

zraven otroka ali leži na blazini zraven otroka ali celo da pes leži z glavo v naročju otroka. 

Tudi ta metoda se bo najprej izvajala z izvajalcem aktivnosti, šele nato bomo k sodelovanju 

povabili ostale ljudi oz. najbolje otroke.   

Če pes ne pozna ukaza ´daj šapo´, ga najprej moramo naučiti to. Naučimo ga tudi, da šapo 

ne da le v roko, ampak da jo položi tudi na ostale predmete oz. površine. 

1. Če želite naučiti psa, da pomoli šapo, dajte priboljšek v roko z zaprto dlanjo. Pomolite 

roko proti prsim psa (običajno je to lažje, če je pes v sedečem položaju).  

2. Pes bo najverjetneje poskušal priti do priboljška z nosom ali gobčkom, ko pa bo videl, 

da mu tako ne uspe, bo najverjetneje uporabil šape. Takoj ko je prisoten kakršnikoli 

gib s šapo, psa pohvalite in  nagradite.  

3. To ponavljajte tako dolgo, dokler pes avtomatsko ne položi šape na roko.  

4. Ko je pes samozavesten pri opravljanju aktivnosti, umaknite priboljšek iz rok in dajte 

znak proti prsim z odprto roko, medtem ko priboljšek držite v drugi roki.  

5. Vadite dajanje šape na različnih lokacijah, v sedečem ali stoječem položaju. 

 

Nadgradite vajo s polaganjem šape na knjigo. 

6. Sedite zraven psa (najbolje tako, da je pes na blazini). Položite odprto knjigo v svoje 

naročje in nato dajte znak z roko, da pes položi šapo na vašo roko. Nagradite psa in 

vajo ponovite. 

7. Ko se vam zdi primerno, odmaknite svojo roko, medtem ko pes polaga šapo na roko, 

tako da bo namesto na roko pes položil šapo na knjigo. Ko to naredi, ga pohvalite in 

mu dajte še posebej veliko nagrado (priboljšek).  

8. Ko pes večkrat ponovi to aktivnost (položi šapo na knjigo), poskusite spremeniti znak 

z roko, tako da bo nastal nov znak za psa, da položi šapo na knjigo.  



 

87 

                                                   

Priročnik za integracijo živali v izobraževalni program 

9. Pri tem znaku lahko dodate tudi glasovni ali vizualni znak. Če izvajalec aktivnosti ne 

želi, da otrok ve, da se psu daje znak za izvedbo te aktivnosti, se za to aktivnost 

uvede zelo neopazen znak, kot je tih kašelj ali dotik, ali pa se izvajalec aktivnosti le 

dotakne svojega nosa ali ušesa.   

 

 Dresiranje konja, da prevrne predmet s stožca  

To je lahko inovativen dodatek k aktivnosti, še posebej pri aktivnosti, kjer  se mora jezdec 

skloniti, da zbije nek predmet, pri tem pa konj z gobčkom premakne stožec naprej, kar 

pomeni, da se mora jezdec nagniti še dlje.   

Dresiranje konja za to aktivnost pomeni, da je treba uporabiti metodo nagrajevanja, ko se 

konj dotakne stožca.  

1. Pripravite nekaj malih priboljškov, kot na primer korenje.  

2. Prepričajte se, da je dajanje priboljškov varno in da konj ne bo dregal izvajalca 

aktivnosti za priboljške.  

3. Izberite primerno tarčo, ki jo bomo poimenovali ´posredniška tarča´, na primer 

stožec. 

4. Položite tarčo v bližino nosu konja. Pri tem ne pozabite, da imajo konji monokularni 

vid, zato približajte tarčo od strani proti sprednjemu delu nosu.  

5. Konj bo po vsej verjetnosti preučil tarčo, ko pa se bo le-ta dotaknila njegovega nosu, 

ga nagradite s priboljškom, uporabite pa tudi pohvalne besede.   

6. To vajo z eno tarčo ponovite večkrat.  

7. Ko se zdi, da je konj pri aktivnosti samozavesten, premaknite tarčo malce stran od 

konja, malce višje ali nižje.  

8. Postopoma lahko nadomestite priboljške s kakšno drugo obliko nagrajevanja, kot je 

trepljaj ali praskanje.  

9. Konju predstavite tarčo (na primer stožec) z določenim predmetov na njej. Izberite 

predmet, ki zlahka pade s stožca, postavite tarčo na vrh predmeta, morda celo malce 
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naprej od predmeta. Ko se bo konj želel  dotakniti tarče, se bo nehote dotaknil tudi 

predmeta in ga morda celo prevrnil. Ko se to zgodi, konja bogato nagradite.   

10. To vajo nekajkrat ponovite. Znak z roko bo morda manj pomemben kot ustni ukaz, 

zato lahko kasneje dodate ukaz ´prevrni´, ko konj že samozavestno prevrača stožce.  

11. Priboljški in druge oblike nagrade prilagajamo glede na zahtevnost naloge oz. 

uspešnost izvedbe. Na primer, če konj prevrže predmet, in ne samo dotakne, ali če 

aktivnost izvede le z glasovnim ukazom,  lahko konju date večjo nagrado, kot če se 

predmeta samo dotakne.   

12. Če izvajalec aktivnosti ne želi, da otrok ve, da se konju dajejo ukazi, lahko konju 

predstavi kakšen manj opazen znak za ukaz, kot je tih kašelj ali položi roko na svoj 

bok ali kaj podobnega. Konja lahko naučimo tudi, da zbija samo določene premete 

na stožcu. Na primer, naučimo ga, da zbije le plastično račko, žoge pa ne.  
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PRILOGA 12 - Merjenje rezultatov aktivnosti  

Kot smo v priročniku že omenjali, je merjenje napredka pri aktivnostih v programu 

integracije živali izjemnega pomena.  

Spodaj najdete nekaj objavljenih primerov že obstoječih meritev, ki so bili razviti pri raziskavi 

ključnih ciljev, ki spadajo v kategorijo fizičnih, psiholoških, družabnih, čustvenih in 

vedenjskih prednosti.  

 Meritve grobih motoričnih spretnosti (fizične prednosti)  

  

 Lestvica družabnih odzivanj (družabne prednosti) 

 

 Senzorični profil (fizične koristi) 

 

 Inventar jeze otroka (čustvene in vedenjske koristi)  

 

 Ped kvaliteta življenja (psihološke koristi)  

 

 Profil dojemanja samega sebe pri otrocih (psihološke koristi)  

 

 Globalna ocean funkcioniranja otrok (fizične koristi)  

 

 Sistem ocenjevanja vedenja pri otrocih (vedenjske koristi) 
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PRILOGA 13 - Ocenjevalni obrazec učenca 

 
Ime učenca…………………………………………………………… 
 
Datum aktivnosti ……………………………………………………………   
Aktivnost št.……………..od……………………………………………. 
 
Žival/i……………………………………………………………………….  
Izvajalec aktivnosti…………………………………….................................... 
 
Glavni cilj aktivnosti (ključni cilji) 
1……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ključne aktivnosti/naloge 
 

Izvedba učenca   
 

Meritev 
napredka/nazadovanja  
 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

 
Dodatni komantarji 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Glavni cilji naslednje aktivnosti  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis izvajalca aktivnosti: …………………………………………………………………….. 
Datum…………………………………………… 
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PRILOGA 14 – PARTNERJI V PROJEKTU 

     Ljudska univerza Rogaška Slatina 

Ljudska univerza Rogaška Slatina že od leta 1959 skrbi za izobraževanje in usposabljanje 

odraslih na območju Kozjanskega in Obsotelja. Ustanoviteljice ljudske univerze so občine 

Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Ljudska 

univerza Rogaška Slatina je s svojimi programi in aktivnostmi močno vpeta v lokalno 

okolje.  

Od pričetka delovanja ima univerza  pomembno vlogo pri zagotavljanju potreb po 

izobraževanju, vseživljenjskem in medgeneracijskem učenju za vse ljudi na svojem 

območju.  

Glede na potrebo lokalnega okolja ter strateške usmeritve in cilje naše države ljudska 

univerza že vrsto let zagotavlja široko paleto kakovostnih izobraževalnih programov tako 

na področju formalnega kot neformalnega izobraževanja, celovito svetovanje in 

informiranje ter usposabljanje za temeljne in poklicne kompetence.  

Zavedajo se pomembnosti sodelovanja z lokalnimi podjetji, šolami in organizacijami, saj 

le tako lahko realizirajo vsa pričakovanja udeležencev izobraževanj ter oblikujejo skupne 

uspešne projekte. 

 

     JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina 

I.OŠ Rogaška Slatina se nahaja na mestno-podeželskem področju Slovenije v bližini meje 

s sosednjo državo Hrvaško. Šola nudi osnovnošolsko izobraževanje od prvega do 

devetega razreda več kot 400-tim učencem. V zadnjih letih beležijo porast števila otrok s 

posebnimi potrebami, še posebej otrok z učnimi težavami in vedenjskimi težavami. 

Nudijo jim posebna svetovanja in učno pomoč, v svoj program pa venomer vključujejo 
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nove inovativne in učinkovite metode, ki otroke spodbujajo in motivirajo k doseganju 

boljših učnih dosežkov. Zato je šola aktivna na področju sodelovanja v mednarodnih 

projektih od leta 2007.  

 

      JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina 

Gre za manjšo šolo, ki nudi osnovnošolsko izobraževanje otrokom s posebnimi 

potrebami, posebni program izobraževanja za mlajše odrasle ter mobilno posebno 

izobraževanje za otroke v rednem izobraževanju. Šolo v večini obiskujejo učenci z deficiti 

v procesu učenja in ovirah v razvoju (avtizem, Downov sindrom, sindrom fragilnega x 

kromosoma, cerebralna paraliza). Šola ima podružnico tudi v Podčetrtku. Šola redno 

sodeluje na različnih tekmovanjih, prireditvah, tematskih dnevih ter ekskurzijah, 

sodelovali so tudi v mednarodnem projektu Mirno morje, kjer je jadranje združilo otroke 

s posebnimi potrebami iz različnih držav. Na šoli so zelo ponosni na svoje uspehe v 

športnih in drugih aktivnostih ter na strokovno delo svojih zaposlenih.  

 

      1st Special Nursery School of Patras  

1st Special Nursery school of Patras je namenjena otrokom starim od 4 do 7 let. Gre za 

učence z učnimi težavami, mentalnimi težavami, avtizmom in drugimi težavami. Šola se 

nahaja na socialno-ekonomsko neprivilegiranem področju, v revni četrti, tako da večina 

učencev prihaja iz družin, kjer so starši brezposelni ali so priseljenci. Tudi veliko staršev 

teh otrok ima težave v mentalnem razvoju, zato so na šoli mnenja, da je ta projekt 

koristil tudi staršem otrok. Šola se nahaja v isti zgradbi kot 1st Special Primary school of 

Patras , katero obiskujejo otroci stari od 7 do 15, tako da so v projekt lahko vključili tudi 

njih.  
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   Ozel Denizli Ayyildiz Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Ozel Denizli Ayyildiz Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi je izobraževalni in 

rehabilitacijski center za učence s posebnimi potrebami. Gre za zasebno ustanovo, ki je 

pod nadzorom Ministrstva za izobraževanje. Področje njihove strokovnosti je nudenje 

podpore učencem, ki potrebujejo posebno izobraževanje. Center obiskuje okrog 150 

učencev, starih od 3 do 23 let, zaposlenih pa imajo 15 učiteljev. Od ustanovitve let 2007 

je šola v mestu Denizli zelo priznana zaradi svojega dela. Na centru se zavedajo, da je 

investicija v ljudi najpomembnejša, trudijo pa se delati na način, ki zagotavlja 

enakovrednost v izobraževanju.   

 

        Osnovna škola Josip Matoš  

Osnovna škola Josip Matoš je edina samostojna šola za otroke s posebnimi potrebami v 

vukovarsko-sremski regiji na Hrvaškem. Šola je bila ustanovljena leta 1970, z delom pa je 

nadaljevala leta 2003 po rekonstrukciji. Moto šole je ´Jaz si želim, jaz zmorem´. Šola ima 

okrog 60 učencev z intelektualnimi motnjami, avtizmom, s cerebralno paralizo in 

kroničnimi boleznimi. Učenci so stari od 7 do 21 let in so razdeljeni v razrede in 

izobraževalne skupine, kjer sledijo posebnim programom, vsaka skupina ima običajno od 

3 do 9 učencev, nudijo pa jim tudi individualno svetovanje. Šola organizira tudi različne 

aktivnosti, kot so gospodinjstvo, izdelovanje svilenih šalov, vrtnarjenje in podobno, 

učenci pa sodelujejo tudi pri različnih kulturnih in športnih prireditvah, ki jih organizira 

občina tern a ta način skrbijo, da se lokalno prebivalstvo zaveda pomembnosti vključitev 

ljudi s posebnimi potrebami v lokalno okolje.  
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    Szkola Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta 

Szkola Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta se nahaja v poljskem mestu Józefów, v 

bližini Varšave. Šolo obiskuje okrog 700 otrok, ki so stari od 7 do 13 let, od tega je nekaj 

otrok s posebnimi potrebami in nekaj otrok, ki prihajajo iz nefunkcionalnih družin. S temi 

otroci delajo učiteljice pomočnice skupaj z ostalimi otroci v učilnici. Šolo obiskuje tudi 

nekaj otrok priseljencev. Na šoli imajo tudi terapevtsko osebje, kot so učitelji za posebno 

izobraževanje, govornega terapevta, šolskega psihologa in podobno.  

 

       ELISTA Education 

ELISTA Education je organizacija iz Irske, ki nudi izobraževanje in usposabljanje na 

področju asistence in terapije z živalmi za spodbujanje izboljšanja fizičnih, psihičnih in 

socialnih spretnosti pri ljudeh.  Nudijo različne vrste programov, ki so prilagojeni 

potrebam udeležencev, začrtovano imajo jasno pot napredka, ki posameznikom 

omogoča, da si pridobijo prav posebne strokovne kvalifikacije. Elista je ena od zelo 

redkih organizacij, ki nudi te vrste usposabljanj, po Evropi in na svetu. Organizacija se je 

razvila skozi osebna in profesionalna življenja njene ustanoviteljice in podporne ekipe in 

so edina takšna organizacija na Irskem in ena izmed redkih na svetu. V organizaciji 

menijo, da se aktivnosti in terapije z asistenco živali pogosto pojavljajo v družbi, vendar 

so prepričani, da bo širša javnost sprejela takšno obliko uporabe živali za koristno šele, 

ko bo obstajalo večje število usposobljenih izvajalcev teh aktivnosti.  
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     Scoala Gimnaziala Asau 

Scoala Gimnaziala Asau se nahaja v občini Asău v severovzhodnem delu Romunije. Šolo, 

ki nudi predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, obiskuje 900 učencev. 

Gre za šolo z bogato 100-letno tradicijo na področju izobraževanja. Glavni cilj šole je 

usposabljanje učiteljskega osebja, ki bi pri izobraževanju uporabljali inovativne, 

fleksibilne in moderne metode poučevanja.  

 

 Erdligeti Altalanos Iskola 

Erdligeti Altalanos Iskola je osnovna šola, ki je bila ustanovljena leta 2011 z združenjem 

dveh šol. Zaradi te združitve našo šolo sedaj obiskuje širok razpon učencev, od tistih s 

posebnimi potrebami do tistih posebej nadarjenih, ki obiskujejo dodatne ure angleščine, 

nemščine, matematike in računalništva. Učenci so stari od 6 do 14 let. Šola že od leta 

2013 izvaja poseben program z živalmi, ki ga izvajata dva razvojna pedagoga. Program 

prinaša številne pozitivne rezultate na področju vedenjskih, učnih in osebnostnih 

kompetenc otrok, saj so otroci bolj motivirani, imajo višjo koncentracijo, izboljšujejo fine 

motorične spretnosti ter koordinacijo.  

 

 


