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1. Опис на проектот 

Во училиштата има и ученици со кои наставниците имаат потешкотии да се справат. На пример тоа 

се оние деца на кои им е потребна посебна грижа,имаат некаква попреченост или потешкотија во 

учењето, се хиперактивни , не можат да се концентрираат и поради тоа нивниот академски 

резултат е доста низок. Проектот “Магичен сон: Терапија со помош на животни кај децата со 

потешкотии и попреченост во учењето” се фокусира на учениците кој имаат различни проблеми 

на училиште и нивните наставници и родители со цел да им помогнат со нивните потешкотии 

користат методи и принципи токму од програмата терапија со помош на животни. Нашите цели се 

да го споделиме нашето искуство, знаење, методи и пракса во Европа, да развиеме нови таленти 

кај нашите наставници, да направиме споредба со други партнери од Европа кој користат ваков 

тип на помош и да ги споделуваме сите тие решенија за уште подобра пракса. 

Главните цели на проектот се: 

- да се развие чувството за одговорност и зависност кај учениците со попреченост и потешкотии, 

да ја увидат врската меѓу човекот и животното, да ги научат како да се грижат за милениците, да  

ја зголемат концентрацијата, грижата и учеството, да ги намалат грижите, да ги решаваат 

проблемите кој ги имаат во учењето, да создадат долготрајни и ефективни решенија со цел да се 

намали нивното негативно однесување. 

- да им се подаде рака на учениците со цел да се елеминира лошото однесување кое им влијае на 

психата, да се направи од нив индивидуи кој ќе имаат активна улога во општеството со развој на 

нивното знаење , можности и таленти. 

-да се споделат резултатите на ниво на Европа со нови идеи на веќе постоечките. 

- да се опишат и истражат најдобрите практики во образованието, да се подготви упатство за 

грижа  на животните кој ќе бидат дел од праксата во училиштата. 

- развој на свеста со цел да  се претстават овие образовни практики. 

- развој и откривање на таленти кај наставниците кој ќе бидат дел од овие обуки и терапии со 

животни. 



 

Партнери во овој проект се училиштата: 

- ‚‚Josip Matos'' -Вуковар, Хрватска 

- ‚‚Inonu Ilkokulu''-Торослар-Мерсин, Турција 

- ‚‚Istituto Comprensivo''- Тавањако, Италија 

 - ‚‚Szent Imre Katolikus ÁltalánosI skolaés Jó Pásztor Óvoda'' - Егер, Унгарија 

 - ,,Браќа Миладиновци” -  Добрушево, Северна Македонија 

 

2. Претставување на терапија со помош на животни 

Многубројни истражувања покажале дека интеракцијата меѓу децата и животните е многу 

корисна за психолошката, емоционалната, социјалната и физичката состојба на детето.Последните 

неколку години образовниот процес со помош на животни привлече доста внимание во многу 

училишта во светот. Животните се употребуваат и користат како еден дополнителен ресурс  во 

образовниот процес, како дел од наставните планови и програми. Училишните асистенти, 

психолози, организации и наставници користат животни со цел да им се помогне на децата да се 

справат со психолошките и физичките проблеми кој ги имаат со цел да ја зголемат нивната 

мотивација. Денес постојат многу програми кој работат со животни и создаваат еден вид 

придобивка за човекот кој е во интеракција со животното. Токму една од тие е и програмата 

Терапија со помош на животни. 

Терапија со помош на животни значи искористување на интеракцијата помеѓу човекот и 

животното како терапевтска техника. Тоа е дел од терапијата интеракција со помош на 

животни.Терапијата со помош на животни мора да се води во соработка со професионални 

терапевти, тоа поретко се користи во училиштата, често се користат полесни форми на 

интеракција со животните. Во оваа упатство повеќе ќе се сконцентрираме токму на овие вторите 

полесни интеракциии со животни. Интеракциите со помош на животни (според Буш,А. и Зароса, 

М. , 2017 Упатство за интеграција на животните во образовниот процес, Елиста образовен центар, 

Ирска) вклучува: 

• Терапија со помош на животни  

• Едукација за терапија со помош на животни (учење)  

• Интервенции со помош на животни 

• Активности со помош на животни 



 

2а.  Терапија со помош на животни - Animal Assisted Therapy (AAT) 

Според ‚‚IAHAIO (2013) “…Терапијата со помош на животни е/или се водена од страна на тренер 

(со лиценца или еквивалент на одобрена лиценца ) професионалец  кој има вакава пракса со 

животни...” Терапијата со помош на животни е подложна на многу терапевтски методи. Целите во 

една ваква програма се однесуваат на процесот на рехабилитација кај луѓето со симптоми на 

попреченост , повреди или некакви видови на заболувања. Сето тоа треба да биде водено од 

професионално лице  кој може да се нарекува ,,терапевт'' кој врши терапија со помош на животно 

за разлика од непрофесионалците кој како нас наставниците кој немаме таква квалификација 

едноставно може да се нарече ,,згрижувач'' во процесот на терапија со помош на животни. 

Животните може да се користат во физичка терапија за подобрување на баланс, координација, 

рехабилитација на нерви и мускули, во психотерапија како иницијатор за самосвест, лична 

перцепција и подсвесно однесување; во терапијата за однесување се помага да се научи 

причината и ефектот за одредена состојба, социјалната терапија помага при ослободување во 

одредени активности, развој на пријателства и  спојување на луѓе кој имаат заеднички интереси. 

2б.Едукација за терапија со животни -Animal Assisted Education (AAE) 

Едукацијата за терапија со животно е  фокусирана кон академскиот напредок во одредени 

предмети со дадени задачи кој се извршуваат со помош на животните. Според IAHAIO (2013) 

“Едукацијата за терапија со животни е фокусирана со одредена цел, е вид на планирана и 

структуирана интервенција водена или исполнета од страна на професионалци... Фокусот на 

активностите е кон академскиот напредок,когнитивните функции, про-социјалните вештини...”.  

Едукацијата за терапија со животни овозможува можности за згрижувачите(наставниците 

едукатори) да бидат со повеќе апстрактни креативни идеи за учење особено во природа. Тоа ќе 

им одговара на многу ученици, особено на оние кои се борат со начинот на учење. 

 

 



 

2в.Интервенции со помош на животни- Animal Assisted Interventions (AAI) 

“Интервенциите со помош на животни имаат  цел да вклучат животни во процесот на 

образование, здравство и социјална работа токму поради тоа шти тие имаат терапевтско влијание 

кај луѓето...” (IAHAIO, 2013).  

Во овие програми за интервенции целта е постојано базирана за да се направи превенција од , пр. 

насилство, самоповредување, самоубиство, разделби и сл. Активностите при овие интервенции 

промовираат модификации на однесувања и/или мисли и чувства.Во зависност од интервенциите 

тие често одат заедно со терапијата со животни која помага при социјалната, физичката и 

психолошката рехабилитација кај особата. 

2г. Активности со помош на животни -Animal Assisted Activities (AAA) 

Активностите со помош на животни се“… неформални интеракции/посети често извршени на 

волонтерска база од тимот кој се состои од луѓе и животни чија цел е мотивација, едукација и 

рекреација. Не постојат цели за третманот од овие интеракции” (IAHAIO, 2013).  

Дефиницијата за активностите со животни се дообјаснува за тоа ,,без цели за третманот'' и 

извршувањето од страна на волонтери. Во самите активности со животни самата активност е 

всушност и целта на активноста. Во самите активности има можности за физичка терапија бидејќи 

самиот учесник мора да работи на балансот, координацијата, цврстината на рацете, за друг 

учесник тоа може да биде како социјална терапија во однос на говорењето бидејќи тие ќе мораат 

да прашаат за нешто, за други пак тоа може да биде изучување на нешто ново.Иако овие 

активности  со помош на животни вклучуваат многу терапевтски и образовни можности, бидејќи 

тие не се целите кој ги бараме или резултатот , ,,сесиите'' се чисто задачи или активности 

базирани во природа. 

 

 

 



 

3. Придобивки од терапијата со животни 

Има многу различни придобивки од интеракцијата со животни за сите луѓе. Тие се категоризирани 

во 6 типа  (според Буш и Зароса ,Интеракции со помош на животни, 2017): 

•Физички- тоа се придобивки на телото и за телото.Тие придобивки не мора да бидат 

рехабилитирачки, иако често се,  бидејќи животните се искорестени да им помогнат во различни 

видови на физичка терапија. 

• Психолошки- тоа се придобивки за мислата(умот). Помагаат при подобрување на перцепцијата 

на луѓето за самите себе што тие мислат за себе. Токму тие придобивки се целта на 

психотерапијата со помош на животни или советувањата со нив. 

•Социјални-тоа се придобвки што произлегуваат преку интеракција. Може да се базираат на 

говор, како и контакт очи во очи (директен ), следење на инструкции, и разбирање на јазик кој 

вокално се пренесува. 

•Емоционални- придобивки поврзани со чувствата. Кога има ваква интеракција со животните , 

тука придобивките се однесуваат и делуваат на расположението,однесувањето, физичкото и 

емоционалното здравје. 

•Однесување- придобивки поврзани со одредени акции. Често луѓето го менуваат односот кога се 

во интеракција со животните, и понекогаш животните го имитираат тој однос, но често им 

помагаат на луѓето да научат повеќе за себе. 

•Когнитивни-тоа се придобивки кој се однесуваат на учењето. Овие функции може да се зголемат 

токму преку соработка со животните, и да научат новитети преку таа соработка. 

Интеракцијата со помош на животни има многу типови на придобивки, но ако имаме 

прецизирани цели  тогаш и придобивките ќе бидат повеќе забележани во една област споредбено 

со некои други. 

 

 

 



 

4. Принципи за терапија со животни 

Пред да започне терапијата со животни во училиштето ,животното или животните претходно 

треба да се одберат и подготват соодветно.Со следење на овие основни процедури интеракцијата 

во склоп на терапијата подготвена се разбира од професионалци ќе биде поефективна, добра за 

децата, етичка кон животните и оценета објективно за понатамошно вклучување и интегрирање 

на овие програми во образовниот процес. 

4а. Одбирање на животни за интеракција во терапијата 

Исто и како луѓето и животните имаат ,,карактери'' често именувани како 

'темпераменти'.Темпераментот исто како и личноста е комбинација од генетските карактеристики 

и тенденции на самото животно, како и последиците од веќе нивното здобиено искуство. Секое 

животно едноставно не е соодветно да биде дел од интеракцијата во терапијата со животни. 

Соодветноста на животното всушност ја решаваат два фактори; генетската предиспозиција и 

околината, вклучувајќи го искуството и процесот на учење.Темпераментот и начинот на 

однесување, делуваат од стабилноста и социјализацијата на животното. Стабилноста кај 

животните се поврзува со нивната  сензитивност и реакција на  стимулација во нивната средина. 

Дали тие се возбудени, нервозни или уплашени? Социјализацијата се однесува пред се на 

нивниот интерес, мотивација и желба да се во контакт со луѓе. 

4б. Испитување и одбирање на потенцијални животни 

Една од главните фази во подготовките за интеракција на животните  во школска средина е токму 

процесот на одбирање и испитување на животното.Одговорниот згрижувач внимателно и 

ситематски  ќе ги одбере и разгледа животните  во различни аспекти за нивната употреба и 

намена. Целосното испитување и одбирање на било кое животно ќе го намали ризикот за било 

каква повреда кај децата и се разбира нема да го загрози животот на животното. 

Приодот кон испитувањето и одбирањето треба да биде: 

 Генерален (темпераментно одговорно)- треба да се погрижиме дали животното е со добро 

здравје за да е дел од една ваква програма. Втеринар треба да направи целосна проверка на 



 

животното за да се утврди дека тоа не е во било каква болка и не е доведено до стрес. И двата 

споменати услови пред се стабилноста и социјализацијата треба да се испитаат и одберат. 

 Специјална средина -ова би требало да биде училиштето, училниците, игралиштето и областа 

околу самото училиште, каде што животното ќе работи и ќе го посетува.Прво животното треба 

да се донесе во училиштето во тивки услови,давајќи му простор и можност самото животно да 

истражи  се околу него , предмети, мириси и сл. Се стимулираат прво со предметите во самото 

училиште за да потоа се сретнат и имаат интеракција и со самите деца.  

 Задачи - приодот кон животните  треба да одговара со задачите и активностите во кои се 

вклучени. Секоја задача или активност што е ново за нивна стимулација потребно е да се 

направи внимателно и со почит кон животното. 

 Дневна проверка за тоа дали животното е во добра состојба- ова е дневно проверување на 

здравјето на животното во одреден ден. Проверка на уши, очи и уста нивната боја и се 

разбира одењето по потреба.Проверка на крзното, од рани или знаци на кожни паразити, исто 

проверка и на дишењето дали е во ред. Болвите се нормални , нивниот апетит, движења, и 

секако нивното однесување во целост треба да се проверуваат.  

 

4в. Грижа за доброто на животното 

Кај животните во училиштата треба да постојат пет слободи или услови(според Федерацијата на 

Универзитети за грижа на животните издадена во 1994): 

• да не се гладни и жедни 

• да не се во болка, повреди и болести 

• да не се ставени во ситуации на страв и стрес 

• да не се во состојба на неудобност 

• да се слободни  слободно да се однесуваат 



 

Иако се разбирливи сите овие пет видови на слободи и услови за нивно добро исто така , 

можноста да се увиди кога нештото не е добро кај животните (ситуација, околина.стрес)од страна 

на згрижувачот е од голема важност за да се разбере и нивната состојба и пред се безбедноста на 

децата кој се вклучени во самиот процес.  

 

4г.  Животните и можните ризици 

Секоја интеракција со животно не е без ризик. Дури и животно кое не е во стресна состојба 

случајно може да  ве изгреба, да ве турне или стапне на нечија нога.Ризиците дополнително се 

зголемуваат кога животното извршува активности или вежби кој за него се непознати од оние кој 

тие претходно ги подготвувале и вежбале. За секоја програма, сесија и активности треба да се 

подготви еден вид на документ во случај на потенцијални ризици кој можат да се појават во текот 

на интеракцијата на децата со животните. 

 

4д. Код за добро однесување кон животните во училиштето 

Овој код треба да е подготвен за секаква интеракција со животните во школската средина. Тој 

треба да е еден вид на упатство со кој згрижувачот или другите одговорни лица ке се осигураат 

дека  животните се третираат етички, и состојбата на децата која треба да е во безбедни и здрави 

услови.Често се вклучуват некои пред -чекори , на пр. дозвола од менаџментот на училиштето, 

дозволи од родителите за учество на децата во овие програми, цели на оваа интегративна 

програма со која ќе се почитува животното( неговиот избор, приод и психолошката и физичката 

подготовка итн..) Исто ваков код треба да вклучи и чекори за подобра подготвеност на децата 

,кратки известувања, миење на раце, соодветна облека, и се разбира како ќе треба да се 

однесуваат кон животното при интеракцијата во даден ден. 

 

 



 

5. Терапија со помош на животни во училиштето 

Животното во училиштето може да се користи како помош при учење кај сите предмети, јазици, 

математика, наука, географија, религија, физичко. Добивката од интеракцијата во училиштата е 

често когнитивна, но може да се фокусира на однесувањето, социјалните вештини, 

комуникацијата, смиреноста, тимската работа... 

Интеракцијата со животно може да биде подготвена за  еден ученик или цела група на ученици во 

клас/одделение со една или неколку сесии. Наставниците/згрижувачите подготвуваат наставни 

планови/дневни подготовки. Тоа е документ во кој се пишуваат главните цели, предметот, 

активности и задачи кој треба да се постигнат на тој час. Потребно е да се направи објективно 

оценување при собирање на одредени податоци за да се оценат резултатите на сесиите, и да се 

спремат идните сесии. 

5а.Планирање на часови со одредена цел 

Дневните подготовки се подготвуваат од згрижувачот со напишани цели кој треба да се постигнат 

од страна на учениците.Во една сесија не треба да има повеќе од три цели. Згрижувачот  решава 

на која цел ќе се фокусираат при интеракцијата со животни,активностите и задачи кој ќе 

овозможат напредок и ќе се поврзат со дадените цели.Полнење на чинија со вода,кофата или 

чинијата може да биде активност која се фокусира на физичките цели;подигање,физички вештини, 

баланс , учениците тоа го прават во парови со што развиваат чувство за тимска работа, дадете им 

задача пр. големо количество на вода во кофа каде тие треба да ја наполнат чинијата со вода за 

животното со што треба да размислат како да го направат тоа , значи решаваат проблем, а можат 

да работат и на нивните вештини за читање ако им се даде картичка на која пишува нешто, дадена 

е задача и сл. 

 

 

 

   



 

5б. Подготовка на животните за ефективна работа 

Знаеме дека исхраната, снабдувањето со вода, чистењето, грижата за здравјето , добросостојбата 

на животните не е баш економична но ,подготовката' на самото животно е минимална. 

Згрижувачот ја има можноста да овозможи забавни и креативни сесии со одбраното животно и 

сеуште да се фокусира на главните цели. Згрижувачот секогаш , скоро секој ден да го проверува и 

да е во контакт со животното пред да започнат планираните сесии во самата програма. 

Ако целите на сесијата  се промовираат со тоа што во процесот на интеракција, животното е во 

контакт со нова опрема или предмет мора да има некаков тренинг пред тоа.За да се истренира 

животното да се однесува на одреден начин во текот на сесијата ,може да се додаде забавен 

елемент кој ќе ја зацврсти врската помеѓу човекот и животното, да донеси нови предизвици, па 

дури и да предизвика појава на некакви емоционални реакции кој дотогаш не биле покажани. 

5в.Анализа на резултатите од извршените часови 

Резултатите на дадените задачи и активности треба да се анализираат. Тоа треба да е објективен 

резултат и напредокот може да се оценува и помеѓу сесиите. 

 Онаму каде што главните цели се однесуваат на психолошкиот,емоционалниот и начинот на 

однесување , оценувањето може да биде потешко, но наоѓањето на мерка соодветна за 

оценување на тој дел е важно од страна на згрижувачот. Во сесијата чии цели се базирани на 

физичките придобивки; флексибилност, баланс и сл, може лесно да се оценат. Активноста може 

да биде да се закачат и откачат 10 предмети од 10 конуси додека јаваме на коњ. Лесно е да се 

оцени оваа активност ,од 10 предмети колку предмети сме закачиле? Оценувањето станува  

покомплицирано кога тоа се повторува неколку пати,но згрижувачот треба објективно да го оцени 

сето тоа.Во наредните сесии кога активноста се повторува, или напредокот на активноста (пр. 15 

конуси или помали конуси) се споредува и запишува нивото на напредок.  

Како што напоменавме кога целите се однесуваат на психолошкиот,емоционалниот и начинот на 

однесување , токму кај овие аспекти оценувањето е потешко, но пронаоѓањето на соодветни 

мерки за оценување има важна улога кај згрижувачот. 

 



 

5г.Оценување на образовниот процес со интеграција на животни 

Пред да се заврши сесијата, згрижувачот треба да пополни формулар за евалуација , еден вид на 

лична евиденција за секој ученик и напредокот којшто се постигнал според дадените цели. Токму 

во планирањето на наредни сесии овој евидентен лист ќе му помогне на згрижувачот на што да 

обрни внимание за следниот пат. Треба да постои тренд на повторување и напредок на 

активностите на одредено ниво. Одржувајќи ги овие активности на овој начин ќе биде од помош 

за да се направи споредба и оценување на резултатите, напредокот и можностите кај ученикот, со 

надеж дека учениците и нивниот напредок ќе бидат забележани. 

Како дел од евалуацијата згрижувачот треба да оцени одредени фактори и влијанија кој делувале 

на сесијата. Во примерот споменат погоре со закачувањето на предметите на конуси додека се 

јава, соодветен напредок за подобра флексибилност би бил конусите да се намалат, и да се 

охрабри поголем  дофат при вежбата, но ако 10 предмети на конусите бидат заменети со други 

предмети од претходната сесија тогаш би се влијаело на оценувањето и резултатите. Згрижувачот 

мора да ја оцени и ефективноста на животното/те кој се вклучени. Дали помошта од животните 

при активноста ги исполнила целите? Дали кај животното имало појава на неудобност и стрес?  

Евидентните листови потоа може да ги искористи згрижувачот за да направи краен извештај од 

целосната сесија. 
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