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1. Proje Tanımı
Okullarımızda başa çıkmakta zorlandığımız öğrencilerimiz var. Örneğin; özel eğitime ihtiyacı
olanlar, davranışsal bozukluğu olanlar ve öğrenmede güçlük çekenler, hiperaktivitesi ve
konsantrasyon bozukluğu olanlar, ve akademik başarısı düşük olanlar. “Sihirli bir rüya: Özel
ihtiyacı olan öğrenciler için hayvan destekli eğitim” projesi; hayvan destekli eğitim metodlarını
ve prensiplerini kullanarak okulda farklı problemleri ve güçlükleri olan öğrencilere, onların
öğretmen ve ebeveynlerine yardım etmeye, onların problemlerini çözmeye ve başarılı
olmalarına odaklıdır.
Amaçlarımız; Avrupa’da deneyim, bilgi, metodoloji ve iyi uygulamaları paylaşmak, farklı
öğretmenlerin mesleki yeteneklerini geliştirmek, proje ortaklarının okullarındaki hayvan
destekli eğitim uygulamalarını karşılaştırmak ve aynı zamanda farklı çözüm yollarını paylaşmak
ve iyi uygulamaları yaymaktır.
Bu projedeki başlıca hedefler:
- dezavantajlı çocukların bağımlılık ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, insan-hayvan bağını
algılamalarına neden olmak, onlara evcil hayvan mülkiyeti sorumluluğunu öğretmek,
konsantrasyonlarını, dikkat ve katılımlarını geliştirmek, endişelerini azaltmak, öğrenme ile ilgili
problemlerini çözmek, kötü davranışlarını azaltmak için daha etkili ve uzun süren çözümler
üretmek,
- psikolojilerini olumsuz olarak etkileyen sorunlardan kurtulmaları için öğrencilere yardım
etmek, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek toplumda aktif bir rolü olan bireyler olmalarını
sağlamak,
- kurucuya yeni fikirler sunarak Avrupa düzeyinde sonuçları yaymak,
- Eğitimde iyi uygulamaları araştırmak ve tarifini yapmak, hayvan destekli eğitim uygulamaları
rehberi hazırlamak ve diğer okulların bu uygulamaları kullanmalarını sağlamak,
- hayvan destekli eğitim uygulamalarını yaymak için farkındalık yaratmak,
- Hayvan destekli terapi ve uygulamalar hakkında öğretmenlerimizin mesleki deneyim ve
yeteneğini geliştirmek.
Bu projenin ortakları; Vukovar, Hırvatistan Josip Matos İlkokulu, Toroslar, Mersin, Türkiye
İnönü İlkokulu, Tavagnacco, İtalya Instituto Comprensivo, Di Tavagnacco, Eger, Macaristan
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda ve Dobrusevo, Kuzey Makedonya,
Braka Miladinovci ‘dır.

2. Hayvan Destekli Eğitime Giriş
Birçok araştırma, çocuklar ve hayvanlar arasındaki etkileşimin, çocukların psikolojik,
duygusal, sosyal ve fiziksel durumu için faydalı olduğunu göstermektedir. Son yıllarda
hayvan destekli eğitim uygulamaları tüm dünyada ilgi çekmektedir ve bir çok okulda
uygulanmaktadır. Hayvanlar sınıf kaynağı olarak fazlaca kullanılmaktadır ve onlar ders
planlarında ve eğitim programlarında kullanılan eğitim destekleyicileri olmuşlardır.
Okul danışmanları, psikologlar, rehberlik servisleri ve öğretmenler hayvanları uygun
şekilde kullanırlar ve çocukların fiziksel ve zihinsel sorunlarıyla başetmelerine ve
motivasyon kazanmalarına yardımcı olurlar. Bugün hayvanlardan yararlanan ve kişisel
etkileşime fayda sağlayan bir çok program var. Bunlardan biri de Hayvan Destekli
Terapi dir.

Hayvan Destekli Terapi; tedavi edici bir teknikle yardım etmek için hayvanlarla
etkileşimlerden yararlanmak anlamına gelir. Hayvan destekli etkileşimlerin bir
parçasıdır. Hayvan destekli terapi profesyonel bir terapistin uzmanlığı ile sağlanmalıdır,
bu nedenle okulda nadiren kullanılır. Sıklıkla diğer hayvan destekli etkileşimleri
kullanırız. Biz de çoğunlukla bu çalışmada bunların üzerinde duracağız. Hayvan destekli
etkileşimler ( Bush, A. i Zarosa, M., 2017, Animmal Integration in Education Guidelines, Elista
Education Centre, Ireland’a göre) şunları içeriyor:
•

Hayvan destekli terapi

•

Hayvan destekli eğitim

•

Hayvan destekli müdahale

•

Hayvan destekli etkinlikler

2a. Hayvan Destekli Terapi (HDT)
IAHAIO (2013)’ e göre; “Hayvan destekli terapi resmi olarak eğitilmiş profesyonel bir uzmanlıkla
sağlanır”. Hayvan destekli terapi birçok tedavi edici metodun tamamlayıcısıdır. Böyle bir programın

hedefleri sakatlık, yaralanma ya da hastalık belirtilerinin tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilidir. Hayvan
destekli terapi resmi olarak eğitilmiş profesyonel bir uzmanlıkla sağlanmalıdır, bu nedenle, eğer terapi
geçmişi veya tanımlanmış yeterliliği olmayan diğer uzmanlar tarafından uygulanırsa, ismi “ Hayvan
desteği terapisti” değil “hayvan destekli terapi kolaylaştırıcısı” olur.
Hayvanlar; denge, koordinasyon, kas ve sinir rehabilitasyonunda gelişme sağlamak için fiziksel
terapide; öz farkındalık, kişisel algı ve bilinçaltı davranışsal modeller için öncü olarak psikoterapide;
davranış değişikliğini destekleyen ve neden ve sonucu öğrenmeye yardım eden davranışsal terapide;
ve hareketlerde, arkadaşlık geliştirmede ve benzer ilgileri olan insanları biraraya getirmede bağımsızlığı
destekleyen mesleki (ya da sosyal) terapide kullanılabilir.

2b. Hayvan DEstekli Eğitim (HDE)
Hayvan destekli eğitim; genellikle standard akademik konu alanlarında gelişmeye yardım eden
hayvanlı görevlere vurgu ile yapılan akademik gelişime odaklıdır. IAHAIO (2013)’e göre, “Hayvan
Destekli Eğitim (HDE); hedef odaklı, planlı ve yapılandırılmış müdahaleye yönelik ve/veya eğitici ve ilgili
profesyonel hizmet tarafından sağlanır… etkinliklerin odağı akademik hedefler, toplum yanlısı beceriler
ve bilişsel işleyiş üzerinedir.”
HDE, eğitim uzmanlarına yaratıcı olmaları için fırsatlar sunar. Bu bir çok öğrenen için ama özellikle de
daha çok akademik öğrenme formatlarıyla sorun yaşayanlar için uygun olacaktır.

2c. Hayvan Destekli Müdahaleler (HDM)
“Hayvan destekli müdahale; insanlarda tedavi edici kazanımlar amacıyla sağlık, eğitim ve insan
hizmetinde hayvanları içeren ya da onlarla işbirliği yapan hedef odaklı bir müdahaledir.
(IAHAIO, 2013). “
Hayvan destekli müdahale programlarında hedef; şiddet, intihar, kendine zarar verme, vb. durumları
önlemedir. Müdahale etkinlikleri davranış ve/veya düşünce ve duygularda değişimi destekler. HDM
programlarına bağlı olarak, hayvan destekli terapinin psikolojik, davranışsal ve sosyal
rehabilitasyonunun belirgin bir entegrasonu mevcuttur.

2d. Hayvan Destekli Etkinlikler (HDE)
Hayvan destekli etkinlikler; “….. insan-hayvan ekibi tarafından motivasyonel, eğitimsel ve
eğlenceli amaçlar için gönüllü olarak yönetilen resmi olmayan etkileşimler / ziyaretlerdir.
Etkileşimlerde tedavi amacı yoktur.” (IAHAIO, 2013).
HDE tanımı “tedavi amacı olmaması”na vurgu yapar ve gönüllüler tarafından uygulanır. Hayvan destekli
etkinlikte hedef etkinliğin kendisidir. Bu etkinlikler dahilinde, fiziksel terapi için olanaklar olacaktır. Bu
nedenle; hayvan destekli etkinlikbir çok tedavi edici ve eğitici fırsatlar içerse de, bunlar hedef değildir.

3. Hayvan Destekli Terapi’nin Faydaları
Tüm insanlar için hayvanlarla etkileşimin çeşitli faydaları vardır. Bunlar 6 kategoriye ayrılır
(Bush ve Zarosa, Animal Assisted Interactions, 2017):
• Fiziksel – bunlar vücuda ve vücudun işleyişine olan faydalardır. Bu faydaların rehabilite edici olmasına
gerek yoktur fakat, hayvan destekli fizyoterapi programlarında hayvanlar kullanıldığı için sıklıkla da
öyledirler.
• Psikolojik – bunlar zihne olan faydalardır. Algılarının gelişmesine yardım ederler. Bu faydalar Hayvan
Destekli Terapi ve Danışmanlık için de olurlardı.
• Sosyal – Bu faydalar etkileşimden kaynaklanırlar. Sosyal faydalar konuşmaya dayalı olabilirler, fakat
açıklamayı takip eden göz kontağı, konuşma dilini anlama gibi de olabilirler.
• Duygusal – Bu faydalar duygularla ilgilidir. Hayvan etkileşiminin duygusal faydalarının ruh haline etkisi
olabilir ve sonradan sıklıkla davranış, psikiyatrik algı ve fiziksel sağlık üzerine etki eder.
• Davranışsal – Bu faydalar hareketlerle ilgilidir. Sıklıkla insanlar hayvanlarla etkili bir şekilde etkileşmek
için kendi davranışlarını değiştirirler, bazen de hayvanlar davranışa ayna tutarlar ve kendileri hakkında
daha çok şey öğrenmeleri için yardım ederler.
• Bilişsel – Bu faydalar öğrenmeyle alakalıdır. Bilişsel fonksiyon hayvanlarla etkileşimle arttırılabilir, ve
hayvanlar öğrenmede yeni yol olanakları sunar.
Hayvan destekli etkileşimlerin birden fazla fayda çeşidi vardır fakat eğer programın hedefleri açıksa bu
durumda faydalar bir alanda diğerlerine oranla daha belirgin olacaktır

4. Hayvan Destekli Eğitimin İlkeleri
Okulda hayvan destekli terapiye başlamadan önce seanslarda kullanılacak olan hayvan ya da
hayvanlar dikkatlice değerlendirilmeli ve uygun şekilde hazırlanmalılar. Bu temel prosedürün
uygulanması; profesyonel olarak hazırlanan hayvan destekli etkileşimlerin etkili, çocuklara
faydalı ve hayvanlar için etik olmasını sağlayacaktır,

4a. Hayvan Destekli Etkileşimler için hayvanların seçimi
İnsanlar gibi hayvanların da “huy” olarak belirtilen “kişilikler”i vardır. Huy, kişilik gibi, hayvanın
genetic karakteristikleri ile öğrenilmiş deneyimler dizisinin kombinasyonudur. Her hayvan
hayvan destekli etkileşim için uygun değildir.
Hayvan uygunluğu iki faktöre göre belirlenir; genetik yatkınlık ve tecrübeler ve öğrenmeyi de
içeren çevre. Mizaç ve onunla alakalı davranışsal kişilik özellikleri ağırlıklı olarak istikrar ve
sosyallikle ilgilidir.
Mizaç ve davranışsal kişilik özellikleri ağırlıklı olarak istikrar ve sosyallikten etkilenir.
Hayvanlardaki istikrar onların duyarlılığıyla ve çevrelerindeki uyarıcıya tepkileriyle alakalıdır.
Çok fazla heyecanlanabilirler mi, sinirlenebilirler mi ya da korkabilirler mi? Sosyallik onların
ilgilerine, motivasyonlarına ve çevrelerindeki insanlarla etkileşimde olma isteklerine göredir.

4b. Potansiyel Hayvanları Değerlendirmek
Okul ortamında hayvan destekli etkileşim için yapılan hazırlığın başlıca aşamalarından birisi
hayvanların seçimi ve belirlenmesidir. Sorumlu bir kolaylaştırıcı (öğretmen)istenilen hayvanları
dikkatlice ve sistematik olarak seçecektir ve sonrasında da aynı şekilde kullanacaktır. Hayvanın
tam bir değerlendirmesinin yapılması çocuğun yaralanma riskini en aza indirecektir ve
hayvanın sağlığı ile ilgili taviz vermeyecektir.
Değerlendirmede olması gerekenler;


Genel seçim değerlendirmesi ( mizaç uygunluğu) hayvanın program için uygun sağlığının olmasını
içerir. Bir veterinerin hayvanın acı veya stress duymadığından emin olacak bir muayene yapması
gerekir. Mizacın iki boyutu; istikrar ve sosyallik kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.



Özel ortam seçimi – özel ortam okul, sınıf, oyun alanı ve okulda hayvanın çalışabileceği ya da
girebileceği bir yer olmalıdır. ilk olarak hayvan sessiz bir zamanda, etrafa ve eşyalara bakma ve
onları koklama şansı verilerek getirilmelidir. Devamında, değerlendirme süreci dahilinde, tüm okul
materyallerinin ve en sonunda çocukların dahil edilmesi için bir uyarıcı geliştirilir.



Görev değerlendirmesi – hayvanlar, görevler ve etkinlikler ile sırayla değerlendirilmelidir. Seansta
ya da yeni görevlerde kullanılacak yeni bir uyarıcı da değerlendirilmelidir.



Günlük değerlendirme – hayvanın “çalışma” için uygunluğu için günlük sağlık kontrolü yapılır. Bu
kontrol renk ve durumunda bozukluk var mı diye kulakları, gözleri ve ağzı kapsar. Yaralanma, kesik
veya ektoparazitler için de muayene gerekir. Solunumu da normal mi diye kontrol edilir. Yüzleri ve
iştahları normal, hareket ve genel davranışları da düzenli olmalıdır.

4c. Hayvanın refahı
Okuldaki hayvana 5 özgürlük verilmelidir (Universities Federation for Animal Welfare, published
1994):
•

açlık ve susuzluktan kurtulma

•

acı, yaralanma ve hastalıktan kurtulma

•

korku ve stresten kurtulma

•

rahatsız olmaktan kurtulmak

•

normal davranış sergileme özgürlüğü

Hayvanların tüm ihtiyaçlarını (5 özgürlük) anlamanın onların tüm iyiliği için önemli olmasına rağmen,
hayvanın rahatsız ya da stresli hissettiğini farketme becerisi de, etkileşime dahil olan hayvanın ya da
çocukların iyiliğini (güvenliğini) etkileyeceği için, hayati bir önem taşır.

4d. Hayvan ve ilgili riskler
Hayvan etkileşimleri risksiz değildir. Stressiz bir hayvan bile tırmalayabilir, devirebilir ya da
şüphelenmeyen bir çocuğun ayağına basabilir. Hayvan stress olduğunda ya da etkinlik veya
etkileşim planlanandan saptığında risk belirgin olarak artar. Her program, seans veya görev

için entegrasyon programına ve etkileşime dahil olan çocuk veya hayvan için potansiyel riskleri
belirlemek için bir risk değerlendirme dökümanı hazırlanmalıdır.

4e. Okulda hayvan uygulamasının şifresi
Okul ortamının içindeki hayvan etkileşimleri için bir uygulama şifresi hazırlanmalıdır. Böyle bir
şifre; bir kolaylaştırıcı (öğretmen) nın programa katılan çocukların güvenliği ve sağlığı ile
hayvanın etik şekilde kullanımını garanti ettiği ilkeleri içermelidir. Okul idaresinde izin alma,
çocukların ebeveynlerinin onayı, hayvanın seçimi, değerlendirmesi, fiziksel ve psikolojik
hazırlığı gibi hazırlıklar ve ortam hazırlığı (ekipman, hayvan için olanaklar, vb..) gibi ön-hazırlık
aşamaları olmalıdır. Uygulama şifresi; çocuklar için de, kısa ön-bilgi toplantısı, ellerin
yıkanması, uygun kıyafet ve hayvan etkileşimlerine genel uygunluk durumu gibi aşamaları da
kapsar.

5. Okulda Hayvan Destekli Terapi
Okulda hayvan; dil, matematik, fen, coğrafya, din, beden eğitimi gibi tüm alanlarda öğretime
yardım için kullanılabilir. Okul odaklı etkileşimerin yararı çoğunlukla bilişseldir, fakat davranış,
sakinliğe yönlendirici,sosyal beceriler, iletişim ve takım çalışması odaklı da olabilir.
Hayvan destekli etkileşimler; tek bir öğrenci ya da tüm sınıf/grup için, bir seans ya da birkaç
seans olarak hazırlanabilir.

Öğretmenler/kolaylaştırıcılar seans planlarını yaparlar. Bu

planlarda; hedeflere ulaşmak için gereken kilit hedefler, konu, etkinlikler ve görevler yer alır.
Bu; seansların çıktılarını değerlendirmek ve sonraki seansları hazırlamak için, seanslar sırasında
objektif ve ölçülebilir verinin yazıldığı bir dökumandır.

5a. Hedef odaklı seansları planlama
Kolaylaştırıcılar (öğretmenler) hedeflere odaklı seansları öğrencilerin o hedeflere ulaşması için
planlarlar. Bir seansta üç taneden fazla kilit hedef olmamalıdır. Kolaylaştırıcı hayvan destekli
bir seansın hangi kilit hedeflere odaklanacağına karar verdiğinde, bu kilit hedeflere
ulaşılmasıyla alakalı olan etkinliklere ve görevlere de karar verilmiş olacaktır. Bir su kovasını ya

da kasesini doldurmak fiziksel hedeflere odaklı bir etkinlik olabilir. Kaldırma; iyi motor
becerileri, koordinasyon ve denge odaklı olabilir. Öğrencilerin ikili olması takım çalışması ve
işbirliği odakl kilit hedeftir. Daha küçük bir kaba daha fazla miktarda su doldurmalarını istemek
onları problem çözmeye teşvik edebilir. Ya da; uyarı kartı verilirlerse okuma becerisi üzerine
çalışmış olurlar. Belirli bir miktar su istenirse matematik çalışmasına yönlendirilmiş olurlar.

5b. Etkili kullanım için hayvanların
Kilit hedefler tarım ya da çiftçilik odaklı olduğunda; besleme, sulama, temizleme, genel sağlıkla
ilgilenme, vb; “hayvanın hazırlığı” asgari düzeyde olabilir. Öğretmenin (kolaylaştırıcının), seçilen
hayvandan yararlanırken ve kilit hedefler üzerinde çalışırken, eğlenceli, iyi ve yaratıcı seanslar sağlama
şansı vardır. Öğretmen; program dahilinde hayvanı daima kontrol etmeli ve değerlendirmelidir.
Eğer seans hedefleri hayvanın bir madde ya da malzeme ile etkileşimi ile desteklenecekse, bazı
eğitimler gerekebilir. Bir hayvanı bir seans süresince belli bir şekilde davranması için eğitmek eğlence
katabilir ya da oluşturulmuş olan hayvan-insan ilişkisini artırabilir, aynu zamanda daha fazla itiraza ya
da aksi takdirde maruz kalınmayan duygusal reaksiyonlar yaratabilir.

5c. Seans Çıktılarını Ölçme
Görevlerin ve etkinliklerin çıktıları ölçülmelidir. Bu objektif bir “puan” olacaktır ve ilerleme
seanslar arasında kolaylıkla ölçülebilecektir.
Kilit hedefler psikolojik, duygusal veya davranışsal olduğunda, objektif değerlendirme daha zor olabilir,
fakat olabildiği kadar uygun olan ölçmeyi bulmak öğretmenin önemli bir görevidir. Esneklik,
koordinasyon ve çekirdek güç gibi fiziksel kilit hedefleri olan bir seansta, hedefler kolaylıkla ölçülebilir.
Etkinlik; at üstündeyken 10 koniden 10 parça şeyi çıkarmak olabilir. Bu etkinliği ölçmek kolaydır; “10
parça şeyden kaç tanesini çıkardılar?”. Kaydetme “ilk girişim”i, “ikinci girişim”i, kapsadığında, ölçme
biraz daha karmaşık olmaya başlar, fakat öğretmen yine de objektif bir tutumla kaydı amaç edinmelidir.
Sonraki seansta etkinlik ya da etkinliğin gelişimi tekrar edildiği zaman (ör:15 koni veya daha küçük
koniler), gelişimin (ya da gerilemenin) karşılaştırması veya seviyesi kaydedilebilir.

5d. Hayvanları entegre eden eğitici oturumları değerlendirme
Seans tamamlandığında, öğretmen, bir değerlendirme formu, kilit hedeflerle alakalı olarak
öğrenci (öğrencilerin) başarısının kişisel bir kaydını tamamlamalıdır Etkinlikler uygun bir

seviyede tekrarlansın ya da ilerlesin diye seanslardaki eğilim olmalıdır. Etkinlikleri bu şekilde
sürdürmek ölçülebilir çıktıların karşılaştırmasına yardımcı olacaktır ve öğrencinin yeteneğini,
ümit verici ilerlemesini etkinleştirecektir.
Değerlendirmenin bir parçası olarak, öğretmen seansı etkilemiş olabilen faktörleri ve sapmaları da
değerlendirmelidir. At üzerindeyken birşeyleri koninin içinden kancayla çıkarmakla ilgili olan yukarıdaki
örnekte, konileri daha küçük yapmak, daha fazlasına ulaşmaya teşvik etmek, esnekliği desteklemek için
uygun bir ilerleme olabilirdi, fakat; eğer konide 10 şey önceki seansta kullanılandan farklı ise bu
durumda sonuçları etkileyen bir sapma vardır. Öğretmen dahil edilen hayvanın / hayvanların etkililiğini
de değerlendirmelidir. Hayvanlar kilit hedeflere ulaşmayı destekledi mi? Hayvanların dikkati kilit
hedeflerin etkinliklerinde dağıldı mı? hayvan rahatsızlık ya da stres belirtisi gösterdi mi?
Değerlendirme kağıtları, sonrasında bir program raporu sonucu üretmek için öğretmen tarafından
kullanılabilir, bu basit bir özet biçimini alabilir.
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