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Ce
c
C otrok doživi prijetno bralno izkušnjo, je to odlicna
spodbuda in popotnica za življenje. Prijetno je namrecc
brati s prijateljem, ki posluša in ne kritizira.
Otrok postane samozavestnejši in pridobi
samospoštovanje.
Kaj je R.E.A.D.®?
Metoda R.E.A.D.® (Reading Education
Assistence Dogs) je program, ki
omogoca
c posebno spodbujanje branja.
Med srecanjem
s terapevtskim parom
c
otrok bere psu, kar pripomore k
izboljšanju bralnih in komunikacijskih
sposobnosti

Kako deluje?
Program R.E.A.D.® izvajajo terapevtski
pari (psi s svojimi vodniki), ki so za tako
delo še dodatno usposobljeni.
Terapevtski psi vzbujajo zaupanje, so
ubogljivi, zanesljivi, vabijo k božanju in
dotikanju. V njihovi družbi je branje
vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj
ko je branje zabavno in sprošcujoce,
c c
vecje
c je otrokovo zanimanje.

Vrste programa R.E.A.D.®:
• v knjižnici je motivacijski, poucen in
zabaven, poteka enkrat na teden ali
mesec, cilji pa niso zastavljeni
(AAA - aktivnost s pomocjo psa);
• v šoli poteka v sodelovanju s
strokovnim delavcem, ki spremlja in
dokumentira napredek. Cilji so
zastavljeni (AAT - terapija s pomocjo
psa).

Zakaj psi? Zato ker psi:
• pozorno poslušajo;
• ne sodijo, se ne smejijo in ne
kritizirajo;
• dovoljujejo otrokom, da berejo
v svojem lastnem ritmu;
• ne vzbujajo strahu kot vrstniki.

c svojega
Vodnik psa je usposobljen moderator, ki s pomocjo
c
psa spodbuja in usmerja bralcevo
aktivnost, sodeluje pri
branju in pomaga pri razumevanju prebranega besedila.

www.tackepomagacke.si

Saj pes ne zna brati!
Brati res ne, je pa dober poslušalec in
odlicen družabnik. Otrok mu zaupa, ob
njem se pocuti varnega. Ob božanju
psa se sprosti, neobremenjenega pa
hitreje navdušimo za branje.

Kje lahko izvajamo
program?
Program R.E.A.D.® lahko izvajamo
povsod, kjer je možno ustvariti prijeten,
miren in varen prostor za branje. To so
lahko razlicne ustanove, npr. knjižnice,
šole, zavodi, zdravstvene ustanove.
Vodniki psov so posebej usposobljeni
za delo z otroki, mladostniki in
starostniki.

Cilji programa:
• izboljšati govorne sposobnosti, bralne
in komunikacijske spretnosti;
• privzgojiti ljubezen do branja, širiti
kulturo branja;
• spodbujati zaupanje vase in krepiti
pozitivno samopodobo,
• zmanjšati strah, tremo in neugodje
zaradi izpostavljenosti pri branju;
• razvijati delovne in ucne navade,
pozornost in koncentracijo, sposobnost
razumevanja in pomnjenja;
• razvijati vživljanje.
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Kakšni so uspehi programa
R.E.A.D.®?
Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto
opazen napredek na mnogih podrocjih.
Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje
omejitve pri branju, prebrano besedilo
lažje razumejo in se o njem pogovarjajo.
Ker se sprostijo, so tudi samozavestnejši,
kasneje imajo manj težav z branjem pred
vrstniki. Tako postanejo tudi socialno
spretnejši, manj ranljivi, hitreje se
vkljucujejo v druge dejavnosti. Ob branju
primernih besedil razvijajo vživljanje.
Zaradi prijetne izkušnje z veseljem
posegajo po novih knjigah.

T: 031 865 800

Gaia

Beremo s tačkami
Branje je
pravi uzitek,
ce te posluša
zvest poslušalec!
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www.tackepomagacke.si
Društvo je bilo ustanovljeno
leta 2007. Cilj društva je
pomoc pri rehabilitaciji in
izboljšanju pocutja otrok,
mladostnikov, starostnikov in
oseb s posebnimi potrebami.
Društvo je humanitarno,
prostovoljno in nepridobitno
združenje fizicnih oseb, z
delovanjem
v
javnem
interesu.

Društvo Tacke pomagacke ima
licenco za izvajanje programa
R.E.A.D.®. To je eden izmed
programov ameriškega društva
Intermountain Therapy Animals.

