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AVTORICA: Sabina Korošec

Sabina Korošec
Profesorica defektologije, izvajalka dodatne strokovne pomoči
na osnovni šoli, Floortime terapevtka in vodja zasebnega Centra
za pomoč otrokom in staršem JAZ, MIDVA, MI v Žalcu. Že več let
dela z otroki z avtizmom in nenehno išče nova znanja.

JAZ, MIDVA, MI
Center za pomoč
otrokom in staršem

Sabina Korošec s.p.
Plečnikova 19b, Celje
GSM: 041 74 55 70

Delavnice za otroke
s spektroavtistično motnjo

S sodelavkami že četrto leto izvajamo delavnice za otroke s
spektroavtistično motnjo (SAM). »Delavnice za učenje socialnih veščin«
so namenjene otrokom in mladostnikom z omenjeno motnjo, predvsem
z Aspergerjevim sindromom.
V treh letih je bilo v projekt vključenih
16 otrok in mladostnikov v starostnem
obdobju od 5 do 16 let. Udeleženci so
bili razdeljeni v skupine, delavnice so
potekale dvakrat na mesec. Dejavnosti so
zajemale igro vlog, socialne zgodbe, delo
v paru, treninge aktivnega poslušanja drug
drugega, prepoznavanje čustev, sledenje
navodilom, tehnike sproščanja, prosto/
usmerjeno igro.
Pri delu smo upoštevali sodobne metode
dela z otroki s SAM (strukturirano delo,
program Brain Gym). Otroci in mladostniki
so opisovali, kaj doživljajo in občutijo v
šoli. Ob teh opisih smo izvajalke prišle

do spoznanja, ki nas je globoko pretreslo
– učitelji in šolski svetovalni delavci še
zdaleč ne poznajo pravih težav in osamljenosti, ki jo v šolskem okolju doživljajo
otroci in mladostniki s SAM. Menimo, da si
ti otroci zaradi svoje drugačnosti zaslužijo
v šolskem prostoru več pozornosti in tole
rance, kot so je po večini deležni.

za posamezno srečanje, bo vsebovala
teoretična izhodišča, izmenjavo mnenj
staršev in iskanje ustreznih rešitev in
odgovorov.

V tem letu je projekt končan, delavnice
pa na pobudo in željo staršev in otrok
nadaljujemo v drugačni organizaciji in
na drugi lokaciji. Vključeni so otroci od
predšolskega obdobja do gimnazije,
razdeljeni v več skupin. Nova lokacija nam
omogoča vključevanje elementov senzorne integracije in metode DIR Floortime
za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Po ugotovitvi, da imajo starši otrok z avtizmom nešteto odprtih in neodgovorjenih
vprašanj, stisk in strahov, smo se odločili,
da naše dejavnosti razširimo z delavnicami
za starše, kjer bomo upoštevali njihove
potrebe in želje. Tema, ki jo bomo izbrali

Ti otroci mnogokrat doživljajo stisko, saj je
član njihove družine drugačen od vrstni
kov in zato jih sošolci in prijatelji pogosto
zasmehujejo. Do brata ali sestre zavzamejo
zaščitniško vlogo, ki ji neredko niso kos.
V številnih obveznostih, ki jih imajo starši
z otrokom z avtizmom, sorojenci pogosto
ostanejo nehote prezrti in osamljeni s
svojo stisko. Zato bomo v tem letu tudi sorojencem ponudili druženje v delavnicah,
kjer bodo lahko svobodno izrazili svojo
stisko in dobili pomoč.
Vse delavnice vodimo strokovno uspo
sobljeni kadri (defektologi in psihologi) z
izkušnjami.

Izkušnje iz tujine kažejo,
da so posebne obravnave
potrebni tudi sorojenci
otrok z avtizmom.

