Strokovni center VSI

Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam

O PROJEKTU

V OKVIRU STROKOVNEGA CENTRA
NA OŠ GLAZIJA V CELJU

Strokovni center VSI je projekt, ki poteka od
3. 4. 2017 in se zaključi 31. 8. 2020.

med drugim izvajamo tudi:

V času izvajanja projekta sodelujemo: z vrtci,
z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z
razvojno ambulanto in s centrom za socialno
delo.
Vse opravljene storitve so za uporabnike
brezplačne.
V savinjsko – zasavsko – koroški regiji, kjer
izvajamo storitve, smo oblikovali konzorcij
štirje partnerji:
 OŠ Glazija Celje,
 CVIU Velenje,
 II. osnovna šola Žalec in
 OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje.

o svetovanje in strokovno podporo
otrokom s posebnimi potrebami, njihovim
družinam in strokovnim delavcem po
pristopu terapija senzorne integracije

Terapija senzorne integracije
Senzorna integracija in senzorni sistemi nam
omogočajo

optimalno

zaznavanje

različnih

dražljajev iz telesa in okolja. Za dobro počutje in
preživetje

je

pomembno,

da

od

obilice

dražljajev, s katerimi se srečujemo, zaznamo
tiste, ki nam trenutno koristijo.
Senzorne motnje se lahko pojavijo na vseh
senzornih

sistemih

(vidnem,

slušnem,

olfaktornem - vonj, gustatornem - okus,
taktilnem

-

dotik,

proprioceptivnem

in

vestibularnem sistemu) in vplivajo na vsa
področja otrokovega življenja ter se odražajo
kot težave z motoriko (gibanjem), težave s
čustvovanjem (strah, razdražljivost) in vplivajo
na otrokovo socialno življenje, na razvoj govora
ter samostojnost pri vsakodnevnih opravilih.

Pomembno

je,

integracije
terapevt

da

se

pravočasno
s

specialnimi

motnjo

senzorne

prepozna.
znanji

o

Delovni
senzorni

integraciji lahko ugotovi vrsto motnje SI in jo
ustrezno obravnava.
Aktivno izvajanje terapije senzorne integracije
pomaga

k

sposobnosti,

spodbujanju

Strokovni center VSI

funkcionalnih

zagotovi ustrezne

odzive

na

Mreža strokovnih institucij
za podporo otrokom s posebnimi potrebami
in njihovim družinam

dražljaje in prilagodi vedenje otroka.
Terapija se izvaja v senzorni sobi na OŠ Glazija
v Celju.

KONTAKTNI PODATKI
OŠ GLAZIJA
Sabina Korošec Zavšek
Tel.: 041/74 55 70 (pon. od 8. - 13. ure)
e-mail: sabina.kz@sc-vsi.si

Več o storitvah drugih šol konzorcijskih
partnerjev na
SPLETNI STRANI: http://www.sc-vsi.si/

TERAPIJA SENZORNE
INTEGRACIJE
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

