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Javnoveljavni
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Usposabljanja za življenjsko uspešnost Moj korak
je namenjen odraslim s
posebnimi potrebami za
obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in
spretnosti, kar udeležencem
omogoča
lažje
obvladovanje situacij v
vsakdanjem
življenju,
večjo samostojnost in
odgovornost, vključevanje v različne družbene
dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično
kakovost življenja.

V varstveno delovnem
centru Ajdovščina smo
konec septembra začeli z
izvajanjem 120-urnega
programa, v katerem
smo z udeleženci obravnavali različne vsebine.
Veliko časa smo namenili
ustvarjanju: risanju, slikanju, oblikovanju z glino,
ogledu Pilonove galerije,
izdelovanju voščilnic in
nakita. Pogovarjali smo
se o praznikih, tradiciji in
navadah, o bontonu pri

jedi, v gledališču ali v galeriji, spoznali smo načine za
izboljšanje razpoloženja,
večkrat smo prepevali
ljudske in zabavne pesmi,
si ogledali risani film, zabavali pa smo se tudi s klovnoma iz skupine Rdeči
noski.
Med drugim smo se učili
osnov računalništva, spoznali smo, kako po italijansko in angleško ogovoriti
turista in se preizkusili v
pantomimi.
Raziskovali
smo
tudi
kuhinjske začimbe in ugotavljali, kako lahko povsem
običajne stvari iz gospodinjstva uporabimo za čiščenje. V poletnih dneh

smo se posladkali s pripravo osvežilnih sadnih
napitkov.
Ker se zavedamo, da je
gibanje zelo pomembno,
smo na vsakem srečanju
nekaj minut posvetili
telovadbi, udeležili pa
smo se tudi vodene vadbe na blazinah in se sprehodili po gozdni učni poti.
V devetmesečnem obdobju trajanja programa
smo se naučili in izdelali
veliko stvari, delček vsega, kar smo počeli, pa
vam predstavljamo na
naslednjih straneh.
Teja Volk,
Ljudska univerza Ajdovščina
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Obisk v Pilonovi galeriji
Oktobra smo se odpravili na ogled Pilonove
galerije v Ajdovščini.
Preden smo vstopili
skozi vrata galerije, so
udeleženci
obnovili

pravila obnašanja pri
obiskovanju razstav.
Na naslednjem srečanju
smo se pogovarjali o
ajdovskem slikarju in
barvali pobarvanko njegovih del.

Pobarvanka o Venu
Pilonu
»Šli smo v Pilonovo
galerijo, ogledali
smo si slike
tihožitja, portrete,
avtoportrete in
krajine. Danes
bomo risali.«
Marta

Prazniki, voščila in ...
Med našim druženjem v
času programa se je zvrstilo več praznikov, kot
na primer: martinovo,
dan reformacije, dan
spomina na mrtve,
božič, novo leto, Prešernov dan, valentinovo, 8.
marec, materinski dan,
… Pogovarjali smo se o
tem, kaj na določen dan
praznujemo, kakšno tradicijo ohranjamo in kate-

Novoletno voščilo
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zapisovali
svoja
voščila ali želje.

ri so naši najljubši prazniki. Veliko smo ustvarjali na temo praznikov,
izdelovali voščilnice, risali praznične motive in
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Voščilnica za rojstni dan

… želje ...

»Praznike bom preživela v domu. Pri
nas pečejo potico in piškote. Za
praznike tudi igrajo in pojejo. Zelo
rada rišem in pojem.«
Janja

Udeleženci po ogledu risanega filma v decembru
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Rožnati utrinki

Ko hodiš, pojdi
zmeraj do konca.
Spomladi do rožne
cvetice,
poleti do zrele
pšenice,
jeseni do polne
police,
Janja, Irina, Patricija, Matej in Marjetka

pozimi do snežne
kraljice,
v knjigi do zadnje
vrstice,
v življenju do prave
resnice,
v sebi do rdečice
čez eno in drugo
lice.
A če ne prideš ne
prvič ne drugič
do krova in pravega
kova

Sprehod po gozdni
učni poti

poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.

T. Pavček
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Hvaležni smo ...
Z Ines smo pobarvali razglednice in se ob pripovedki Hvaležni medved pogovarjali,
komu in zakaj smo hvaležni.

»Hvaležna sem
mami, ker mi je
pomagala.«
Patricija

»Hvaležen sem,
»Hvaležen sem, ker se družimo.«

da smo se kaj

Matej

novega naučili.«
Štefan

Ustvarjalne delavnice
Sproščeno in ustvarjalno vzdušje
je vladalo vedno, ko je delavnice
vodila Nika. Z njo smo spoznali
različne likovne tehnike—veliko
smo risali, slikali in celo oblikovali
z glino.
Z Jasno pa smo izdelovali voščilnice in pisan nakit.

»Z glino smo delali—tisto je
bilo fajn. Imaš vse umazane
roke, ampak ni težko.«
Uroš

»Najlepše mi je bilo risati.
Komaj čakam, da bomo spet
kaj barvali.«
Janja
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Učili smo se … računalništva
»Na internetu vsak
dan pogledam
ajdovske novice in
še kaj od Ene žlahtne štorije.«
Janez

Z Martino smo se naučili, kako prižgati računalnik, se premakniti z miško in odpreti igrico. Šli
smo na internet. Ogledali smo si zanimive slike in
poslušali glasbo.

»Meni je miška stalno
nagajala.«
Ana

»Italijansko sem že

»Na računalniku najraje
igram karte.«
Patricija

»Meni je bilo od vsega
najbolj všeč računalništvo.
To bi rad še bolj znal.«
Uroš

… po angleško in italijansko
Kadar gremo v tuje kraje, je zelo koristno, da se
naučimo tujega jezika,
ker mnogi ne razumejo
slovensko. Z Matejem
smo se učili, kako pozdraviti tujce in se jim
predstaviti kar v dveh
tujih jezikih—po angleško in italijansko.

pozabil, angleško
pa znam: good
morning, nice to
meet you in
goodbye.«
Uroš

Tudi pogovor je učenje
Na delavnicah Mojega
koraka smo
se
skozi
pogovor
naučili veliko stvari. S
Tejo smo se
pogovarjali o praznikih,
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o prazničnih navadah in
o času, ki ga preživljamo
skupaj. Brali smo pesmi
našega največjega pesnika Prešerna in se pogovarjali o njegovem življenju in ljubezni do Julije.
Naučili smo se tudi, kaj
je to pantomima in se

preizkusili v sporazumevanju brez govorjenja.
Z Urško smo se pogovarjali o čustvih in njihovem
izražanju. Povedala nam
je veliko načinov, kako si
lahko izboljšamo razpoloženje, ko nismo najboljše volje.
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Bonton—lepo vedenje
Veliko časa smo namenili
bontonu. Vsaka človekova
navada, kot npr. obisk pri
prijateljih, sprejem gostov,

obisk galerije, udeležba
v programu Moj korak,
... zahteva določena
pravila lepega vedenja.
S Tejo smo se pogovarjali, kako sprejeti goste,
jih postreči in se lepo
obnašati pri mizi.
Spoznali smo načine,
kako s papirnatimi prtički polepšati praznično
mizo.
» Jaz sem
držala skledo

Priprava poletnih napitkov
Poletje je čas za osvežitev,
zato smo si iz marelic, banan
in malin pripravili sadne
zmešančke. Oprali in olupili
smo sadje, ki smo ga s
pomočjo Ksenje zmešali s
paličnim mešalnikom. Končen rezultat je bil zelo barvit
in okusen napitek, ki smo si
ga z veseljem privoščili.

med
miksanjem.
Tako je treslo,
da sem imela
prav
mravljinčaste
roke!«
Ana

»Same ženske smo bile v kuhinji.
Napitki so bili odlični.«
Janja
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»Moja najljubša
pesem je V dolini
tihi.«
Janez

Gibanje in glasba
Najbolj smo se razveselili, kadar nas je obiskala
Meta. Vsako srečanje je
popestrila s prepevanjem ob glasbeni spremljavi. Dobili smo besedila
slovenskih pesmi, ki smo
jih prepevali skupaj.

»Z Meto smo migali
z nogo in rokami—
peli smo Moj klobuk
ima tri luknje.«
Štefan

Naučila nas je tudi, kaj
so to BANSI—skupaj
smo se zabavali ob miganju in ritmičnem petju.

Sproščanje in raztezanje
»Telovadba je zelo

pomembna, da
razgibamo telo.«
Matej

»Ko naredimo
odmor, malo
potelovadimo.
Najboljši so
počepi.«
Janez
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Vsako srečanje v programu smo razgibali z nekaj
minutno
telovadbo.
Zavedamo se, da je gibanje zelo pomembno, da
ostanemo zdravi in v
dobri kondiciji. S pomočjo gibanja prevetrimo
misli in lažje nadaljujemo z delom.
Pri Boži smo spoznali
tehnike sproščanja in se
raztezali na
blazinah.
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Veččutna razstava
V maju smo si ogledali veččutno razstavo z naslovom
Dotakni se živalskega sveta.
Ogledali smo si skulpture
kuščarja, kače, zajčkov in se
dotikali različnih materialov.

»Kuščar je bil

videti tako
resničen, da

Zabava z Rdečimi noski

sem se ga bala
prijeti.«

Urška je k nam povabila Rdeče noske.
Prišla sta dva navihana muzikanta, ki sta
nas vse nasmejala.

Ana

»Metali smo rute in plesali okoli. Tudi mi
smo mogli plesati z njima. Meni je bilo
tako lepo; če bi še enkrat organizirali, bi
še enkrat prišla!«
Janja
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Moj korak so obiskovali:

Mentorji, ki so sooblikovali pro-

Uroš Jelerčič, Ana Rebek, Marjetka
Bone, Janja Dominko, Matej Fabčič,
Patricija Šušmelj, Marija Kostanjevic,

gram:

Jožica Vidmar, Marta Vidmar, Irina
Tjaša Kavčič, Andrejka Vidmar,
Janez Rudolf, Tina Trošt, Štefan

Teja Volk, Alenka Magajne, Nika Šimac,
Meta Furlan, Jasna Rener, Matej Mercina,
Ines Kompara, Urška Brežnjak, Martina
Bratina, Ksenja Sulič in Boža Bolčina.

Pregelj, Jadranka Gavrič, Karmen
Černilogar, Jernej Bovcon, Matjaž
Žorž, Doroteja Ferjančič, Milko
Vuga, Marko Samec, Tomaž
Kerkoč, Tomaž Kodelja in Branko
Hvala.

Počitnice so tu!
»Na morje grem.«

Štefan
»Nič mi ne bo dolgočasno, ker
bom štikala gobeline.«
Ana
»Doma bom. Malo šivam, psa
peljem na sprehod. Nona me
je naučila tudi kvačkati.«
Patricija
»Brala bom knjige.«
Janja
»Šli bomo v toplice.«
Janez

»Avgusta grem na Sočo.
Enkrat sem se že peljal s čolnom.«
Uroš

»Šel bom na letovanje v Prekmurje, hodim tudi v hribe.«
Matej
»Med počitnicami bom počivala.«
Tina

