
Metoda Montessori za starejše 
in osebe z demenco
Montessori Inspired Lifestyle: Introduction to Montessori 
Programming, ki ga bo prvic v Sloveniji vodil avtor metode

Program pripravljamo

Seminar bo potekal 15. 6. 2018 v 
Domu sv. Jozef Celje

Prijave sprejemamo do 15. 5. 2018 
na info@jozef.si ali na telefon 
(0)59 073 800. 
Za dodatne informacije pisite na 
sara.crepinsek@jozef.si

i n f o @ j o z e f. s i w w w. j o z e f. s i

dr. Cameron J. Camp

Dr. Cameron J. Camp

Mednarodno uveljavljen psiholog iz ZDA, ki že 30 let 
vodi in opravlja raziskave na področju gerontologije, 
demence in kognitivnih pristopov. Pred 20 leti je 
razvil Metodo Montessori za starejše in osebe z 
demenco in doslej vodil že preko 400 izobraževanj 
in delavnic po vsem svetu. Bil je vodja številnih 
raziskovalnih projektov, ki jih financira NIH (National 
Institutes of Health, ZDA), koordinator projektov za manjša 
podjetja in svetovalec v mnogih domovih za starejše po 
svetu (Avstralija, ZDA, Azija, Evropa). Trenutno vodi “Center 
for Applied Research in Dementia” v zvezni državi Ohio. 
Je soavtor več učbenikov, strokovnih publikacij, preko150 
recenziranih člankov in poglavij, gostujoči profesor na 
univerzah v ZDA in Avstraliji, ter član in sodelavec mnogih 
odborov (Division for Adult Development and Aging - 
American Psychological Association,Gerontological Society 
of America), kjer aktivno sodeluje in poskuša spreminjat 
svet ljudi, obolelih za demenco.

Seminar bo prevajala ga. Sara Črepinšek, dipl. delovna terapevtka v Domu sv. 
Jožef, Montessori Inspired Lifestyle® - inštruktor, ki se je z Metodo Montessori 
za starejše in osebe z demenco seznanila leta 2015 v Parizu, na seminarju 
pod vodstvom dr. Camp-a. 

Maria Montessori
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š“Vsakic, ko naredimo nekaj namesto 
njih, jim s tem tudi nekaj vzamemo.”



Maria Montessori

Več o Metodi Montessori si lahko preberete na:

Ob koncu predavanja bodo slušatelji prejeli potrdila o 
udeležbi. Program je v postopku pridobivanja licenčnih točk 
pri Socialni zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in 
babiške nege Slovenije.

Metoda dela s starejšimi in osebami z demenco, ki prinaša nove 
pristope, znanja in veščine, kako v praksi - vsakodnevno živeti 
usmerjeno na uporabnika.

Za eno osebo: 100 EUR
Za več oseb iz iste ustanove: prvi 100 EUR, drugi 80 EUR, 
tretji/četrti in ostali 60 EUR.

METODA MONTESSORI

KOTIZACIJA

PROGRAM

www.jozef.si/metoda-montessori-za-starejse-in-osebe-z-demenco

8:30 - 9:00

9:00 - 9:45

9:45 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 16:50

16:50 - 17:00

Registracija udeležencev

Predstavitev - Zakaj Montessori?

Načini dela v domovih za starejše

Odmor

“Montessori - Based Dementia Programming” - 1

Odzivno vedenje: Zakaj se dogaja in kaj lahko storimo

Kosilo

Kaj je ohranjeno, na čem lahko gradimo?

Sposobnost branja in kako ga ocenjujemo

“Montessori - Based Dementia Programming” - 2

Odmor

“Montessori - Based Dementia Programming” - 3

Uporabiti kar je ohranjeno in se odpovedati omejevanju

Vprašanja in evalvacija
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“Najvecji vir obupa 
je prepricanje, da ne 
moreš nicesar vec 
storiti.”


