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"Največji vir obupa je
prepričanje, da ne moreš

ničesar več storiti."
 

Maria Montessori

"Pomagajte tistim, ki iščejo
s čim bi si izpolnili dan, pa

tega ne najdejo."
 

Maria Montessori
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UVODNA BESEDA

Človek se vsak dan znova odloči, ali bo prinašal svetlobo ali temo. Zmožnost, da se odločamo
za svetlobo, nekaj kar nas presega, je Frankl imenoval »kljubovalna moč duha«. Z njo
zmoremo, ne le zdravi, ampak tudi bolni, »življenju reči da«. Tako se ne osredinjamo  na
bolezen, ampak na to, kaj lahko naredimo kljub bolezni. Človek je dragocen, ima svojo
življenjsko zgodbo, ima osebnost in osebno zgodovino, zaradi katere je »on on«. Bolezen, tudi
demenca, nas nauči ceniti notranjo vrednost ljudi. S takšno držo lahko uresničujemo
poslanstvo, ki se mu je Dom sv. Jožef zapisal ob ustanovitvi – odgovarjati na potrebe časa in
prostora. Pri tem si pomagamo z metodo montessori za starejše in osebe z demenco. Gre za
pot, na katero smo se z delovno terapevtko Saro Črepinšek podali leta 2015. V okviru Doma si
prizadevamo za certifikat kakovosti s področja uvajanja metode montessori, z izvedbo
seminarjev in delavnic pa omogočamo pridobivanje konkretnih in praktičnih znanj tudi
drugim. V zadovoljstvo nam bo, če boste iz nabora, ki je pred vami odkrili namig, kako svoj
način odgovarjanja na potrebe starejših in oseb z demenco dopolniti z elementi metode
montessori. Prijazno vabljeni na pot, kjer bomo drug drugemu v navdih za dobro vseh, ki so
nam zaupani v oskrbo.

 Irena Švab Kavčič, direktorica  

V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali vprašanj:

Telefon: 059/073 800 (tajništvo)                     Elektronska pošta: info@jozef.si 

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

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 avtor in soavtor večih knjig, strokovnih publikacij, preko 150  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.

SARA ČREPINŠEK, dipl.dt, inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco

Je delovna terapevtka in inštruktorica Montessori Inspired Lifestyle: Dementia Programming
za Slovenijo. Od leta 2018 dalje vodi seminarje v Domu sv. Jožef za svojce in strokovno osebje
drugih ustanov. Sodeluje tudi z nekaterimi drugimi slovenskimi domovi, 
ki si prizadevajo v svojo prakso vpeljati načela metode montessori za 
starejše in osebe z demenco. Vsa znanja montessori sprotno preverja s 
stanovalci Doma sv. Jožef, kjer dela že od leta 2008. Zagovarja uporabo 
individualno pripravljenih dejavnosti, predlog in pripomočkov, ki 
odsevajo izkušnje, spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja posameznika.
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Izobraževanja

Dom sv.
Jožef

Vaša 
ustanova

Seminar dr. Cameron J. Camp
 

Modul montessori I.
 

Modul montessori II.
 

Seminar za svojce
 

Nadaljevalni seminar

Osnovni seminar
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SEMINAR “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO”
(Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming)” z 
dr. CAMERONOM J. CAMPOM

Vsebina

Za delo s starejšimi in osebami z demenco obstaja več dobrih praks. Seminar je namenjen
predstavitvi metode montessori, ki jo je Dr. Cameron J. Camp prilagodil za delo s starejšimi in
osebami z demenco. Ponuja praktične rešitve, ki olajšajo marsikatero zadrego.

Namen seminarja je, da udeležneci:

- spoznajo metodo montessori za starejše in osebe z demenco;
- spoznajo in preizkusijo drugačne načine dela s starejšimi in osebami z demenco;
- dobijo konkretne, preizkušene in učinkovite predloge za reševanje izzivov, ki jih prinaša
demenca.

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem, ki bi želeli spoznati metodo montessori za starejše in osebe z
demenco: strokovnemu osebju, ki dela s to populacijo , svojcem in zainteresirani širši javnosti.
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Časovni obseg seminarja

8 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev seminarja

Aktivno sodelovanje.

Predavatelj

Dr. Cameron J. Camp in sodelavci, prevaja Sara Črepinšek.

Termini

Junij 2023. Točen datum bomo sporočili naknadno.
 
Verifikacija

Program je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici Slovenije.
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MODUL MONTESSORI I.

Vsebina

Metoda montessori izhaja iz pedagogike montessori. Načela prilagojena za delo s starejšimi
in osebami z demenco so usmerjena na ohranjene spretnosti, sposobnosti, znanja, veščine in
izkušnje posameznika. Rešitve so individualne in zaradi tega bolj učinkovite. Pripravimo jih v
obliki predlog, namigov in pripomočkov, ki uporabniku pomagajo, da kljub upadanju ohranja
samostojnost. 

Namen Modula I. je, da udeleženci:

-  razumejo pomen ohranjanja spretnosti in sposobnosti uporabnikov;
-  prepoznajo priložnosti za samostojnost uporabnikov;
-  samostojno pripravijo zunanje opomnike, namige in pripomočke, ki podpirajo vrzeli v
   spominu uporabnika;
-  samostojno delajo z osebami z demenco.

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem, ki želijo poglobljenih znanj o metodi montessori za starejše in
osebe z demenco: strokovnemu osebju, svojcem ter zainteresirani javnosti.
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Časovni obseg modula                                                    

4 srečanja po 4 pedagoške ure. 

Predavateljica

Sara Črepinšek

Obveznosti udeležencev seminarja

Aktivno sodelovanje na vseh štirih srečanjih.

Termini

1. srečanje:  četrtek, 20.10.2022 od 8:00 – 12:00.
2. srečanje:  četrtek, 17.11.2022 od 8:00 – 12:00.
3. srečanje:  četrtek, 1.12.2022 od 8:00 – 12:00.
4. srečanje:  četrtek, 15.12.2022 od 8:00 – 12:00.
 
Verifikacija

Program je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici Slovenije.
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MODUL MONTESSORI II.

Vsebina

Odzivno vedenje (nemir, uhajanje, agresija, ponavljanje istih vprašanj,...) je posledica neke
notranje stiske, potrebe ali iskanja, ki ga oseba z demenco ne zna več prepoznati in opisati. 
Je signal, da uporabnik potrebuje pomoč pri razreševanju težave. Del rešitve predstavljajo
individualno pripravljeni materiali. Pri vpeljevanju materialov, namigov, pripomočkov, rutin in
navad si pomagamo s tehniko odloženega priklica.

Namen modula II. je, da udeleženci:

- nadgradijo in poglobijo znanja iz modula I.;
- razumejo težavno/odzivno vedenje ter znajo pripraviti ustrezno rešitev;
- s pomočjo pridobljenih znanj, pripomočkov in spretnosti lažje preprečijo razvoj  
 težavnega/odzivnega vedenje;
- znajo podpreti primanjkljaje uporabnika  s tem, kar ta še zmore; 
- pridobijo znanje in spretnosti za pripravo montessori materialov;
- pridobijo znanje in spretnosti za iskanje konkretnih, na uporabnika
  usmerjenih rešitev.

Ciljna skupina

Seminar je namenjen tistim, ki so se udeležili Modula Montessori I..
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Časovni obseg modula

4 srečanja po 4 pedagoške ure.

Obveznosti udeležencev seminarja

Aktivno sodelovanje na vseh štirih srečanjih.

Predavateljica

Sara Črepinšek

Termini

1. srečanje:  četrtek, 16.2.2023 od 8:00 – 12:00.
2. srečanje:  četrtek, 9.3..2023 od 8:00 – 12:00.
3. srečanje:  četrtek, 30.3.2023 od 8:00 – 12:00.
4. srečanje:  četrtek, 13.4.2023 od 8:00 – 12:00.
 
Verifikacija

Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarju, ki ga izda Dom sv. Jožef kot
pooblaščeni izvajalec.
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MONTESSORI V VAŠI USTANOVI

V temu sklopu nudimo OSNOVNE in NADALJEVALNE seminarje.

Namen OSNOVNEGA seminarja je, da udeleženci:

- spoznajo filozofijo metode montessori in njeno praktično uporabo;
- preizkusijo na naših materialih, namigih in pripomočkih 12 načel metode montessori in 
  iščejo vzporednice s svojo prakso;
- dobijo konkretno izkušnjo pomena življenjske zgodbe za delo s posamezniki;
- razumejo, da vedenje oseb z demenco ni naključno in kaj to pomeni za naše delo z njimi;
- na naših materialih, posnetkih in slikah vidijo možnosti konkretnih rešitev.

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi in osebami z demenco.
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Časovni obseg seminarja                                Predavateljica

4 pedagoške ure.                                                  Sara Črepinšek

Obveznosti udeležencev seminarja

Aktivno sodelovanje. Skupina do 12 udeležencev.

Termini

Po dogovoru.

Verifikacija

Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarju, 
ki ga izda Dom sv. Jožef kot pooblaščeni izvajalec.
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NADALJEVALNE seminarje pripravimo glede na potrebe naročnika, ki je že izvedel
osnovni seminar in se osredotočajo na tri večje segmente metode montessori.

Udeleženci ob koncu:

- razumejo odzivno vedenje ter načine reševanja in preprečevanja;
- razumejo in znajo uporabiti elemente pripravljenega okolja za večjo samostojnost
  uporabnikov;
- znajo pripraviti in uporabljati namige, pripomočke, materiale in dejavnosti;

Predlogi vsebin:

1. nadaljevalni: ODZIVNO VEDENJE

Osebe z demenco svoje stiske in potrebe težje izražajo. Pojavi se težavno/odzivno vedenje s
katerim sporočajo, da so v stiski. Velikokrat takšno vedenje nima nobene povezave z vzrokom.
V okviru seminarja bomo spoznali kako prepoznati odzivno vedenje in načine reševanja s
konkretnimi situacijami.

2. nadaljevalni: PRIPRAVLJENO OKOLJE

Na seminarju bomo spoznali uspešne načine in primere oblikovanja okolja, ki omogočajo
samostojnost posameznika v vaši ustanovi.

13



3. nadaljevalni: DEJAVNOSTI

Dejavnosti, ki jih izberejo uporabniki so oblikovane tako, da izhajajo iz ohranjenih spretnosti,
sposobnosti, veščin, življenjske zgodbe in njihovih izkušenj. Na seminarju bomo spoznali pripomočke
in izhodišča, ki nam olajšajo pripravo takšnih dejavnosti.

Časovni obseg posameznega NADALJEVALNEGA seminarja

4 pedagoške ure. 

Obveznosti udeležencev seminarja

Aktivno sodelovanje. Skupina do 12 udeležencev.

Predavateljica

Sara Črepinšek

Termini

Po dogovoru.

Verifikacija

Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi na seminarju, ki ga izda Dom sv. Jožef kot pooblaščeni
izvajalec.
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SVOJCI

Vsebina

Svojci so tisti, ki pri poslabšanju stanja svojih ostarelih sorodnikov prvi skrbijo zanje. Z
napredovanjem bolezni ali pešanjem se potrebe in stiske večajo. Na seminarjih bi želeli
prisluhniti svojcem ter pomagati pri reševanju njihovih stisk in zagat po načelih metode
montessori.

Namen seminarja je, da udeleženci:
- spoznajo metodo montessori in njeno praktično uporabo; 
- spoznajo osnove priprave montessori predlogov, namigov in pripomočkov;
- izmenjajo izkušnje in rešitve.

Ciljna skupina

Seminar je namenjen svojcem oseb z demenco.
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Časovni obseg seminarja

2 pedagoški uri.

Predavateljica

Sara Črepinšek

Termini
 
 17.1. 2023;  19:00 – 20:30 
 21.3.2023;   19:00 – 20:30 
 16.5.2023;   19:00 – 20:30
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"Pomagaj mi, da naredim sam!"
 

Maria Montessori
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