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1. UVOD

Metoda montessori za starejše in osebe z demenco že štiri leta so-oblikuje naš vsakdan. 
Letos smo že drugič gostili dr. Camerona Campa in vedno znova se nam potrjuje, da 
je to dobra pot. Ponuditi stanovalcem drugačne možnosti, drugačne izbire ni le puhlica 
na papirju temveč živa stvar, ki jo vedno znova odkrivamo v pogovorih med sodelavci 
in s stanovalci. Spodbuja nas v smeri, da odkrivamo kje vse se skrivajo dostojanstvo, 
spoštljivost in enakost v vsakodnevnih, malih stvareh, dogodkih in srečanjih. Enostavno 
je govoriti o teh vrednotah, težje jih je zavestno živeti, saj to pomeni, da moramo vedno 
stopati preko sebe in tega kar smo vajeni. Z letošnjim letom smo pristopili k pridobivanju 
licence »Montessori Inspired Lifestyle Community«, ki bo zagotovo še v večji meri 
med seboj povezal naše osebje, stanovalce in njihove svojce. Pripravljeno okolje, ki je 
temelj metode montessori je drugačno z vsakim novim stanovalcem. Je nikoli končana 
zgodba v katero letos ponovno vstopamo z osnovnimi in nadaljevalnimi izobraževanji 
za strokovno osebje, zainteresirano javnost in svojce. Osnovne seminarje bo v juniju 
2020 ponovno vodil dr. Cameron Camp. Predstavitvene in nadaljevalne seminarje pa 
bo, tako kot doslej vodila naša delovna terapevtka Sara Črepinšek, inštruktorica metode 
montessori za starejše in osebe z demenco. 

Dom sv. Jožef je skupaj s Saro Črepinšek, “Montessori Inspired Lifestyle®” 
inštruktorico, pooblaščeni izvajalec izobraževanj v Sloveniji za “Montessori Inspired 
Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming” (metoda montessori za starejše 
in osebe z demenco) po pooblastilu “AG&D”, Francija in “Center for Applied Research 
in Dementia”, ZDA. 

V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali vprašanj:

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

Dodatne informacije in prijave na seminarje so možne le preko spletne strani:   
http://www.jozef.si/metoda-montessori-za-starejse-in-osebe-z-demenco/

V primeru bolniške odsotnosti predavateljev ali prenizkega števila prijav (>5) si pridržujemo 
pravico do spremembe ali odpovedi datuma.
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2. ORGANIGRAM SEMINARJEV IN DELAVNIC

METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO 

delavnice in seminarji   -

PREDSTAVITVENI SEMINARJI

OSNOVNA IZOBRAŽEVANJA

NADALJEVALNA IZOBRAŽEVANJA
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3. UVODNI - PREDSTAVITVENI SEMINARJI

Ta sklop izobraževanj je zasnovan za tiste, ki se z metodo montessori za starejše 
in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori 
Programming), srečujete prvič in bi si želeli izvedeti več, kakor tudi za svojce. 
Izobraževanja so zasnovana kot predstavitev teorije in izkušenj in se izvajajo v Domu 
sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, ali pa v vaši ustanovi. 

PREDSTAVITEV METODE MONTESSORI  
ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO - STROKOVNA JAVNOST

NAMEN
Predstavitev je namenjena vsem, ki se prvič srečujejo z metodo montessori za starejše in 
osebe z demenco in bi si jo želeli vpeljati v svojo prakso. Na predstavitvi bodo podane 
osnovne informacije, ki naj bi služile pri lažjem odločanju glede udeležbe na osnovnem 
izobraževanju z dr. Campom.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 30.   Predstavitev traja 2 pedagoški uri. 

DATUMI
• 14.10. 2019 ob 13:00 - 14:30                • 10.02. 2020 ob 13:00 - 14:30 

Za predstavitev v vaši ustanovi nas kontaktirajte, da se dogovorimo.

VSEBINA
V dveh pedagoških urah si bomo pogledali bistvene poudarke metode montessori pri 
delu s starejšimi in osebami z demenco - filozofijo, cilje, načela in kako kot skupek 
delujejo v praksi. Smo prvi dom v Sloveniji, ki metodo sistematično uvaja v prakso že 
četrto leto in bi z vami želeli deliti svoje izkušnje.

CENA SEMINARJA
Seminar v Domu sv. Jožef je brezplačen. 
Cena seminarja v vaši ustanovi vključuje potne stroške ter 30€ brez DDV na pedagoško uro.
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PREDSTAVITEV METODE MONTESSORI  
ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO - ZA SVOJCE

NAMEN
V sklopu tega uvodnega seminarja bi vam radi predstavili osnovne smernice metode 
montessori za starejše in osebe z demenco, predstavili naše izkušnje in možnosti uporabe 
metode montessori pri vaših bližnjih.

KAJ JE METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO?
Pri metodi montessori za starejše in osebe z demenco gre za drugačen način dela s 
starejšimi in osebami z demenco, ki v ospredje postavlja osebno zgodbo, možnost izbire 
ter uporabo ohranjenih spretnostih, preko katerih gradi drugačno, bolj kakovostno 
življenje. Verjamemo, da je njihovo življenje lahko drugačno. 
Pedagogiko montessori je za delo s starejšimi in osebami z demenco, prilagodil in razvil 
dr. Cameron J. Camp. (Montessori Inspired Lifestyle®): Intoduction to Montessori 
Programming).

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Na seminarju v Domu sv. Jožef je število udeležencev omejeno na 30.

POTEK
Predavanje bo trajalo dve pedagoški uri. V tem času bomo spoznali metodo montessori 
za starejše in osebe z demenco, 12 načel metode, odzivno vedenje in si pogledali 
možnosti za drugačen obisk ter kako si z metodo montessori lahko pomagate pri skrbi 
za bližnjega doma.

DATUM
• 15.10.2019 ob 19:00 - 20:30

Predavanje v Domu sv. Jožef je za svojce brezplačno.

Cena seminarja v vaši ustanovi vključuje potne stroške ter 30€ brez DDV na pedagoško uro. 
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4. OSNOVNA IZOBRAŽEVANJA

Ta sklop izobraževanj je zasnovan za tiste, ki bi želeli metodo montessori za starejše 
in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori 
Programming), spoznati bolj podrobno. Izobraževanja so zasnovana kot predstavitev 
teorije in izkušenj in se izvajajo v Domu sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje.

OSNOVNI SEMINAR  
“METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO” (Montessori 
Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming)” Z DR. 
CAMERONOM J. CAMPOM (junij 2020)

NAMEN
Enodnevni seminar je namenjen vsem, ki si želijo svojo prakso obogatiti s spoznanji 
Marie Montessori. Dr. Cameron J. Camp, ki je njena spoznanja prilagodil za delo s 
starejšimi in osebami z demenco, vas na tem seminarju ne bo pustil ravnodušnih.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 130.   Seminar traja 8 pedagoških ur.  
      Za prevod bo poskrbljeno. 

DATUM
• Junij 2020 (točen datum bo znan marca 2020 in bo objavljen na naši spletni strani). 

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 150€ brez DDV. Kosilo je všteto v ceno predavanja.
Program je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici Sloveniji in Zbornici zdravstvene 
in babiške nege.
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VSEBINA
08:30 – 09:00 Registracija udeležencev
09:00 – 09:45 Predstavitev - Zakaj Montessori? 
09:45 – 10:30 Načini dela v domovih za starejše
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:15 “Montessori-Based Dementia Programming” - 1
11:15 – 12:00 Odzivno vedenje: Zakaj se dogaja in kaj lahko storimo? 
12:00 – 13:00 Kosilo
13:00 – 13:30 Kaj je ohranjeno, na čem lahko gradimo?
13:30 – 14:00 Sposobnost branja in kako ga ocenjujemo
14:00 – 15:15 Montessori-Based Dementia Programming - 2
15:15 – 15:30 Odmor 
15:30 – 16:15 Montessori-Based Dementia Programming - 3
16:15 – 16:50 Uporabiti, kar je ohranjeno in se odpovedati omejevanju
16:50 – 17:00 Vprašanja in evalvacija
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5. NADALJEVALNA IZOBRAŽEVANJA

Ta sklop izobraževanj je zasnovan za tiste, ki so se 15.6. 2018 ali 12.6.2019 udeležili 
seminarja “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO” 
(Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming), pod vodstvom 
dr. Camerona J. Campa, in bi si želeli poglobiti pridobljena znanja. Izobraževanja so 
pripravljena za delo v manjših skupinah, da se lahko posvetimo individualnim primerom. 
Vsa izobraževanja iz tega sklopa bodo potekala v Domu sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje.

SEMINAR ZA SOCIALNE DELAVCE
NAMEN
Obnoviti pridobljeno znanje, poglobiti znanje o 12 načelih metode in njihova praktična 
uporaba pri delu s stanovalci, svojci in sodelavci. Prihod novega stanovalca v dom prinaša s 
seboj drugo dinamiko in spremembo v življenju vseh. Da bi ta prehod bil manj stresen, vas 
vabimo na izobraževanje, kjer bomo povezovali metodo montessori in delo socialnih delavcev. 
To izobraževanje je namenjeno tistim, ki so se 15.6. 2018 ali 12.6.2019 udeležili seminarja 
“METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO”.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 15.   Seminar bo trajal 5 pedagoških ur  
      

DATUM • 07.10. 2019 od 09:00 - 14:00 

VSEBINA
S povezovanjem metode montessori in specifike dela socialnih delavcev bomo skupaj 
iskali rešitve, ki bi olajšale sprejem v dom, sodelovanje s stanovalci in svojci ter pri 
oblikovanju življenja v domu.

8:45 - 9:00  Registracija
9:00 - 11:15  Ponovitev in poglobitev znanj o metodi montessori
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 13:00  Praktična uporaba
 
CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 90 € brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50 €. 
Socialna zbornica Slovenije je program verificirala z 0,5 točke.
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SEMINAR ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, GOSPODINJE IN VARUHE

NAMEN
Obnoviti pridobljeno znanje, poglobiti znanje o 12 načelih metode in njihova praktična 
uporaba pri delu s stanovalci, svojci in sodelavci. 
Negovalno osebje je tisto, ki se največ srečuje s stanovalci in svojci in je torej tisto, ki 
z malimi spremembami v razmišljanju in ravnanju lahko stori prve male korake na 
poti montessori. V vsakdanjem hudem tempu pri delu se kaj hitro zgodi, da mnogo 
idej ostane neuresničenih, zato bi jih pri njihovem delu želeli podpreti in pomagati pri 
iskanju rešitev. To izobraževanje je namenjeno tistim, ki so se 15.6. 2018 ali 12.6.2019 
udeležili seminarja “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z 
DEMENCO”.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 15.   Seminar traja 5 pedagoških ur.  
      

DATUM
• 02.12. 2019 od 09:00 - 14:00 

VSEBINA
S povezovanjem metode montessori in dela v zdravstveni negi bomo skupaj iskali 
rešitve, ki se tičejo nege in skrbi za starejše, kar so eni izmed najbolj intimnih trenutkov 
v življenju posameznika in zato tudi najbolj občutljivi. Metoda montessori na te trenutke 
gleda nekoliko drugače in lahko olajša marsikatero zadrego.

8:45 - 9:00  Registracija
9:00 - 11:15  Ponovitev in poglobitev znanj o metodi montessori
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 14:00  Praktična uporaba

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 90€ brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50€. 
 

Program je v postopku verifikacije pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
Na izobraževanje s seboj prinesite številko članske izkaznice za pridobitev licenčnih točk.
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SEMINAR ZA DELOVNE TERAPEVTE IN FIZIOTERAPEVTE,  
DELOVNE INŠTRUKTORJE IN ANIMATORJE

NAMEN
Obnoviti pridobljeno znanje, poglobiti znanje o 12 načelih metode in njihova praktična 
uporaba pri delu s stanovalci, svojci in sodelavci. 
Delovni terapevti kot tisti, ki jim je usmerjenost na uporabnika zelo blizu, lahko pri 
vpeljevanju metode montessori v vašo ustanovo odigrajo bistveno vlogo. Analiza vlog, 
dejavnosti in rutin, ki je bistvena za pripravo dobrega montessori načrta, je delovnim 
terapevtom izhodišče pri njihovem delu. In prav v tem se delovna terapija lepo povezuje 
z razmišljanjem in delom metode montessori za starejše in osebe z demenco. Delo 
fizioterapevta v domu ima svoje posebnosti, pri čemer ima tudi zgodba posameznika zelo 
pomembno vlogo. Zato pri delu ne gre več samo za gibanje, temveč za smisel in namen, 
ki se skriva za tem. Tukaj pa metoda montessori lahko podpira tudi delo fizioterapevta. 
Delovni inštruktorji in animatorji v tesnem sodelovanju z delovnimi terapevti pomagajo 
pri tem, da je dan stanovalcev drugačen. V okviru metode montessori v sodelovanju z 
delovnimi terapevti pomagajo pri uvajajo vlog, rutin in dejavnosti. To izobraževanje je 
namenjeno tistim, ki so se 15.6. 2018 ali 12.6.2019 udeležili seminarja “METODA 
MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO”.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 15.   Seminar traja 5 pedagoških ur.  
      

DATUM
• 13.01.2020 ob 08:45 - 14:00

VSEBINA
Vsebina seminarja se bo osredotočala na povezovanje znanj terapevtov in metode 
montessori, kako spodbujati samostojnost, vključevanje, sodelovanje in kako upoštevati 
drugačnost slehernega stanovalca.

8:45 - 9:00  Registracija
9:00 - 11:15  Ponovitev in poglobitev znanj o metodi montessori
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 14:00  Praktična uporaba

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 90€ brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50€.  
Program je Socialna zbornica Slovenije verificirala z 0,5 točke.
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SEMINAR O ODZIVNEM VEDENJU

NAMEN
Obnoviti obstoječe znanje, spoznati koncept odzivnega vedenja ter kako je z uporabo v praksi.
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so se udeležili seminarja z dr. Campom 15.6. 2018 
ali 12.6.2019 , ne glede na delovno mesto ali stopnjo izobrazbe. Udeleženci naj s seboj 
prinesejo eno zgodbo “težavnega vedenja” z osnovnimi dejstvi.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 10.   Seminar bo trajal 7 pedagoških ur.  
      

DATUM
• 25.11.2019 od 07:45 - 14:00

VSEBINA
Spoznali bomo koncept odzivnega vedenja, kako ga analiziramo in s pomočjo vprašanj 
iščemo človeka in odgovor na njegovo stisko za tem odzivnim vedenjem.

7:45 - 8:00  Registracija
8:00 - 8:45  Odzivno vedenje
8:45 - 9:30  Iskanje rešitev po metodi montessori 
9:30 - 9:45  Odmor
9:45 - 11:15  Praktična uporaba - naši primeri
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 14:00  Praktična uporaba - vaši primeri

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 150€r brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50€ in ni 
všteto v ceno seminarja.

Program je Socialna zbornica Slovenije verificirala z 0,5 točke.  
Program je v postopku verifikacije pri Zbornici zdravstvene in babiške nege. Na izobraževanje 
s seboj prinesite številko članske izkaznice za pridobitev licenčnih točk.
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SEMINAR O NAČRTOVANJU  
V OKVIRU METODE MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO

NAMEN
Namen seminarja je umestitev pridobljenih znanj v celoto - načrt dela po metodi 
montessori za starejše in osebe z demenco. Načrt namreč ne zajema le  dejavnosti, 
temveč tudi rutine, vloge, odnose in spremembo v okolju. S seboj prinesite zgodbo 
enega vašega stanovalca.  Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so se udeležili 
seminarja z dr. Campom 15.6. 2018 ali 12.6.2019.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV   POTEK
Število mest je omejeno na 15.   Seminar traja 7 pedagoških ur.  
      

DATUM
• 02.03. 2020 od 07:45 - 14:00

VSEBINA
Predstavljena bo dokumentacija, ki se uporablja v okviru metode montessori za starejše 
in osebe z demenco. Pogledali si bomo naše in nato še vaše primere načrtov obravnav.

7:45 - 8:00  Registracija
8:00 - 8:45  Načrtovanje v okviru metode montessori
8:45 - 9:30  Dokumentacija
9:30 - 9:45  Odmor
9:45 - 11:15  Praktična uporaba - naši primeri
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 14:00  Praktična uporaba - vaši primeri

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 150€ brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50€.

Program je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici Slovenije. 
Program je v postopku verifikacije pri Zbornici zdravstvene in babiške nege.  
Na izobraževanje s seboj prinesite številko članske izkaznice za pridobitev licenčnih točk.
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DELAVNICA PRIPRAVE MATERIALOV

NAMEN
Obnoviti obstoječe znanje, spoznati koncept individualno oblikovanih materialov in 
pomembnost poznavanja zgodbe posameznika za dobro pripravljen material. V Domu sv. 
Jožef smo znani po individualno pripravljenih montessori materialih in bi želeli svoje znanje 
in izkušnje deliti z vami.. 
Cilj je, da udeleženci izdelajo material za enega izmed svojih stanovalcev. Zato naj s seboj 
prinesejo osnovne informacije enega izmed vaših stanovalcev.
Izobraževanje je v prvi vrsti namenjeno delovnim terapevtom, delovnim inštruktorjem, 
animatorjem ali tistim, ki v vaši ustanovi “stresajo ideje iz rokava” in so se udeležili osnovnega 
seminarja z dr. Campom 15.6. 2018 ali 12.6.2019.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Število mest je omejeno na 5 zaradi omejenosti z 
opremo, ki jo potrebujemo za izvedbo takšne dela- 
vnice in izrazito individualno začrtanega programa.
      

DATUM
• 30.03. 2020 od 07:45 - 14:00

VSEBINA
Poglobili bomo pomen osebne zgodbe ter kako na podlagi tega pripraviti potrebne 
materiale za posameznega stanovalca. 

7:45 - 8:00  Registracija
8:00 - 8:45  Obnovitev znanj
8:45 - 9:30  Delo z osebno zgodbo
9:30 - 9:45  Odmor
9:45 - 10:30  Individualno delo z vašo osebno zgodbo
10:30 - 11:15  Individualno delo z zgodbo vašega stanovalca
11:15 - 11:30  Odmor
11:30 - 12:15  Ustvarjalni proces priprave materiala
12:15 - 14:00  Izdelava materiala in evalvacija

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 200€ brez DDV. Ob zaključku je možno kosilo po ceni 5,50€.   
Program je verificirala Socialna zbornica Slovenije z 0,5 točke.

POTEK
Seminar bo trajal 7 
pedagoških ur.
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TEČAJ UPORABE TEHNIKE ODLOŽENEGA PRIKLICA  
(Spaced Retrivial) Z DR. CAMERONOM J. CAMPOM (junij 2020)

NAMEN
Na tečaj uporabe tehnike odloženega priklica (TOP) so poleg delovnih terapevtov, vabljeni 
tudi fizioterapevti ter dipl. medicinske sestre/dipl. zdravstveniki, ki so se udeležili osnovnega 
izobraževanja o metodi montessori za starejše in osebe z demenco v Domu sv. Jožef pod 
vodstvom dr. Campa 15.6. 2018 ali 12.6.2019. Tehniko odloženega priklica “TOP” (Spaced 
Retrieval) se uporablja pri osebah z demenco kot način učenja s pomočjo proceduralnega 
spomina. Tehnika je preizkušena v praksi in bistveno olajša življenje ljudi z demenco.

POTEK
Tečaj bo trajal 8 pedagoških ur, vodil ga bo dr. Cameron J. Camp. Za prevajanje bo 
poskrbljeno. Število mest je omejeno na 20. 
      

DATUM
• Junij 2020 (Točen datum bo znan marca 2020 in bo objavljen na naši spletni strani).

VSEBINA
Za osebe z demenco velja, da zaradi narave bolezni pride do upada kognitivnih sposobnosti. 
Vendar delitev na deklerativni in proceduralni spomin odpira nove možnosti. Pri tehniki 
odloženega priklica (TOP) oziroma “Spaced Retrieval” uporabimo prav proceduralni 
spomin, ki je pri ljudeh z demenco najdlje ohranjen. Na ta način lahko pomagamo pri 
marsikateri zadregi, ki bi sicer bila težje rešljiva. TOP se v svetu uporablja pri ljudeh z 
demenco, po možganski kapi ter pri ljudeh s poškodbo glave.

CENA SEMINARJA
Cena seminarja je 250€ brez DDV. Kosilo je všteto v ceno.
Tečaj je v postopku verifikacije pri Socialni zbornici Slovenije in pri Zbornici delovnih 
terapevtov Slovenije.
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USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV METODE MONTESSORI  
ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO

NAMEN
Dom sv. Jožef Celje v sodelovanju z “AG&D” iz Francije in “CENTER FOR APPLIED 
RESEARCH IN DEMENTIA” iz Ohia - ZDA želi usposobiti inštruktorje metode 
montessori za starejše in osebe z demenco. Inštruktorji nato vodijo vpeljevanje montessori 
pristopa v ustanovi, kjer so zaposleni ter lahko sodelujejo z Domom sv. Jožef pri 
usposabljanju zainteresirane javnosti.

KOMU JE NAMENJENO?
Usposabljanje za inštruktorja “”Montessori Inspired Lifestyle” je namenjeno dipl. 
delovnim terapevtom, dipl. fizioterapevtom, dipl. medicinskim sestram/zdravstvenikom, 
univ.dipl. socialnim delavcem, dipl. socialnim gerontologom in drugim zdravstvenim 
delavcem, ki delajo z ljudmi z demenco. Izobraževanje vodi in izvaja Sara Črepinšek.

POGOJI ZA VPIS
1. Udeležba na osnovnem seminarju z dr. Cameronom Campom, ki ga je organiziral 

Dom sv. Jožef 15.6. 2018 ali 12.6.2019.
2. Končana izobrazba smeri delovni/-a terapevt/-ka, fizioterapevt/-ka, medicinska 

sestra/zdravstvenik; socialni/-a delavec/-ka, socialni gerontolog, zdravstveni 
tehnik, bolničar.

3. Vsaj 3 leta delovnih izkušenj v varstvu starejših ali 5 let v patronaži, kar se dokaže s 
potrdilom o zaposlitvi.

4. Pripravljenost na drugačen način usposabljanja.
5. Pripravljenost za osebno delo na sebi.
6. Obvezna udeležba na vseh sklopih izobraževanja za inštruktorje.
7. Suverenost pri nastopanju pred občinstvom.
8. Po vsakem sklopu se bo od kandidatov pričakovalo samostojno delo in poslan 

material v roku enega meseca, oziroma najkasneje pred naslednjim sklopom. V času 
izobraževanja bo potrebno prebrati in predstaviti predloženo literaturo.

9. Ob koncu izobraževanja bo vsak kandidat za inštruktorja opravil 40 ur praktičnega 
dela v Domu sv. Jožef po dogovoru z vodjo izobraževanja Saro Črepinšek.

10. V času izobraževanja za inštruktorja bo z mentorico Saro Črepinšek sodeloval na 
vsaj enem izobraževanju v Domu sv. Jožef ali v drugih ustanovah kot asistent/-ka.

11. Ker ima dovoljenje za izvajanje izobraževanj iz “Montessori Inspired Lifestyle” v 
Sloveniji Dom sv. Jožef Celje, bo z inštruktorji sklenjena pogodba o morebitnem 
sodelovanju.
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ŠTEVILO VPISNIH MEST
V šolskem letu 2019/2020 bomo vpisali 4 kandidate.

POTEK
Izobraževanje bo potekalo 68 pedagoških ur (48 ur teoretični del + 20 ur 
individualnega dela) v šestih tematskih sklopih (šest srečanj). Temu sledi še 40 ur 
praktičnega usposabljanja v Domu sv. Jožef in udeležba na 3 - dnevnem seminarju v 
Franciji. Po končanih vseh zapisanih obveznostih, kandidat opravlja izpit za osnovno 
licenco ter izpit za licenco inštruktorja.

CENA IZOBRAŽEVANJA ZA INŠTRUKTORJE METODE MONTESSORI
V ceno 1200 € brez DDV so vključena vsa srečanja v Domu sv. Jožef (1 uvodno srečanje, 
6 izobraževalnih srečanj, 40-urna praksa, kosilo ter opravljanje izpita), ni pa vključeno 
izobraževanje v Franciji.
Plačljivo v enkratnem znesku s priznanim 10% popustom.
Plačilo je možno tudi v 3 obrokih brez popusta.

Prijavljeni kandidati bodo o datumih srečanj obveščeni po prijavi.
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Dom sv. Jožef
Jože Planinšek CM, direktor
Sara Črepinšek
Lea Lokovšek in Miha Lokovšek
Fotografiranje poroke in oblikovanje Uroš Čanžek s.p.
Atelje 64, d.o.o.
Celje, september 2019

Izdal:
Odgovarja:
Pripravila:
Avtorja fotografij:
Grafično oblikovanje:
Tisk:

VARSTVO STAREJŠIH

PENZIONSKA NASTANITEV

RESTAVRACIJA IN CATERING

Vsem starejšim želimo, da bi svojo starost preživljali doma, med svojimi najdražjimi; 
mnogokrat pa to ni mogoče. In tu vam prihajamo naproti s ponudbo, ki želi biti domača in 
pristna. Pozanimajte se in pridite, veseli vas bomo.

Če iščete primerno okolje za seminar, intenzivne pevske vaje, simpozij, kongres ali 
kakšno drugo izobraževanje, dopust, izlet in podobno – oglasite se! Poskrbeli bomo, 
da vam bo prijetno.

Če želite preprosto ali pa tudi zahtevnejšo in okusno, pa ne predrago hrano – za skupino ob 
praznovanju, izletu, romanju, pogrebu in drugih priložnostih – pozanimajte se in pridite. 
Okusno vam bomo postregli.

DOM SV. JOŽEF - PREDSTAVITEV

http://www.uroscanzek.com
http://www.uroscanzek.com
http://www.atelje64.si
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