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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
ПРИМЕНА МОНТЕСОРИ МЕТОДЕ У РАДУ СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
 
Ержебет Бедросиан 
Мирјана Марковић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Ержебет Бедросиан 
ул. Раде Кончара 48., 24000 Суботица, 
Email: erzsebet@gtlnet.com 
Тел.: 063/ 8886 938 
Тел./факс: 024/646 411 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
 
Упознати и разумети Монтесори филозофију и педагогију. Научити и усвојити 
Монтесори вежбе са материјалима. Научити израдити Монтесори материјале. Развити 
способност посматрања и препознавања и уважавања индивидуалних потреба и 
интереса. Упознавање новог начина индивидуалног приступа. Стицање вештине 
стварања амбијента који одговара дечјим потребама. Упознавање са могућностима, 
начинима организовања и извођења развојних игара. 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Монтесори филозофија. Суштнски појмови Монтесори педагогије. Монтесори 
методика индивидуалног рада. Монтесори материјали. Улога Монтесори васпитача. 
Учење Монтесори вежби до потпуне савршености у њиховој презентацији. Уређење 
Монтесори амбијента. Стварање Монтесори атмосфере. Израда материјала за директан 
рад са корисницима. Праћење и посматрање. Портфолио корисника, документација 
васпитача. Развојне игре. Игра тишине. Музичко образовање. 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Знања и вештине  сарадње у Монтесори тимовима 
Способност свесног посматрања, препознавање и уважавање потребе и интересе детета 
Вештине новог начина индивидуалног приступа. 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Програм обуке је намењено дефектолозима свих струка, васпитачима, радним 
терапеутима, учитењима, педагозима, психолозима, свима који раде са децом раног 
узраста или са особама са инвалидитетом. 
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ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита и подршка особама са инвалидитетом 
 
Крајњи корисници програма су деца раног узраста (3 – 7 година) и особе са 
инвалидитетом. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Да учесник има основну диплому од било које струке која је наведена као циљна група 
професионалаца за обуку. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
 
Трајање програма обуке је 6 дана (3+3) са укупно 36 сати. 


