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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Упознавање и правилно тумачење суштинских појмова Монтесори педагогије.  

Упознавање са општим принципима и начелима Монтесори методе и њихове примене 

у раду са особама са инвалидитетом. 

Упознавање са основним Монтесори материјалима и могућностима њихове примене у 

раду са особама са инвалидитетом. 

Развијање стваралачког потенцијала за осмишљавање дидактичких материјала на 

принципима Монтесори материјала. 

Стицање вештине стварања амбијента за учење и амбијента који одговара 

индивидуалним потребама сваког појединца.  

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Теоријске основе Монтесори педагогије. Монтесори педагогија и развојни проблеми. 

Презентација Монтесори материјала и вежби из области практичних активности. 

Примена практичних материјала и вежби у раду са особама са инвалидитетом. 

Презентација Монтесори материјала и вежби из области језика. Примена Монтесори 

материјала и вежби из области језика у раду са особама са инвалидитетом. 

Од хаоса до нормализације, Монтесори фениомен као атмосфера за учење. Од хаоса до 

нормализације – код особа са инвалидитетом. 

Презентација Монтесори материјала и вежби из области сензорно-перцептивног 

развоја. 

Значај сензомоторног развоја и сензорни интегритет – кроз примену Монтесори 

материјала из области сензорно-перцептивног развоја са особама са инвалидитетом. 

Презентација Монтесори материјала и вежби из области математике. Развој 

математичких појмова и оперативности код ососба са инвалидитетом, применом 

Монтесори материјала. 

Осмишњавање дидактичког материјала са принципима Монтесори материјала-уводно 

излагање, увођење учесника у рад. Рад учесника у малим групама. Презентација 

осмишљеног материјала од стране учесника. 

Евалуација обуке. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Повезаност теорије и праксе омогућава професионални развој и јачање компетенција 

свих који раде са особама са инвалидитетом, пружајући им могућност да примене нова 

знања у својој пракси. 
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Такође, овим програмом професионалац стиче могућност да се креативно испољи на 

пољу примене дидактичких материјала за рад у конкретној пракси, који омогућавају 

праћење и уважавње индивидуалних потреба и могућности, специфичности појединца, 

ослањајући на његове снаге и очекиване потенцијале. 

Доживљавање осћаја компетентности, искуство успеха је мотивација учеснику за даље 

учење и професионални развој. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Обука је намењена дефектолозима свих области, васпиачима, радним терапеутама и 

свима онима који раде са особама са инвалидитетом. Програм обуке упознаје учеснике 

са новим начином индивидуалног и индивидуализованог  приступа, поступака, метода 

рада иса особама са инвалидитетом и унапређује програме пружања услуга социјалне 

заштите.  

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

подршка особама и деци са инвалидитетом  

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Крајњи корисници програма су деца и одрасли, односно особе са инвалидитетом. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Пожељно је да учесник има диплому из горе наведених области или да обавља послове 

за чије обављање се учешћем у програму стичу и унапређују компетенције потребне за 

рад са децом и одраслима, тј. собама са инвалидитетом. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Трајање програма обуке је 2 дана, са укупно 7 радионица од 90 минута, што значи 

укупно 10,5 сати. 

 


