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História katedry liečebnej pedagogiky  Katedra liečebnej pedagogiky bola založená pri Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FFUK v r. 1967. S prerušením pôsobnosti (1981-1990)  rozvíjala vedný a študijný odbor liečebná pedagogika. Od svojich začiatkov Katedra liečebnej pedagogiky rozvíja(la) študijný a vedný odbor liečebná pedagogika na Slovensku skoro  s 50-ročnou tradíciou (v septembri 2014 oslavujeme 50 rokov výročia založenia katedry).  Jej zámerom je pripravovať odborníkov pre terapeutickovýchovnú a poradenskú prácu s jednotlivcami s rôznym znevýhodnením, ktorí potrebujú pomoc pri orientácii (vnímanie, poznávanie, vzťahy, hodnoty, možnosti), pri uplatnení (participácii), pri dosahovaní kvality  života a zdravia.    Aktuálne informácie  Od septembra 2011 je Katedra liečebnej pedagogiky súčasťou Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, ktorý vznikol  v rámci organizačných zmien na PdF UK v Bratislave.  Katedra liečebnej pedagogiky má systemizovaných 5 miest, z toho 1 miesto profesora, 2 miesta docentov a 2 miesta odborných asistentov s PhD. Zabezpečuje  programy 
bakalárskeho (Bc.) a magisterského štúdia  (Mgr.) v odbore 1.1.7 Liečebná pedagogika. Absolventi magisterského štúdia liečebná pedagogika majú možnosť rozšíriť si vzdelanie o rigoróznu skúšku odovzdaním a obhájením rigoróznej práce (PaedDr.).  Katedra je zapojená do viacerých medzinárodných projektov. V súčasnosti napríklad k téme včasnej intervencie www.icf-training.eu a www.early-intervention.eu.   

Kontakt klp@fedu.uniba.sk  

Prijímacie pohovory Podrobné informácie nájdete na   https://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=5242 

 

Bakalárske štúdium 
Dĺžka: 3 roky (6 semestrov)  
Forma: denná  
Študijný odbor liečebná pedagogika je interaktívna, hodnotovo a celostne orientovaná pedagogika, ktorá integruje poznatky ďalších humánnych vied (najmä medicíny a psychológie) a využíva ich v konceptoch pedagogickej pomoci v sťažených životných situáciách. Využíva hru, zamestnanie a rôzne formy umenia a kreatívnych aktivít, aby podporila zdravie človeka, jeho kompetencie vnímať, učiť sa a konať. 
Počet študentov na prijatie: 30 
 

Publikácie o liečebnej pedagogike Možnosť zakúpiť na sekretariáte KLP, č. dv. 244 KOVÁČOVÁ, B. : Inkluzívny proces v materských školách : začlenenie dieťaťa s "odlišnosťami do prostredia inkluzívnej materskej školy. Bratislava : Musica Liturgica, 2010. S. 99.ISBN 978-80-970418-0-9 KOVÁČOVÁ, B.: Vývinovo orientovaná dramatoterapia. Možnosti a limity vo vývchove a včasnej 
intervencii. Bratislava: Musica liturgica, 2011. s. 137.  ISBN 978-80-970418-1-6. MAJZLANOVÁ, Katarína : Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.  - Bratislava : Iris, 2004. PAJDLHAUSEROVÁ, Elena 50 % - MAJZLANOVÁ, Katarína 50 %: Tvorivá dramatika v 
edukačnom procese. –  1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. – 130 s. ISBN 978-80-223-3120-3. PONECHALOVÁ, D. – LIŠTIAKOVÁ, I. 2010. Snoezelen : Pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Bratislava : Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.   

ProLP Občianske združenie ProLP - Asociácia liečebných pedagógov je profesijnou organizáciou, ktorá združuje liečebných pedagógov v praxi a prepája činnosť Katedry liečebnej pedagogiky s požiadavkami praxe. Organizuje stretnutia liečebných pedagógov, vydáva časopis Revue liečebnej pedagogiky a poskytuje informácie o aktuálnom dianí, kurzoch a seminároch. Je členom medzinárodnej organizácie IGhB.   Viac informácii o OZ ProLP nájdete na webovej stránke www.prolp.sk. 


