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III.

Základné informácie o katedre KU:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,
Katedra Liečebnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Bottova 15, 054 01 Levoča
Tel.: +421 53 469 91 89, fax: +421 53 469 91 91, email: sekretariatijp@ku.sk
Vedúci katedry: doc. PHDr. Helena Kuberová, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Martina Bystrá, PhD.
Tajomník: PhDr. Iveta Srážiková, PhD..
Koordinátor ECTS: Ing. Alžbeta Baštová, PhD.
Metodik pedagogickej praxe: Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Martin Murár
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. PhDr. Mart Horňáková, PhD.
docent:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ)
odborný asistent:
PhDr. Martina Bystrá, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová, PhD.
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
MUDr. Peter Zelený, PhD.
PhDr. Viera Šilonová, PhD. (externý spolupracovník)
asistent:
MUDr. Elena Hrbčová
Mgr. Martin Murár
PhDr. Ľubomíra Kučková (externý spolupracovník)
PhDr. Helena Liptáková (externý spolupracovník)

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. Ak
nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú funkciu.
Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
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IV.
Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Katedra liečebnej pedagogiky v spolupráci s ďalšími katedrami na Inštitúte Juraja
Páleša v Levoči, v roku 2015 organizovala viacero podujatí pre verejnosť, študentov
a zamestnancov. Za významné udalosti možno považovať najmä medzinárodnú
vedeckú konferenciu z cyklu Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov, ktoré sa každoročne konajú v Levoči za účasti významných hostí
zo slovenských aj zahraničných univerzít.
Organizované najvýznamnejšie podujatie inštitútom:
Dramatoterapeutický seminár, Levoča, 24.1.2015
V Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa realizoval projekt „Tie najlepšie veci sú zadarmo“. PaedDr. Božena Švábová, PhD.
v spolupráci so študentkou Katarínou Lucinkiewiczovou pripravili a zorganizovali dramatoterapeutický seminár,
ktorého sa zúčastnili študenti z programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých so žiakmi
ŠPgŠ v Levoči.
Stretnutie s Ivetou Mihokovou a jej dcérou Barborou, ktoré sa upísali bábkovému divadlu, zaktivizovalo všetkých
zúčastnených. Rozprávka „Snehová kráľovná“ hraná vlastnoručne vyrobenými bábkami oslovila každého. Bábky
rekvizity, kulisy boli vyrobené z odpadového a nepotrebného materiálu. Všetci zúčastnený mali možnosť si
prakticky vyskúšať ako sa zrodí bábka. Zaujímavý bol poznatok s výrobou dvojníka, čomu sa venuje Barbora
Mihoková.
Pavol Mihaľák, profesionálny klaun z Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, si získal obdiv svojou
nezvyčajnou profesiou. Po odbornom seminári, v ktorom sme získali zaujímavé informácie, čo je to humor a ako
urobiť ľudí šťastnejšími a veselšími, sa realizovali rôzne praktické dramatické aktivity s využitím zaujímavých
rekvizít. Celý workshop sa niesol v príjemnej, tvorivej a priateľskej atmosfére. Všetci si odnášali nielen nové
poznatky a skúsenosti, ale najmä nezabudnuteľné zážitky.
Projekt „Tie najlepšie veci sú zadarmo“ bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu
KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, ktorého cieľovou
skupinou sú študenti.
Deň otvorených dverí v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči , Levoča, 11.2.2015
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo poskytnúť informácie o vysokoškolskom štúdiu, ponúkaných študijných odborov
a podmienkach prijímacieho konania. Deň otvorených dverí sa opäť ako v minulých rokoch tešil veľkému počtu
záujemcov. Program začal prezentáciami študijných odborov. Vyučujúci po prezentáciách odpovedali na otázky
záujemcom o štúdium. Následne sa uskutočnila prehliadka priestorov Inštitútu Juraja Páleša a Ubytovacieho
zariadenia, ktoré tvorí súčasť areálu inštitútu. V dramatickej miestnosti študenti špeciálnej pedagogiky
a pedagogiky mentálne postihnutých predstavili Fašiangové gramatické pásmo.
Medzinárodná vedecká konferencia Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
so zameraním na výchovy v súčasnej pedagogike XI., Levoča, 12-13.2.2015
Cieľom konferencie je priblížiť spôsoby inštitucionálnej výchovy a vzdelávania, kde sa zdôrazňujú mravné a
náboženské rozmery kultúry, zamerané na pridržiavanie sa absolútnych hodnôt, od ktorých závisí zmysel
ľudského života. Konferencia vychádza z praktických potrieb súčasnej spoločnosti, zároveň má vedecky obohatiť
pedagogických pracovníkov v oblastí výchovných činnosti, predškolskej a elementárnej pedagogiky, špeciálnej
pedagogiky, liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky umocnením o hudobné umenie. Záujmy sú silné
motivačné činnosti, ktoré mobilizujú a aktivizujú všetky zložky psychiky človeka, skvalitňujú poznávací proces,
majú vplyv na samotné učenie, sebavýchovu, sebavzdelávanie a zároveň sú prameňom poznania, preto je potrebné
tento záujem podchytiť a rozvíjať. Motivácia sa takto môže stať predmetom, procesom, výsledkom, alebo aj cieľom
našich záujmov. V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie pôjde o výmenu skúseností a poznatkov z domova
i zahraničia
Prednáška prodekanky z Rzeszowe, Levoča, 16. - 20.2.2015
Prodekanka Dr. Anna Steligova z Univerzity v Rzeszowe, riaditeľka Fakulty umenia sa stretla so študentmi
všetkých študijných odborov, ktorí študujú na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. V prvej prednáške oboznámila
študentov s Univerzitou v Rzeszowe a bližšie predstavila Fakultu umenia, kde pôsobí aj ako vyučujúca. Druhá
prednáška niesla názov „Arteterapia v predškolskej a školskej výchove na príklade Dielní malého umelca“. Zúčastnili sa na
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nej študenti odboru predškolská elementárna pedagogik, sociálne znevýhodnených skupín a študenti liečebnej
pedagogiky. Tretia prednáška upútala pozornosť študentov zo špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých a liečebnej pedagogiky. Názov prednášky bol „Arteterapia v rehabilitácii pacientov so schizofréniou“.
Pobytová stáž z Brna, Levoča 23-27.2.2015
V dňoch 23. - 27. 2. 2015 bola na Inštitúte Juraja Páleša, Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU
v Ružomberku na pracovnej pobytovej stáži Mgr. Silvia Neslušanová, PhD., zástupkyňa vedúceho Ústavu sociálnej
pedagogiky na Inštitúte medziodborových štúdii, s.r.o. v Brne.Naša univerzita ponúkla medzinárodnú spoluprácu
Inštitútu na národnom výskumnom projekte. Náplňou pracovnej stáže vyslanej zamestnankyne bola príprava
podkladov na medzinárodnú spoluprácu v rámci pripravovaného projektu agentúry KEGA, MŠVVaŠ SR
s pracovným názvom Vysokoškolská príprava pedagogických a odborných zamestnancov pre inkluzívne vzdelávanie.
Súčasťou pobytu bola prednáška stážistky s názvom Prínos sociálnej pedagogiky v procese premeny bežnej školy na školu
inkluzívnu. S doktorkou Mgr. Silviou Neslušanovou, PhD., naše pracovisko spolupracovalo už v minulosti na
projekte KEGA č. 035UK-4/2013 s názvom Model uplatnenie školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy
v materskej a základnej škole a táto spolupráca bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky hodnotená ako vysoko úspešná.Pracovná stáž bola odborne garantovaná prof. PhDr. Martou
Horňákovou, PhD., v gescii riaditeľky inštitútu, doc. PaedDr. Beáty Akimjakovej, PhD. Sme radi, že sme kolegyňu
mohli u nás privítať a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.
Seminár Grzegorza Fietku, Levoča, 28.2.2015
Brat Grzegorz Fietko z Inštitútu školských bratov objasnil študentom špeciálnej pedagogiky a predškolskej
a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín problematiku lasalliánskej pedagogiky. Zaujímavou
prezentáciou predstavil život jej zakladateľa svätého Jána Krstiteľa de La Salle. Vyzdvihol prínos pedagogických
názorov a činnosti Jána de La Salle v dobe kráľa Ľudovíta XIV. vo Francúzku, ako aj aktuálnosť lasalliánskej
pedagogiky v súčasnej edukácii.
Spojiť intelektuálny rozmer s výchovou srdca, byť moderným a pritom rozvážnym, vnímať dieťa ako kráľa a tak
k nemu aj pristupovať, aj keď je z najnižšej sociálnej vrstvy, to sú praktiky aj rady Jána de La Salle, ktorý sa
zaslúžil nielen o rozvoj školstva v oblasti edukácie detí vo Francúzsku, ale aj o vznik inštitútov zameraných na
vzdelávanie a celkovú formáciu učiteľov. Založil aj inštitút známy pod menom Inštitút školských bratov, ktorého
členovia pôsobia v súčasnosti v 84 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobia v Bratislave na základnej škole
a gymnáziu. Podľa Jána de La Salle sa má pedagóg vyznačovať dvanástimi cnosťami, čo je nadčasová problematika.
Pracovné stretnutie, Levoča, 4-5.3.2015
V dňoch 4. - 5. 3. 2015 sme v Levoči, v priestoroch Inštitútu Juraja Páleša v rámci medzinárodnej spolupráce privítali
zástupcov Združenia na pomoc deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením diecézy Augsburg (Nemecko)
Wolfganga Luthera, MA., vedúceho úseku škôl a školských zariadení, Mariu Andress, MA., riaditeľku vyššej odbornej
akadémie pre liečebnú pedagogiku a Franza Schwarzkopfa, MA., vedúceho úseku sociálnych zariadení.Uvedená
organizácia každoročne poskytuje prostredníctvom 3 700 zamestnancov zdravotnú, sociálnu a výchovnovzdelávaciu starostlivosť cca 75 000 deťom, mladým ľuďom a ich rodinám vo viac ako 80 špecializovaných
zariadeniach. Spoločný projekt, realizovaný v spolupráci s Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej
pedagogiky (Katolícka univerzita v Ružomberku) sa zaoberá porovnávaním školských systémov vo vybraných
krajinách Európy (v Nemecku, v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Veľkej Británii), profilom
absolventov stredných a vysokých škôl humanitného zamerania, komparáciou ich vzdelávacích modulov
a následne ich uplatnením na európskom trhu práce. V súčasnej Európe sa čoraz častejšie vynára požiadavka
dosiahnutia vzdelania, ktoré poskytne absolventom – v kontexte daného projektu odborným zamestnancom
(liečebným pedagógom a sociálnym pedagógom) adekvátne kompetencie, a tak im zabezpečí prístup k pracovným
možnostiam na súčasnom trhu práce. Okrem samotnej návštevy Inštitútu Juraja Páleša a diskusie so študentmi
odboru liečebná pedagogika, hostia navštívili aj Strednú zdravotnícku školu Štefana Kluberta a Strednú
pedagogickú školu, kde sa mali možnosť stretnúť so študentami priamo počas ich praktickej prípravy pod vedením
pedagogických a odborných zamestnancov a diskutovať s nimi o ich očakávaniach súvisiacich s ich uplatnením na
trhu práce.Hostí počas druhého pracovného dňa pobytu za sprievodu riaditeľky IJP doc. Beáty Akimjakovej
a tajomníčky IJP doc. Ľudmily Krajčírikovej osobne privítal v priestoroch historickej radnice primátor mesta
PaedDr. Milan Majerský, pričom vyjadril prianie pokračovať vo vzájomnej spolupráci medzi partnerskou
organizáciou a pozývajúcim Inštitútom Juraja Páleša či už prostredníctvom nadväzujúcich projektov, alebo
výmenných pobytov študentov humanitných odborov zo Slovenska a Nemecka.
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Prednáška npor. PhDr. Ľudmily Húskovej, Levoča, 27. - 28.3.2015
Študenti špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, ako aj predškolskej a elementárnej
pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín dennej aj externej formy štúdia mali možnosť si vypočuť prednášky
npor. Ľudmily Húskovej na tému kriminalita mládeže, ktorej súčasťou bola okrem iného aj problematika trestnej
zodpovednosti mládeže či šikanovania.
Npor. PhDr. Ľudmila Húsková pôsobí ako referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia OR
PZ v Martine a uvedenú problematiku predstavila na vysokej odbornej úrovni, pričom teóriu vysvetľovala na
príkladoch z vlastnej dlhoročnej praxe.
Po pútavej prednáške, ale aj počas nej sa študenti aj pedagógovia hlásili o slovo s otázkami, na ktoré npor. PhDr.
Húsková odpovedala. Po prednáškach mali študenti možnosť individuálnych konzultácií k problémom, na ktoré
potrebovali odpovede či riešenia.
Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti, Levoča, 24.4.2015
Dňa 24. apríla 2015 sa v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutočnil Medzinárodný seminár výmeny skúseností III.
Témou seminára bolo Rozvíjanie tvorivej aktivity deti počas edukácie na prvom stupni ZŠ a v predškolskej
výchove. Seminár otvorila prof. dr hab. Krystyna Chalas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Po krátkom otvorení nasledovala prednáška pani profesorky na tému: Tvorivá aktivita ako šanca pre
transcendenciu dieťaťa. Problematiku rozvíjania výtvarnej aktivity deti v materskej škole a na prvom stupni základnej
školy rozoberala dr. Marta Buk – Cegielka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.. Workshopy
v skupinách viedli: Mgr. Anna Badora a Mgr Ewelina Winiarczyk doktorandky z Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II. Zaoberali sa témami: ,,Školské divadlo ako priestor rozvíjania predstavivosti a kreativity žiakov a
Integrácia cez tanec - inovačná forma výchovných pôsobení." Seminára sa zúčastnili pedagógovia a študenti
Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, Katedry liečebnej pedagogiky
a Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte, Katolíckej
univerzity v Ružomberku, pracovisku Inštitút Juraja Páleša v Levoči.
Prednáška z Hradca Králové, Levoča, 27-28.4.2015
V dňoch 27. - 28. apríla 2015 vedenie Inštitútu Juraja Páleša v Levoči privítalo prodekanku doc. PaedDr. Martinu
Maněnovú, Ph.D. a Mgr. Jitku Vítovú, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové. Súčasťou návštevy
bola prednáška doc. PaedDr. Martiny Maněnovej, Ph.D. s názvom „ICT v pregraduální přípravě učitelů 1. st. ZŠ“
zúčastnili sa jej študenti programu predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín. Mgr.
Jitka Vítová, Ph.D. mala prednášku „Specifika výuky matematiky u dětí a žáků se sluchovým postižením“ zúčastnili sa na
nej študenti programu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých. Okrem samotnej návštevy
Inštitútu Juraja Páleša, hostia navštívili aj Spojenú špeciálnu školu Jána Vojtaššáka a Spojenú školu internátnu pre
nevidiacich v Levoči.
Študent na ceste k praxi IV, Prešov, 13. - 14. 5. 2015
Študentka Bc. Lenka Šnúriková sa zúčastni medzinárodnej študentskej konferencie „Študent na ceste k praxi IV“
v odbore špeciálna pedagogika na Prešovskej univerzite v Prešove. Vystúpi s prednáškou „Komplementárne
výchovné pôsobenie otca a matky na dieťa s mentálnym postihnutím vo vzťahu k rozvoju perceptuálno-motorickej, kognitívnej
a sociálno-emocionálnej oblasť osobnosti žiaka ako predpoklad školskej úspešnosti.“
Detská univerzita, Levoča, 3.6.2015
Inštitút Juraja Páleša v Levoči usporiadal už piaty ročník Detskej univerzity. Pre žiakov základných a špeciálnych
základných škôl z Levoče a okolia sa vytvoril priestor zažiť niečo nové, stať sa aktívnym aktérom pri poznávaní
a získavaní plnohodnotných informácií, poznatkov a zručností príťažlivou formou. Tohoročné témy Detskej
univerzity upútali pozornosť žiakov a každý si tu našiel svoje miesto. Po teoretickej prednáške „O prvej pomoci“ si
v praktických cvičeniach mali možnosť vyskúšať, ako postupovať pri rôznych druhoch zranenia. V čarovnej
atmosfére cez príbeh „Medovníková chalúpka“ boli deti unesené rozprávaním hlavnej postavy „ježibaby“, ktorá
v závere s deťmi spievala o význame zdravej výživy. V hudobnom kvíze pod názvom „Vo svete hudby“ žiaci
v jednotlivých skupinách riešili rôzne situácie, hľadali odpovede na rozmanité otázky a plnili úlohy. Tvorivo
naplnený program Detskej univerzity sa v dramatickej miestnosti uzatváral príbehom „O láske“, ktorým sa
zdôraznil význam vzájomného porozumenia a dobrej spolupráce medzi ľuďmi. V závere si malí študenti zaspievali
a za úspešné zvládnutie úloh si absolventi Detskej univerzity IJP v Levoči odnášali medailu.
Prednáška Branislava Škripeka, Levoča, 24. 9.2015
Inštitút Juraja Páleša v Levoči navštívili 24. septembra 2015 poslanec európskeho parlamentu Branislav Škripek
a poslankyňa Janka Šípošová – psychologička a riaditeľka OZ Pomoc obetiam násilia. Na stretnutí so študentami
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diskutovali o aktuálnych témach a problémoch. Prvotným zámerom bola diskusia o otázkach školstva a uplatnenia
absolventov vysokých škôl v zahraničí, avšak najväčší záujem bol o problematiku spojenú s príchodom migrantov
do Európy. Europoslanec hneď na začiatku poukázal na problém absencie, stále nedokončených, diaľnic. Objasnil
vývoj a problémy v Sýrii, ktorú nedávno navštívil. Poslankyňa dr. Šípošová informovala o situácii s migrantami
v Maďarsku, kde bola pomáhať so zabezpečením pomoci pre nich. Problematika prítomných veľmi zaujala
a obohatila o nové informácie a súvislosti v aktuálnych otázkach.
Týždeň vedy a umenia na Inštitúte Juraja Páleša , Levoča, 11. – 12. 11.2015
Každoročne na Inštitúte sa organizujú prednášky pre našich , zahraničných študentov a pozvaných hostí .tento rok
prednášku odprezentovala doc.PhDr. Kuberová Helena pod názvom : „Kresťanská spiritualita pre liečebných
pedagógov a iných v pomáhajúcich profesiách.“ Cieľom prednášky je poukázať, že v tímovej spolupráci
pomáhajúcich profesií medicíny, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva, psychológie sociálnej práce i v
kňazskej službe ide o pozitívny prístup ku človeku ako individualite. Vo všetkých humanitných vedných odboroch
ide okrem bio – psycho – sociálnych aj o uspokojovanie spirituálnych potrieb, aby sa tak realizovala pomoc človeku
z celostného hľadiska.
Ďalšia prednáku odprezentovala PhDr. Martina Bystrá, PhD. S témou „Nové odporúčania pre resuscitáciu pre rok
2015 -2020.“Cieľom prednášky bolo prezentovať laikom nové odporúčania, ako postupovať pri kardiopulmonálnej
resuscitácii podľa nových odporúčaní. Odporúčania Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council,
ERC) pre kardiopulmonálnu resuscitáciu sú inováciou odporúčaní. Podobne, ako predchádzajúce odporúčania, aj
odporúčania z roku 2010 vychádzajú z najnovších informácií z Medzinárodného konsenzu o vedeckých
poznatkoch pre KPR s liečebnými odporúčaniami (International Consensus on CPR Science with Treatment
Recommendations, CoSTR), ktoré zohľadňujú výsledky systematických prehľadov v celej šírke resuscitačnej
problematiky. Prednáška bola odprezentovaná v teoretickej a praktickej rovine s modelmi s cieľom vyskúšať si,
ako
postupovať
v
stave
ohrozenia
života.

V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečujú katedry so sídlom na IJP v Levoči:
1.1.7 Liečebná pedagogika
Liečebná pedagogika - denná forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium.
Liečebná pedagogika - externá forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium.
Bakalársky študijný program Liečebná pedagogika v študijnom odbore 1.1.7 Liečebná pedagogika vychádza zo
spoločenských potrieb pomoci znevýhodneným jednotlivcom. Nadväzuje na vyše 30 ročné skúsenosti vo
vysokoškolskej príprave a v pracovnom poli pomáhajúcich profesií. Je zameraný na prípravu odborníkov pre
kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných a sociálnopolitických cieľov
pri vzdelávaní, rehabilitácii, terapii a inklúzii jednotlivcov s rizikovým a narušeným vývinom, poruchami zdravia
a ťažkosťami pri sebarealizácii, participácii a reintegrácii. Odborník sa zameriava na pomoc pri vnímaní,
poznávaní, orientácii, na vytváranie priestoru pre samostatnosť a rozvíjanie stratégií konať, ako aj na nachádzanie
individuálneho významu a realizáciu hodnôt všade tam, kde bez tejto pomoci človek zaostáva za svojimi
možnosťami, trpí a je ohrozený on i jeho okolie. Subjektom liečebno-pedagogickej starostlivosti je človek v ťažkej
situácii, pričom nie je rozhodujúce, či má postihnutie alebo určenú diagnózu. Ide o podporu jeho zdravia, vývinu
a zabezpečenie kvality života.
Absolventi študijného programu Liečebná pedagogika získaním potrebných zručností a schopností dokážu
samostatne poskytovať liečebnopedagogickú starostlivosť v oblasti podpornej, edukačnej, rehabilitačnej, pomocnej
činnosti pre jednotlivcov, skupiny, rodiny, komunity v rôznych situáciách vyžadujúcich si liečebnopedagogickú
starostlivosť pre potreby v rezorte školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva.
V akreditácii je magisterský študijný program liečebná pedagogika.
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/liecebna-pedagogika
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VI.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti inštitútu

Výskumná činnosť pedagógov z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči sa zameriava predovšetkým na oblasť predškolskej
a elementárnej pedagogiky so špecifickým zameraním na deti a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,
na oblasť špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Na podporu uvedených oblastí katedra každoročne organizuje
medzinárodné vedecké konferencie s cieľom podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem
toho členovia katedry riešia a podávajú návrhy na nové vedecko-výskumné projekty z oblasti predškolskej
a elementárnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a príbuzných disciplín. Čiastkové aj
celkové výsledky projektov prezentujú na vedeckých konferenciách, organizovaných Inštitútom Juraja Páleša aj
inými univerzitami.

6.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre liečebnej pedagogiky boli v roku 2015 výskumné aktivity zamerané na:
• model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej
škole,
• inováciu v odbore „liečebná pedagogika“,
• tvorbu monografií a učebných materiálov pre študentov liečebnej pedagogiky,
• tvorbu učebných materiálov pre študentov tretieho veku.
Vedecko-výskumná činnosť v roku 2016 bude zameraná na:
• edukačnú a liečebno-pedagogickú, výchovnú činnosť,
• propagáciu Montessoriovej liečebnej pedagogiky v praxi,
• liečebno–pedagogickú starostlivosť o rizikové skupiny a drogovo závislých,
• aplikáciu liečebnej pedagogiky do praxe,
• prevenciu nežiaducich a patologických javov v liečebnopedagogickej starostlivosti o klientov v domácej
a inštitucionálnej starostlivosti,
• poznanie a elimináciu liečebnopedagogických problémov a javov v oblasti psychiatrie,
• prípravu exkurzií, mobilít a pracovných stáží učiteľov a študentov v zahraničí.

6.2Podané projekty
Domáce výskumné
GAPF

Grantová
agentúra

GAPF

Číslo
projektu

6/06/2014

Názov projektu

Rodinný systém v teórii
a praxi - Family system in
the theory and practice

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Mgr. Pavol
Janoško,
PhD.

Uvedená
monografia
sumarizuje
poznatky
z oblasti
teórie
a praxe
rodinného
poradenstva,
liečebnopedagogickej
intervencie
a
terapie.
Cieľom
je
študentom
a absolventom
uvedeného
odboru
ponúknuť ucelený text, reflektujúci
aktuálny vývoj poznatkov v rámci
intervencie v rodine. Predbežný návrh
jednotlivých kapitol:
väzby v rodine – primárna,
sekundárna väzba – rodinná
triáda,
systemické aspekty rodinnej
terapie,

2014 -2015

300
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Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

-

-

GAPF

GAPF

6/05/2014

Revue liečebnej pedagogiky
– vedecko-odborný časopis /
Curative education review –
scientific and professional
journal

1/20/2015

Rodinný systém v teórii
a praxi,
Liečebnopedagogická
diagnostika, Komunikácia
s rodinou v procese
inkluzívnej edukácie

Prof. PhDr.
Marta
Horňáková,
PhD. –
spoluriešiteľ:
Mgr. Pavol
Janoško,
PhD.

Mgr.
Janoško
Pavol, PHD.

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2014 - 2015

400

2014-2015

1500

smery rodinnej terapie –
komparácia
aktuálnych
poznatkov pri terapii rodiny,
rodinné poradenstvo – aspekty
podpory
reziliencie
rodín
s dieťaťom so zdravotným
znevýhodnením a pod.

Vedecko-odborný
časopis
určený
študentom
liečebnej
pedagogiky
a príbuzných
odborov
(špeciálna
pedagogika, predškolská a elementárna
pedagogika) liečebným pedagógom a
pracovníkom v pomáhajúcich profesiách.

Riešiteľ
projektov
GAPF,
KU
v Ružomberku, Pedagogická fakulta:
Rodinný
systém
v teórii
a praxi,
Liečebnopedagogická
diagnostika,
Komunikácia s rodinou v procese inkluzívnej
edukácie (2014/2015, 2015/2016)

6.3Riešené projekty
Zahraničné výskumné
Grantová
agentúra

Európska
agentúra pre
rozvoj
špeciálneho
a inkluzívneho
vzdelávania

Číslo
projektu

Skratka
projektu:
„RA4AL“

Názov
projektu

„RA4AL“
–
Raising
The
Achievement
Of All Learners
In
Inclusive
Education

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2014

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

Doba
trvania
projektu

„RA4AL“ – Raising The Achievement Of
All Learners In Inclusive Education – člen
projektu Európskej agentúry pre rozvoj
špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania
(2013 – 2016)

Spoluriešite
ľ:
Mgr.
Pavol
Janoško,
„PRINED
–
PRojekt
INkluzívnej
PhD.
EDukácie“ – člen hlavnej evalvačnej
skupiny HES, Metodicko-pedagogické
centrum
v
Bratislave,
Projektová
kancelária Prešov (2014 – 2015)
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2013 2016

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

Názov projektu

Metodické
centrum v
Prešove

„PRINED –
PRojekt
INkluzívnej
EDukácie“

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

RNDr. Peter Dolíhal,
manažér projektu
PRINED / Mgr. Pavol
Janoško, PhD. - člen
hlavnej evalvačnej
skupiny

Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na
stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces
v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov a ich vyškolením na
osvojenie profesijných kompetencii potrebných na
uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb
žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu
v prostredí ZŠ.

-

2014 2015

-

Domáce výskumné

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Mgr. Janoško
Pavol, PhD.

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2014
v EUR

„PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie“ –
člen hlavnej evalvačnej skupiny HES,
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave,
Projektová kancelária Prešov (2014 – 2015)

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2014-2015

100

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

VII.

Číslo
projektu

6b/27/2013

Názov projektu

Vybrané kapitoly z
liečebnej pedagogiky podnety pre teóriu a prax
Selected topics in curative
education - ideas for
theory and practice

Hlavný riešiteľ

Doc. PhDr.
Helena
Kuberová, PhD.
– hlavný riešiteľ
Mgr. Pavol
Janoško, PhD. spoluriešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2014

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Ciele projektu boli naplnené prostredníctvom analýzy a
konceptualizácie poznatkov pojednávajúcich o nasledovných
parciálnych témach projektu:
Reflexia edukačnej reality v teórii a praxi liečebnej
pedagogiky (prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.)
Pedagogika a liečebná pedagogika Márie Montessori
(doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.)
Systemické aspekty rodinnej terapie (Mgr. Pavol
Janoško, PhD.)
Reziliencia u detí v kontexte duševných ochorení
rodičov (prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.)
Podpora reziliencie rodín s dieťaťom so zdravotným
znevýhodnením v rámci včasnej intervencie (PaedDr.
Silvia Šaškievičová, PhD.)
Terapeuticko-výchovný koncept pomoci deťom s
ADHD (Mgr. Pavol Janoško, PhD.)
Modely dramatoterapie (PaedDr. Božena Švábová,
PhD.)

2013 - 2014

1000

Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2015)
Ing. Alžbeta Baštová, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ukončenie v r. 2015. Študijný program: Sociálna práca.
Téma dizertačnej práce: Voľnočasové aktivity detí a mládeže zo sociálne
znevýhodnených rodín. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
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VIII. Zamestnanci na inštitúte
V roku 2015 sa pedagógovia katedry zúčastnili mobilít za účelom výučby, stáže alebo štúdia
na univerzitách a vysokých školách v Poľsku.
Prehľad mobilít je uvedený v tabuľkách.

Učiteľská mobilita do zahraničia 2015
Teacher mobility abroad
Pracovisko
PF KU

Účastník
mobility

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PhDr.
Bystrá
Martina, PhD.

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

PhDr. Strážiková
Iveta, PhD.

Inštitút Juraja Páleša
v Levoči

MUDr.
Peter

Zelený

Trvanie
mobility

Program

AGMA

28.3.0215

Wyzsza Szkoła Edukacji Zdrowotnej i
Nauk Społecznych w Łodźi

28.3.0215

Wyzsza Szkoła Edukacji Zdrowotnej i
Nauk Społecznych w Łodźi

28.3.0215

Wyzsza Szkoła Edukacji Zdrowotnej i
Nauk Społecznych w Łodźi
poslal prof. Domzal

mobilita
AGMA
mobilita
AGMA
mobilita
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Prijímajúca univerzita

IX. Sumár (Executive summary)
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sídli
na detašovanom pracovisku v Levoči, ktoré bolo zriadené 4.3.2003 a premenované 1.7.2008
na Inštitút Juraja Páleša pri PF KU v Ružomberku pri príležitosti 190. výročia od vzniku
prvého pedagogického inštitútu na Spiši (v akad. roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa
tohto inštitútu Juraja Páleša. V súčasnosti na pracovisku pôsobí:
-

Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,

-

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,

-

Katedra liečebnej pedagogiky,

-

Katedra reštaurovania.

Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku sídli na
Inštitúte Juraja Páleša v Levoči – pracovisku PF KU, ktoré bolo zriadené 4.3.2003.
Premenované na Inštitút Juraja Páleša v Levoči - pracovisko PF KU v Ružomberku
bolo 1.7.2008 pri príležitosti 190. výročia od vzniku prvého pedagogického inštitútu
na Spiši (v akad. roku 1819/1920), podľa prvého riaditeľa tohto inštitútu Juraja Páleša.
Katedra liečebnej pedagogiky odborne a organizačne zabezpečuje bakalársky študijný
program liečebná pedagogika v spolupráci s ďalšími učiteľmi katedier a pracovníkmi
na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči - pracovisku PF KU v Ružomberku, ktorí pomáhajú
rozvoju vzdelávania na Katedre liečebnej pedagogiky. Katedra liečebnej pedagogiky
vykonáva a naďalej plánuje vykonávať nepretržitú výskumnú činnosť pomocou
realizácie výskumných projektov a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov
katedry na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Výchovnú a formatívnu
stránku prípravy študentov vykonáva katedra v spolupráci so Spišskou Kapitulou.
Oporou v práci katedry je aj spolupráca s Ministerstvom vnútra SR, Štátnym archívom
v Levoči, kde sa nachádzajú materiály historickej hodnoty, významné pre účely
výskumu i vlastnej prednáškovej činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci ústavu
zabezpečujú, sú cielené na liečebnopedagogickú prípravu budúcich absolventov s
dôrazom na jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy sa plnia v celom odbore
začínajúc prijímacími skúškami a končiac štátnymi záverečnými skúškami. Pri
zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby študenti získali
prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické vedomosti z
príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné kompetencie pre
prácu s deťmi, mládežou, i seniormi na báze komplexnej pedagogickej a praktickej
prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali najnovšie
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj schopnosť ich
aplikácie v tvorivej liečebnopedagogickej práci s deťmi, mládežou i seniormi, ktorí sú
odkázaní
na
poskytovanie
liečebnopedagogickej
starostlivosti
a
liečebnopedagogických terapií. Katedra v spolupráci s ďalšími katedrami a
InštitútuJuraja Páleša v Levoči - pracoviska PF KU v Ružomberku naďalej plánuje
organizovať medzinárodné vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia a
účasti na vedeckých podujatiach organizovaných inými inštitúciami. Pedagógovia
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plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na zahraničných univerzitách, s
cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností z realizácie pedagogických aj
vedecko-výskumných činností.

V Levoči 5. 12. 2015

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
vedúca KLP IJP v Levoči
pracoviska PF KU v Ružomberku
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XI.
Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov
pedagogiky za rok 2015

Kategória

Katedra liečebnej
pedagogiky

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

ADC,
BDC

FAI

ADD,
BDD

Katedry liečebnej

CDC,
CDD

3

Ostatné

Spolu

10

13

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
v zahraničných vydavateľstvách (3)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
GAI Správy (1)
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (3)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
Príbeh liečebnej pedagogiky : 45 rokov liečebnej pedagogiky na Slovensku / Marta Horňáková ; rec. Kvetka
Kotrbová, Barbora Vodičková. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2015. - 110 s. - ISBN 978-80-561-0253-4.
JANOŠKO, P. 2015. Rodinný systém v teórii a praxi liečebnej pedagogiky. Ružomberok : Verbum, 2015 (v tlači)
KUBEROVÁ,
H.,
80%,
Baňasová,
liečebných
pedagógov
a
iných
v
MONOGRAFIA, 116 s. ISBN 978-80-561-0216-9

A.
20%:
pomáhajúcich

Kresťanská
profesiách.

spiritualita
VERBUM.

pre
2015.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
Musiktherapie im Kasten - Realität und Vision in einem politisch und materiell schwierigen Umfeld : zur Situation
der Heilpädagogik in der Slowakischen Republik / Marta Horňáková ; rec. Barbara Liebster, 2015.
In: Danke, ich esse keine Suppe : Perspektiven der Behindertenarbeit / ed. Roger Zoller. - [1. ed.]. - Zürich : Witschi,
2015. - ISBN 978-3-906191-03-4, S. 141-151.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
KUBEROVÁ,H.:
Výchova
k
liečebnopedagogická
terapia.
education.
In:
Koncipovanie

hodnotám
Validation
osobnosti
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a
validácia
seniora
ako
senior,
active
medical
človeka
v
dialógoch

účinná
therapy
výchovy.

Medzinárodná
978-80-561-0221-3

vedecká

konferencia.

10.-11.3.2015

Ružomberok.

ISBN

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
Bystrá, M. 2015. Modifikácia postupov v stave ohrozenia života. 2015. In : Týždeň vedy a umenia na PF KU
v Ružomberku. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy. Ružomberok : Verbum. s 363 – 370. ISBN 978-80-5610200-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
Bystrá, M.-Plačková, A. 2015. Rehabilitácia osôb s mentálnym postihnutím. 2015. In: Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI. Ružomberok : Verbum. s.201-222. ISBN : 978-80-561-0243-5.
JANOŠKO, P. 2015. Inkluzívna klíma školy ako protektívny faktor reziliencie u detí rodičov s duševným
ochorením. In Školská psychológia a kvalita života v edukácií. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Ďuričove dni 2014. Tranava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 280-293. ISBN
978-80-8082-837-0.
KUBEROVÁ,H.:
Výchova
k
hodnotám
liečebnopedagogická
terapia.
Validation
education.
In:
Koncipovanie
osobnosti
Medzinárodná
vedecká
konferencia.
978-80-561-0221-3

a
validácia
seniora
ako
senior,
active
medical
človeka
v
dialógoch
10.-11.3.2015
Ružomberok.

účinná
therapy
výchovy.
ISBN

GAI Správy (1)
JANOŠKO, P. 2015. Promoting an Inclusive Climate in Slovakian Schools. In Agency eBulletin 2015, European
Agency for Special Needs and Inclusive Education [23-4-2015, on-line] https://www.europeanagency.org/news/promoting-an-inclusive-climate-in-slovakian-schools

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (3)
JANOŠKO, P. 2015. Protektívne faktory reziliencie u detí rodičov s duševným ochorením v prostredí materskej
školy. In Inštitút Virginie Satirovej v SR, www.satir-institute.sk, uverejnené on-line pod: http://www.satirinstitute.sk/2015/01/Protektivne-faktory-reziliencie.html
EAJ Validácia = Validation. Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen : cesta, ako porozumieť
dezorientovaným starým ľuďom / Naomi Feil, Vicki de Klerk - Rubin ; prekl. Marta Horňáková, Mária Wirth,
Renáta Nentvichová Novotná. - [1. vyd.]. - Bratislava : TERAPEUTIKA, 2015. - 186 s. - ISBN 978-80-971766-1-7.
Bystrá, M. Cesta k zdraviu. 2014-2015.Učebné materiály pre študentov Univerzity tretieho veku - pred vydaním
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Príloha 2: Prehľad ocenení zamestnancov Inštitútu Juraja Páleša za rok 2014
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách,
členstvo v národných a medzinárodných oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy
o rozvoj, Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných
vedeckých alebo umeleckých podujatí, členstvá v programových výboroch na
konferencii/kongrese vysokej školy)
Pozvané prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

Autor

Helena Kuberová

Horňáková
Marta

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto
uskutočnenia

Termín
uskutočnia

Ružomberok

10.11.3.2015

Prešov

17-18.9.2015

Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)

Miesto
uskutočnenia

Termín
uskutočnia

Psychoterapia, socioterapia a dieťa
Institut medziodborvých studii
(Interdisciplinárna starostlivosť
o vulnerabilné rodiny v základnej
škole)
PUv Prešove, Katedra Špeciálnej
pedagogiky. (Inkluzívna klíma školy
verzus školská úspešnosť)
PUv Prešove, Katedra Špeciálnej
pedagogiky. (Inklúzia ako výzva
a proces dobrých zmien)
PROLP asociácia liečebných
pedagógov, KLP SZU , PdF UK
v Bratislave Pomáhanie ako proces.
(Špecifiká skupinovej LP intervencie
na psychiatrickom oddelení)
PROLP asociácia liečebných
pedagógov, KLP SZU , PdF UK

Ružomberok

27.3.2015

Brno

13.4.2015

Prešov

13.5.2015

Prešov

13.5.2015

Bratislava

12.6.2015

Bratislava

12.6.2015

Koncipovanie osobnosti človeka v
dialógoch výchovy.
Medzinárodná vedecká konferencia.
(Výchova k hodnotám a validácia seniora
ako účinná
liečebnopedagogická terapia. Validation
senior, active medical therapy
education.)
Medzimárodná konferencia SŠLV
(Liečebnopedagogická pedagogika, jej
súčasné dilemy a miestov edukácii žiakov
so špeciálnymi potrebami)

Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti

Autor
Bystrá Martina,
Hašková
Veronika

Janoško Pavol

Janoško Pavol
Horňáková
Marta

Janoško Pavol
Horňáková
Marta
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Janoško Pavol

Janoško Pavol

Janoško Pavol
Horňáková
Marta

Horňáková
Marta

Janoško Pavol

v Bratislave Pomáhanie ako proces.
(Pomáhať k zdraviu zdravo)
Slovenská arteterapeutická asociácia,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
v Bratislave. Umelecká reflexia ako
liečba jednotlivca, skupiny,
spoločnosti. (Využitie arteterapie
v Systematickej transformačnej terapii
podľa V. Satirovej )
Slovenská arteterapeutická asociácia,
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK
v Bratislave. Umelecká reflexia ako
liečba jednotlivca, skupiny,
spoločnosti. (Ja a môj detektív Workshop)
Metodicko-pedagogické centrum
(PRINED-Projekt inkluzívnej
edukácie)
Heilpädagogik
epochenumbruch
sympózium.
(Predstavenie publikácie)
Heilpädagogik – SINN struktur,
perspektive – medzinárodný kongres
(Sinn struktur, perspektive der
heilpädagogik in der Slowake)
Heilpädagogik – SINN struktur,
perspektive – medzinárodný kongres
(Systemische Aspekte in der
heilpädagogik)
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Bratislava

13.6.2015

Bratislava

13.6.2015

18.9.2015

Trebnitz, DE
Berlín

Berlín

2526.9.2015
1415.10.2015

1415.10.2015

