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Na tradíciu Kartuziánskeho kláštora v Levoči
z roku 1454 a Jezuitského konviktu v Levoči z roku 1724,
ktoré tu mali elitnú školu pre vyššie vzdelanie šľachtických
rodov, a Pedagogického inštitútu v Spišskej Kapitule z roku
1819 nadviazala v roku 1995 Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2008 založila
Inštitút Juraja Páleša v Levoči.
Juraj Páleš bol v roku 1818 vymenovaný za
prvého riaditeľa Pedagogického inštitútu v Spišskej
Kapitule a v roku 1819 vydal v Levoči prvú Pedagogiku
v slovenčine, resp. vo vtedajšej bernolákovčine.

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Bc.)
Absolvovaním študijného programu bakalárskeho štúdia
špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne
postihnutých získa absolvent spôsobilosť pre špeciálnu
výchovnú prácu v špeciálnych základných školách, v
praktickej škole, v špecializovaných triedach pre
jednotlivcov s mentálnym postihnutím, špeciálnu
prevýchovnú prácu jednotlivcov s mentálnym
a
viacnásobným
postihnutím,
s
mentálnym
a viacnásobným postihnutím, špeciálnu výchovnú prácu
v domovoch sociálnych služieb pre osoby s mentálnym
postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, v domovoch mládeže pre mládež s mentálnym
postihnutím, v domovoch mládeže pri odborných učilištiach pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím,
špeciálnu prevýchovnú prácu jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím; špeciálnu výchovnú
prácu pre jednotlivcov s autizmom; špeciálnu výchovnú prácu v chránených dielňach pre osoby s
mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím; špeciálnu výchovnú a prevýchovnú
prácu v špeciálnych výchovných zariadeniach (diagnostických centrách pre deti a mládež s mentálnym
postihnutím,
reedukačných
centrách
pre
deti
a
mládež
s mentálnym postihnutím).

Možnosti štúdia v akreditovaných študijných programoch v akademickom roku 2021/2022
Bakalárske študijné programy
 Špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých
 Predškolská a elementárna pedagogika
sociálne znevýhodnených skupín

Magisterské študijné programy
- Špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (Bc.)
Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces na základných školách
(predovšetkým na 1. stupni) a v školských zariadeniach zameraných na mimotriedne a mimoškolské
aktivity pre deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych detí a žiakov.
Absolvent má návyk permanentného vzdelávania sa, je schopný interpretácie vedeckých textov z oblasti
pedagogiky, dokáže efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich
sa práce s deťmi a žiakmi. Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné na
prípravu pre získanie magisterského vzdelania v súlade s aktuálnym školským zákonom NR SR
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a zákonom NR SR č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch.
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Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Mgr.)
Absolvent magisterského učiteľského štúdia špeciálnej
pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa
uplatní ako učiteľ prvého/ druhého stupňa základnej
školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý
vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením - špeciálny
pedagóg na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov
s mentálnym postihnutím v študijnom odbore
pedagogika mentálne postihnutých, ako učiteľ
profesijných (odborných) predmetov strednej školy
na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika, školský
špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg a špeciálny pedagóg v školských poradenských
zariadeniach.

Viac informácií na: http://www.ijplevoca.sk/sk/studium, www.pf.ku.sk
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