Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Špeciálna a liečebná pedagogika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: Základy pedagogiky
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou
k záverečnému hodnoteniu. Záverečné hodnotenie prostredníctvom písomného testu (minimálna požiadavka
úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním predmetu ovládajú potrebné informácie z oblasti edukácie detí, mládeže a dospelých
so špeciálnymi potrebami. Študenti dokážu charakterizovať rôzne typy postihnutia a osobitosti súvisiace
s výchovou a vzdelávaním podľa typológie osôb so zdravotným postihnutím. V praxi zvládnu flexibilne
a altruisticky pracovať a pomáhať rôznej klientele. Budú vedieť komunikovať v rámci riešených problémov
klientov s odborníkmi v oblasti špeciálnej a liečebnej pedagogiky.
Stručná osnova predmetu:
 Špeciálna a liečebná pedagogika ako vedný obor a ich zameranie (predmet, cieľ, úloha, pojem „liečebná“).
 Systém špeciálnej a liečebnej pedagogiky ako vedného odboru.
 Vymedzenie základných pojmov (porucha, disabilita - obmedzenie, handicap, defekt, chyba, anomália,
deviácia, ohrozenie).
 Príčiny vzniku zdravotného postihnutia.
 Princípy a metódy v špeciálnej pedagogike, liečebno-pedagogické metódy.
 Špeciálno-pedagogická diagnostika, diagnostické metódy v liečebnej pedagogike.
 Zásady, prístupy v liečebnej pedagogike.
 Terapie v liečebnej pedagogike a formy liečebno-pedagogickej práce, liečebno-pedagogické programy.
 Systém špeciálneho školstva.
 Integrácia a individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVP).
 Špeciálna pedagogika a dospelí klienti.
 Zdravotne postihnuté dieťa v rodine.
 Súčasné trendy v špeciálnej a liečebnej pedagogike.
Odporúčaná literatúra:
PREVENDÁROVÁ, J. 2012. Rodinná terapia v praxi. Brno : Tribun EU, 2012. 284 s.
TOMÁNEK, P. 2012. Teoretické východiská rodinnej výchovy. Brno : Tribun. 165 s.
HORŇÁKOVÁ, M. 2005. Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2005.
MÜHLPACHR, P. 2007. Dilemata speciální pedagogiky. Brno : MSD, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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Vyučujúci:
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
PaedDr. et Mgr. Pavol Tománek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

