
Harmonogram zajęć 25--26 stycznia 2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 

 

25 stycznia 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.27 

11.00-12.30 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.27 

13.00-15.15 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.27 

15.30-17.00 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.27 

 

26 stycznia 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.6 

11.00-12.30 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.6 

13.00-15.15 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s. 14 

15.30-17.00 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s. 14 
 

 



Harmonogram zajęć 7-9  lutego 2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 

 
                          

8 lutego 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.19 

11.00-12.30 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.19 

13.00-15.15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.19 

15.30-17.00 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.19 

 

9 lutego 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

11.00-12.30 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

13.00-15.15 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.6 

15.30-17.00 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.6 

 

 



Harmonogram zajęć 22-23  lutego 2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 

 
22 lutego 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

11.00-12.30 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

13.00-15.15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.15 

15.30-17.00 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.15 

 

23 lutego 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s.19 

11.00-12.30 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s.19 

13.00-15.15 Seminarium dyplomowe dr R. Stefańska-Klar s.14 

15.30-17.00 Seminarium dyplomowe dr R. Stefańska-Klar s.14 

 

 

 

 

 



Harmonogram zajęć 7-8 marca 2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 

 
7 marca 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

11.00-12.30 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

13.00-15.15 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.15 

15.30-17.00 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.15 

 

8 marca 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

11.00-12.30 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

13.00-15.15 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.6 

15.30-17.00 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.6 

 

 

 



Harmonogram zajęć 20-22 marca 2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 

 
20 marca 2020 – piątek 

16.00 -  18.00 Seminarium dyplomowe dr R. Stefańska – Klar s. 29 

 

21  marca 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

11.00-12.30 Pedagogika specjalna dr Danuta Jankowska – wykład s. 15 

13.00-15.15 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.15 

15.30-17.00 Modele terapeutyczne i terapie wspomagające dr R. Stefańska-Klar s.15 

 

22 marca 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.28 

11.00-12.30 
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i 

szkolna, mgr M. Nowak – Wlach s.28 

13.00-15.15 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.28 

15.30-17.00 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.28 
 



Harmonogram zajęć 3-5 kwietnia  2020 r. 

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe 

- studia  podyplomowe II sem. 
 

4 kwietnia  2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

11.00-12.30 
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

mgr M. Kapalska s.6 

13.00-15.15 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s.7 

15.30-17.00 
Trening umiejętności społecznych z metodyką zajęć aktywizujących w grupie przedszkolnej i szkolnej 

mgr D. Oboza s.7 

 

5 kwietnia  2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Seminarium dyplomowe dr R. Stefańska-Klar s.7 

11.00-12.30 Seminarium dyplomowe dr R. Stefańska-Klar s.7 

13.00-15.15 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.7 

15.30-17.00 
Metodyka nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

mgr J. Jankowska s.7 
 


