
Harmonogram zajęć 25--26 stycznia 2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia  podyplomowe II sem. 

 

25 stycznia 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 

mgr W. Kobza s. 29 

11.00-12.30 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 

mgr W. Kobza s. 29 

13.00-15.15 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 

wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.29 

15.30-17.00 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 

wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s. 29 

 

26 stycznia 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s.14 

11.00-12.30 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s. 14 

13.00-15.15 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s. 6 

15.30-17.00 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s. 6 
 

 

 



Harmonogram zajęć 7-9  lutego 2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia  podyplomowe II sem. 
  

7 lutego 2020 – piątek 

 

16.00-18.15    Seminarium dyplomowe  - prof. L. Skorecka s. 14 

                          

8 lutego 2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 

mgr W. Kobza s.14 

11.00-12.30 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju ruchowego 

mgr W. Kobza s.14 

13.00-15.15 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.14 

15.30-17.00 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.14 

 

9 lutego 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna)  

mgr K. Heller s.14 

11.00-12.30 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna) 

mgr K. Heller s.14 

13.00-15.15 Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji słuchowej i niedosłyszących mgr S. Bury s.13 

15.30-17.00 Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji słuchowej i niedosłyszących mgr S. Bury s.13 

 

 



Harmonogram zajęć 22-23  lutego 2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - 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 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s. 13 

15.30-17.00 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s. 13 

 

23 lutego 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s. 13 

11.00-12.30 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s.13 

13.00-15.15 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s.19 

15.30-17.00 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s.19 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            Harmonogram zajęć 7-8 marca 2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia  podyplomowe II sem. 

 
                             6 marca 2020 – piątek 

16.00-18.15  Seminarium dyplomowe prof. L. Skorecka s. 7 

 
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 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.29 

15.30-17.00 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.29 

 

8 marca 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s.15 

11.00-12.30 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s.15 

13.00-15.15 Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji słuchowej i niedosłyszących mgr S. Bury s.15 

15.30-17.00 Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji słuchowej i niedosłyszących mgr S. Bury s.15 

 

 



 

Harmonogram zajęć 20-22 marca 2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia  podyplomowe II sem. 

 
20 marca 2020 – piątek 

16.00 -  17.30  Seminarium dyplomowe prof. L. Skorecka s. 28 
 

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 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.28 

15.30-17.00 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.28 

22 marca 2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s.29 

11.00-12.30 Podstawy pedagogiki korekcyjnej dr Danuta Jankowska – wykład s.29 

13.00-15.15 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna) 

mgr K. Heller s.6 

15.30-17.00 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna) 

mgr K. Heller s.6 
 

 



Harmonogram zajęć 3-5 kwietnia  2020 r. 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia  podyplomowe II sem. 
3 kwietnia 2020 – piątek 

16.00-17.30  Seminarium dyplomowe prof. L. Skorecka s. 7 
4 kwietnia  2020 - sobota 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s.7 

11.00-12.30 
Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży. 

mgr D. Oboza s.7 

13.00-15.15 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s.6 

15.30-17.00 
Metodyka zajęć rewalidacyjnych i   korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną 

mgr J. Jankowska s.6 

 

5 kwietnia  2020  - niedziela 

godz. przedmiot 

8.30-10.45 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.28 

11.00-12.30 
Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania  z diagnozą i metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

i wyrównawczych  mgr R. Mikołajczyk s.28 

13.00-15.15 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna) 

mgr K. Heller s.6 

15.30-17.00 
Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dydaktyka i diagnostyka specjalna) 

mgr K. Heller s.6 
 


