
  

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 W ZAKRESIE METODYKI WSPOMAGANIA KOMUNIKACJI 

JĘZYKOWEJ UCZNIÓW 

semestr II 

 

Spotkanie online 27.08.2022 
 

 

Sobota  27.08.2022r 

 

9:00 – 12:00  (4)   Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej ćw grupa I dr 

Agnieszka Kossowska/ Metodyka rozwijania czytelnictwa – ćw. 

grupa II mgr Ewa Granat 

12:15-15:15  (4) Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej ćw grupa II dr 

Agnieszka Kossowska / Metodyka rozwijania czytelnictwa – ćw. 

grupa I mgr Ewa Granat 

 

Spotkanie online 30.09.2022 
 

 

Piątek  30.09.2022r 

 

14:30- 17:30     (4) Metodyka wspomagania komunikacji językowej – ćw. I grupa mgr 

Magdalena Sekieta-Scopinaro / Metodyka rozwijania czytelnictwa – 

ćw. grupa II mgr Ewa Granat 

 

 

Spotkanie online 07.10.2022 
 

 

Piątek 07.10.2022 

 

14:30-17;30    (4) Metodyka wspomagania komunikacji językowej – ćw. II grupa mgr 

Magdalena Sekieta-Scopinaro / Metodyka rozwijania czytelnictwa – 

ćw. grupa I mgr Ewa Granat 

 
Sobota 08.10.2022 

 
9:00 – 12:00   (4)  Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa I 

mgr  Magdalena Dolińska 

/ Metoda Fonogestów – ćw grupa II mgr Stanisław Pilch 

12:15-15:15    (4) Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa II 

mgr  Magdalena Dolińska 

/ Metoda Fonogestów – ćw grupa I mgr Stanisław Pilch 



  

15:30-17:00    (2) Metodyka wspomagania komunikacji językowej – ćw. I grupa mgr 

Magdalena Sekieta-Scopinaro  / Metodyka rozwijania czytelnictwa 

– ćw. grupa II mgr Ewa Granat zal 

17:15- 18:45     (2) Metodyka wspomagania komunikacji językowej – ćw. II grupa mgr 

Magdalena Sekieta-Scopinaro  / Metodyka rozwijania czytelnictwa 

– ćw. grupa I mgr Ewa Granat zal 

 

 
Niedziela 09.10.2022 

 

09:00 – 12;00    (4)  Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa I mgr 

Agnieszka Pilch/ Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci 

z zaburzeniami komunikacji ćw grupa II mgr  Magdalena Dolińska  

 

12:15-15:15      (4) Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa II mgr 

Agnieszka Pilch/ Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci 

z zaburzeniami komunikacji ćw grupa I mgr  Magdalena Dolińska  

 

15:30-17:45       (3) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa I mgr Ewa Granat 

 

 

 

Spotkanie online 21.10.2022– 23.10.2022 
Piątek 21.10.2022r 

 
16:00 - 18:15  (3) Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie 

się - ćw grupa II mgr Agnieszka Pilch 

 
Sobota 22.10.2022 

 
09:00 - 12:00   (4)  Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami 

komunikacji ćw grupa I mgr  Magdalena Dolińska/ Metodyka 

wspomagania komunikacji językowej – ćw. II grupa mgr Magdalena 

Sekieta-Scopinaro zal 

12:15-15:15     (4) Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami 

komunikacji ćw grupa II mgr  Magdalena Dolińska/ Metodyka 

wspomagania komunikacji językowej – ćw. I grupa mgr Magdalena 

Sekieta-Scopinaro zal 

15:30-17:45    (3) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa II  mgr Ewa Granat 

 

 

Niedziela 23.10.2022 

 
09:00 - 12:00    (4)  Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. I grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro/ Metody komunikacji 

wspomagającej i alternatywnej ćw grupa II dr Agnieszka Kossowska 



  

12:15-  15:15     (4)  Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. II grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro/ Metody 

komunikacji wspomagającej i alternatywnej ćw grupa I dr 

Agnieszka Kossowska 

15:30-17:45    (3) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa I  mgr Ewa Granat 

 

Spotkanie online 04.11.2022– 06.11.2022 

 
Piątek 04.11.2022r 

 
16:00 - 18:15  (3) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa II  mgr Ewa Granat// 

Metoda Fonogestów – ćw grupa I mgr Stanisław Pilch 

 

 

 

Sobota 05.11.2022r 

 

9:00-12:00      (4) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa I  mgr Ewa Granat zal/ 

Seminarium problemowe ćw, grupa II dr Agnieszka Kossowska 

12:15-15:15    (4) Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i 

rozumienie  wypowiedzi słownych ćw. grupa II mgr Ewa Granat 

zal/ Seminarium problemowe ćw, grupa I dr Agnieszka Kossowska 

15:30 -17:45       (3) Metoda Fonogestów – ćw grupa II mgr Stanisław Pilch/ Metodyka 

stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie się - ćw 

grupa I mgr Agnieszka Pilch 

 

 

Niedziela 06.11.2022 

 

9:00-12:00       (4) Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. I grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro/  Metodyka 

nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa II mgr  

Magdalena Dolińska 

12:15-15:15    (4) Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. II grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro / Metodyka 

nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa I mgr  

Magdalena Dolińska 

15:30-17:45     (3)  Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie 

się - ćw grupa II mgr Agnieszka Pilch/ Metoda Fonogestów – ćw 

grupa I mgr Stanisław Pilch zal 

 

 

 

 

 



  

Spotkanie online 18.11.2022– 20.11.2022 

 
Piątek 18.11.2022r 

 
16:00 - 18:15  (3) Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie 

się - ćw grupa I mgr Agnieszka Pilch // Metoda Fonogestów – ćw 

grupa II mgr Stanisław Pilch zal 

 

Sobota 19.11.2022r 

 

9:00-12:00      (4) (3) Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie 

się - ćw grupa I mgr Agnieszka Pilch zal/Seminarium problemowe 

gr II mgr Agnieszka Kossowska zal ( do 11:15) 

12:15-15:15   (4) (3) Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie 

się - ćw grupa II mgr Agnieszka Pilch zal/ Seminarium problemowe 

gr I mgr Agnieszka Kossowska zal ( do 14:30) 

15:30 -17:00    (2)  Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa I 

mgr  Magdalena Dolińska-zal 

17:15- 18:45 (2) Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – ćw grupa II 

mgr  Magdalena Dolińska-zal 

 

 

Niedziela 20.11.2022 

 

9:00-10:30       (2) Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. I grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro/ zal /Metodyka 

nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami komunikacji 

ćw grupa II mgr  Magdalena Dolińska zal  

10:45-12:15    (2) Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej 

ćw. II grupa mgr Magdalena Sekieta-Scopinaro zal/Metodyka 

nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami komunikacji 

ćw grupa I mgr  Magdalena Dolińska zal  

12:30-14:45     (3) (2)  Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa II mgr 

Agnieszka Pilch / Metody komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej ćw grupa I dr Agnieszka Kossowska ( do 14:00) 

15:00-17:15   (3) (2)  Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa I mgr 

Agnieszka Pilch / Metody komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej ćw grupa II dr Agnieszka Kossowska ( do 16:30) 

 

 

Piątek  02.12.2022r 

 
17:00-19:15     (3)  Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa I mgr 

Agnieszka Pilch zal 

 

Sobota  03.12.2022r 

 
9:00-11:30     (3)  Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce ćw grupa II mgr 

Agnieszka Pilch zal 



  

 


