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Sobota 15.10.2022r.- spotkanie stacjonarne 

 

9.00-12;00    (4) 

Metodyka  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –

ćwiczenia mgr Anna Szewczuk  sala 113 

 

12:15-16;00  (5) 

Umiejętności wychowawcze –trening – ćwiczenia  

mgr Anna Szymańska  sala 113 

 

Niedziela 16.10.2022r.- spotkanie stacjonarne 

 

9:00-12:00              (4) 

Interwencja kryzysowa – ćwiczenia dr Celina Witkowska sala 113 

 

12.15-16.45           (4) 

Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera- 

ćwiczenia mgr Ewa Kasperowicz  sala 113 

 

 

 

Piątek 28.10.2022r – spotkanie stacjonarne 

15.00 – 18.45     (5) Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i 

sprzężoną – wykład mgr Małgorzata Łasek-Dowiat  sala 113 

 

Sobota 29.10.2022r- spotkanie stacjonarne 

9.00-11:15   (3) Metodyka  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –

ćwiczenia mgr Anna Szewczuk  sala 113 

11:30-13:45   (3)  Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera- 

ćwiczenia mgr Ewa Kasperowicz sala 113 

14:00-17:45   (5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –diagnoza i terapia- ćwiczenia  

dr Beata Świątek  sala 113 

 

Niedziela 30.10.2022- spotkanie stacjonarne 

 

9:00-11:15  (3) 

Umiejętności wychowawcze –trening – ćwiczenia  

mgr Anna Szymańska  sala 113 

 

11;30-13:45  (3) 

 Interwencja kryzysowa – ćwiczenia dr Celina Witkowska 

sala 113 

14:00-17:45  (5) Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i 

sprzężoną – ćwiczenia  mgr Małgorzata Łasek-Dowiat  sala 113 

 

 

 



      

 

 

Piątek 18.11.2022r- spotkanie online 

 

15.00 – 18.45  (5) 

 Promocja zdrowia – ćwiczenia dr Beata Świątek   

 

Sobota 19.11.2022r- spotkanie online 

 

9.00-12.00   (4) 

 Promocja zdrowia – ćwiczenia dr Beata Świątek  

 

12:15- 15:15 (4) 

Metodyka  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –

ćwiczenia mgr Anna Szewczuk  

 

15.30-18:30  (4) 

 Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera- 

ćwiczenia mgr Ewa Kasperowicz   

 

 

Niedziela  20.11.2022r  - spotkanie online 

9.00-12.00  (4) Interwencja kryzysowa – ćwiczenia dr Celina Witkowska  sala 113 

12.15-16:45  (6) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –diagnoza i terapia- ćwiczenia  

dr Beata Świątek  sala 113 

 

 

Piątek 25.11.2022r- spotkanie online 

 

15.00 – 18.45  (4) 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –diagnoza i terapia- 

ćwiczenia  

dr Beata Świątek  zaliczenie   

 

 

Sobota  26.11.2022- spotkanie stacjonarne 

9.00-12.00  (4)  Metodyka  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –

ćwiczenia mgr Anna Szewczuk zaliczenie     sala 113 

12:15-14:30 (3)  Umiejętności wychowawcze –trening – ćwiczenia   sala 113 

mgr Anna Szymańska  

14:45-17:45  (4) Umiejętności wychowawcze –trening – ćwiczenia  zaliczenia 

mgr Anna Szymańska   sala 113 

 

 

Niedziela  27.11.2022r- spotkanie stacjonarne  

11.45-14.45 (4) Interwencja kryzysowa- ćwiczenia dr Celina Witkowska  

zaliczenie   sala 113 

15.00-18.00  (4) Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera- 

ćwiczenia mgr Ewa Kasperowicz zaliczenie    sala 113 

 

 

Piątek 16.12.2022r. – spotkanie online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

15:00-18.00  (4)  Promocja zdrowia – ćwiczenia dr Beata Świątek   

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Sobota 17.12.2022r.- spotkanie online 

9.00-13:30 (6)  Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i 

sprzężoną – ćwiczenia  mgr Małgorzata Łasek-Dowiat   

 

13:45-17:30  (5) 

  

Promocja zdrowia – ćwiczenia dr Beata Świątek    

 

 

 

 

 

Niedziela 18.12.2022 r.- spotkanie online 

9.00-10:30  (2) Promocja zdrowia – ćwiczenia dr Beata Świątek zaliczenie 

10:45-13:45 (4) Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i 

sprzężoną – ćwiczenia  mgr Małgorzata Łasek-Dowiat zaliczenie 

 

 
 

 


