
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

data godziny temat wykładu wykładowca forma rygor 

24.10.2020 
sobota 

11:00 - 12:30 
Budowanie relacji w klasie i przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej – wykład inauguracyjny rok akademicki 2020/2021 

prof. Jacek Pyżalski 
Webinarium 
synchroniczne F 

14.11.2020 
sobota 

10.00 - 11.30 Mówienie uczy słuchania – wykład inaugurujący webinaria prof. Jerzy Bralczyk 
Webinarium 
synchroniczne O 

12.00-13.30 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkołach, placówkach oświatowych 

mgr Paweł Łukaszewski 
Webinarium 
synchroniczne O 

14.00-15.30 
Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w klasie szkolnej. 
Strategie postępowania 

mgr Joanna Sikora 
Webinarium 
synchroniczne F 

15.11.2020 
niedziela 

12.00-13.30 Edukacja włączająca i integracyjna – analiza porównawcza mgr Agnieszka Karłuk 
Webinarium 
synchroniczne F 

28.11.2020 
sobota 

10.00- 11.30 Prawo oświatowe w szkole, placówce oświatowej dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
synchroniczne O 

10.00-11.30 
Pedagogika specjalna. Kim jest autysta, a kim Asperger?- różnice 
i podobieństwa, omówienie problematyki 

mgr Grzegorz Laszczak 
Webinarium 
synchroniczne F 

12:00-13:30 Efektywna współpraca z rodzicami. mgr Joanna Sikora 
Webinarium 
synchroniczne F 

14:00-15:30 
Nowoczesne technologie w pracy nauczycieli różnych 
specjalności. Jak pracować z Pokoleniem Z 

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne O 

16:00 –17:30 Komunikacja interpersonalna dr Robert Mertuszka 
Webinarium 
synchroniczne O 

05.12.2020 
sobota 

10:00-11:30 Uczeń z zaburzoną koncentracją na lekcji mgr Maria Tuchowska 
Webinarium 
synchroniczne F 
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14.00-15.30 
Praktyczne aspekty stosowania ochrony danych osobowych 
w placówkach oświatowych 

mgr Piotr Leśniewicz 
Webinarium 
synchroniczne O 

19.12.2020 
sobota 

10.00-11.30 
Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w szkole i w przedszkolu 

mgr Maria Tuchowska 
Webinarium 
synchroniczne F 

12:00-13:30 Podstawy wiedzy z andragogiki mgr Ewa Kucypera 
Webinarium 
synchroniczne F 

14:00 - 15:30 
Jak przenosić odpowiedzialność za uczenie się na ucznia?  
Od kultury nauczania do kultury uczenia się. 

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne O 

14.00-15.30 Praca z uczniem trudnym wychowawczo. Dziecko z ADHD mgr Alina Żwirblińska 
Webinarium 
synchroniczne F 

16.00-17.30 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego. 

mgr Ewa Szymanek-Płaska 
Webinarium 
synchroniczne F 

09.01.2021 
sobota 

12.00-13.30 Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych mgr Agnieszka Karłuk 
Webinarium 
synchroniczne F 

16.01.2021 
sobota 

10.00-11.30 Wyzwania współczesnej edukacji w praktyce szkolnej mgr Ewa Drozd 
Webinarium 
synchroniczne O 

10:00-11:30 Stres i wypalenie zawodowe mgr Joanna Sikora 
Webinarium 
synchroniczne O 

12.00-13.30 
Zachowania trudne u uczniów z autyzmem - strategie 
postępowania 

mgr Izabela Sokołowska-Zatorska 
Webinarium 
synchroniczne F 

23.01.2021 
sobota 

14.00-15.00 
Konstruowanie własnego scenariusza lekcji w ramach edukacji 
czytelniczej i medialnej 

mgr Krystyna Ratyńska - 
Olechnowska 

Webinarium 
synchroniczne O 

30.01.2021 
sobota 

10.00-11.30 
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa pracy, 
w tym ochrona własności intelektualnej 

dr Sebastian Stankiewicz 
Webinarium 
synchroniczne O 

10.00-11.30 
Organizacja procesu dydaktycznego dla dzieci przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. 

mgr Bożena Fajkowska 
Webinarium 
synchroniczne F 

12.00-13:30 
Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej. Techniki pracy 
warsztatowej 

mgr Ewa Kucypera 
Webinarium 
synchroniczne O 

12.00-13.30 Wybrane problemy bezpieczeństwa współczesnego świata dr Elżbieta Sawa - Czajka 
Webinarium 
synchroniczne F 

14:00-15:30 
Organizacja kształcenia specjalnego na bazie aktualnych 
rozporządzeń MEN (zadania dyrektora, koordynatora, zespołu) 

mgr Monika Janczy 
Webinarium 
synchroniczne F 

06.02.2021 
sobota 

14.00-15.30 
Internet jako medium usprawniające przepływ informacji w 
dobie globalizacji 

mgr Krystyna Ratyńska - 
Olechnowska 

Webinarium 
synchroniczne O 



 

 

27.02.2021 
sobota 

12.00-13.30 
Jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u uczniów?- 
narzędzia i techniki. 

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne O 

14.00-15.30 

Konstruowanie niezbędnej dokumentacji dla dziecka 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET, 
WOPFU), okresowe oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
oceny efektywności w zakresie IPET. Modyfikacja IPET 

mgr Monika Janczy 
Webinarium 
synchroniczne O 

14.00-15.30 ABC ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych mgr Stanisław Rozwadowski 
Webinarium 
synchroniczne F 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
w szkołach i placówkach oświatowych 

mgr Paweł Łukaszewski 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Metody nauki czytania, a ich skuteczność w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

mgr Renata Janowska 
Webinarium 
asynchroniczne O 

 
 


