
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

 
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 O 

21.11.2020 
sobota 

10.00 - 11.30 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej mgr Jolanta Misztal 
Webinarium 
synchroniczne F 

28.11.2020 
sobota 

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

12.00 - 13:30 Efektywna współpraca z rodzicami mgr Joanna Sikora 
Webinarium 
synchroniczne O 

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

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne F 

14.00 - 15.30 Rozwój psychoruchowy dziecka i jego zaburzenia 
mgr Izabela Sokołowska-

Zatorska 
Webinarium 
synchroniczne O 

16:00 - 17:30 Komunikacja interpersonalna dr Robert Metruszka 
Webinarium 
synchroniczne O 

podyplomowe.info 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
Studia podyplomowe w zakresie: 

SOCJOTERAPIA 

O – zajęcia obligatoryjne F – zajęcia fakultatywne Rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy 



 

 

 16:00 – 17:30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Alina Żwirblińska 
Webinarium 
synchroniczne F 

 
05.12.2020 

sobota 
 

10:00 - 11:30 Uczeń z zaburzoną koncentracją na lekcji mgr Maria Tuchowska 
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 O 

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

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne F 

16.00 - 17.30 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego 

mgr Ewa Szymanek-Płaska 
Webinarium 
synchroniczne O 

16.01.2021 
sobota 

 

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

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

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

mgr Izabela Sokołowska-
Zatorska 

Webinarium 
synchroniczne O 

16:00 - 17:30 
 
Rozwój mowy dziecka 
 

dr Aleksandra Jędryszek 
Webinarium 
synchroniczne F 

30.01.2021 
sobota 

 

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 F 

14:00-15:30 

 
Organizacja kształcenia specjalnego na bazie aktualnych 
rozporządzeń MEN (zadania dyrektora, koordynatora, zespołu) 

 

mgr Monika Janczy 
Webinarium 
synchroniczne F 



 

 

27.02.2021 
sobota 

 
 

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

mgr Dorota Podorska 
Webinarium 
synchroniczne F 

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 F 

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

 16:00-17:30 Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w roli ucznia mgr Henryka Rewak 
Webinarium 
synchroniczne F 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Istota współczesnego wychowania dr Eugeniusz Suwiński 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Prawne podstawy resocjalizacyjne. Metodyka wychowania 
resocjalizacyjnego 

dr Krzysztof Dziedzic 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Strategie postępowania wobec zachowań trudnych 
mgr Izabela Sokołowska-

Zatorska 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Strategie postępowania w pracy z uczniami niedostosowanymi 
społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym 

mgr Lech Stempek 
Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Techniki relaksacyjne, czyli jak radzić sobie ze stresem mgr Agnieszka Gierłowska 
Webinarium 
asynchroniczne O 

 
 


