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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 

 
14.00-15.30 

Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej i każdego ucznia w 
kontekście nauczanego przedmiotu  

 
mgr Jolanta Marzec 

Webinarium 
synchroniczne F 

16.00-17.30 Wprowadzenie do logopedii 
mgr Małgorzata Malcan- 
Kołaczkowska 
 

Webinarium 
synchroniczne O 

15.11.2020 
niedziela 

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

21.11.2020 
sobota 10.00-11.30 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej mgr Jolanta Misztal Webinarium 

synchroniczne O 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
Studia podyplomowe w zakresie: 

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

     WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 



 

 

 
28.11.2020 
sobota 

 
10.00-11.30 
 

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

 
mgr Grzegorz Laszczak Webinarium 

synchroniczne O 

 
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 Mertuszka 
 

Webinarium 
synchroniczne F 

16.00-17.30 Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 
 
mgr Alina Żwirblińska 
 

Webinarium 
synchroniczne O 

29.11.2020 
niedziela 

12.00-13.30 Rewalidacja osób niedosłyszących i niesłyszących. mgr Agnieszka Karłuk Webinarium 
synchroniczne O 

 
05.12.2020 
sobota 
 

 
10:00-11:30 
 

Uczeń z zaburzoną koncentracją na lekcji 
 
mgr Maria Tuchowska Webinarium 

synchroniczne O 

14.00-15.30 Praktyczne aspekty stosowania ochrony danych osobowych  
w placówkach oświatowych 

mgr Piotr Leśniewicz 
 

Webinarium 
synchroniczne F 

14.00-15.30 Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu mgr Małgorzata Malcan- 
Kołaczkowska 

Webinarium 
synchroniczne O 

16.00-17.30 Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych 
 

mgr Martyna Manowska- 
Laszczak 

Webinarium 
synchroniczne F 



 

 

13.12.2020 
niedziela 
 

12.00-13.30 
 
Edukacja i terapia osób słabowidzących i niewidomych 
 

mgr Agnieszka Karłuk Webinarium 
synchroniczne O 

16.00-17.30 
Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim na I i II etapie edukacyjnym 
 

mgr Alina Żwirblińska 
 
 

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 

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

Webinarium 
synchroniczne O 

16.00-17.30 
 

 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego 
 

 
mgr Ewa Szymanek-Płaska Webinarium 

synchroniczne F 

 
16:00-17:30 
 

Uczeń z autystycznego spektrum – funkcjonowanie, 
organizacja pracy, usprawnianie. 

 
mgr Izabela Sokołowska -
Zatorska 

Webinarium 
synchroniczne O 

 
09.01.2021 
sobota 

 
12.00-13.30 

 
Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 
 

 
mgr Agnieszka Karłuk 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 O 

12.00-13.30 
 
 

Zachowania trudne u uczniów z autyzmem - strategie 
postępowania 

 
mgr Izabela Sokołowska-
Zatorska 

Webinarium 
synchroniczne O 

   Webinarium O 



 

 

14.00-15.30 Psychologiczne aspekty pracy pedagoga 
 

dr Aleksandra Jędryszek synchroniczne 

16.00-17.30 Rozwój mowy dziecka  
mgr Karolina Balcerzak 

Webinarium 
synchroniczne F 

 
16.00-17.30 
 

 
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną na wyższych etapach edukacyjnym 
w szkole ogólnodostępnej i specjalnej 

mgr Bożena Fajkowska 
 

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 F 

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

mgr Bożena Fajkowska 
 

Webinarium 
synchroniczne O 

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 O 

14:00-15:30 
Kierowanie, zarządzanie i administrowaniem zespołem 
pracowniczym. 
 

      
dr Robert Mertuszka Webinarium 

synchroniczne F 

 
16:00-17:30 Pedagogika lecznicza       mgr Henryka Rewak Webinarium 

synchroniczne O 
13.02.2021 
sobota 

 
10.00-11.30 Komunikowanie się osób z autyzmem mgr Małgorzata Malcan- 

Kołaczkowska 
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 

 Konstruowanie niezbędnej dokumentacji dla dziecka z  Webinarium O 



 

 

14.00-15.30 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET, 
WOPFU, okresowe oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
oceny efektywności w zakresie IPET. Modyfikacja IPET. 

mgr Monika Janczy 
 

synchroniczne 

 
14.00-15.30 ABC ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych 

 
mgr Stanisław Rozwadowski 
 

Webinarium 
synchroniczne F 

16.00-17.30 
 
Dziecko z przewlekła chorobą somatyczną w roli ucznia 
 

 
mgr Henryka Rewak 
 

Webinarium 
synchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Zaburzenia sensoryczne u osób ze spektrum autyzmu  
i z niepełnosprawnością intelektualną  
 

mgr Tomasz Jasion Webinarium 
asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta Uczeń z zaburzeniami zachowania na lekcji mgr Maria Tuchowska Webinarium 

asynchroniczne O 
W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Diagnoza funkcjonalna małego dziecka,  
w tym z zaburzeniami rozwojowymi 

mgr Małgorzata Malcan – 
Kołaczkowska 

Webinarium 
asynchroniczne O 

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 

Integracja sensoryczna jako metoda terapetyczna w pracy  
z dziećmi z deficytami rozwojowymi mgr Joanna Żarska Webinarium 

asynchroniczne O 
W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu  mgr Monika Janczy Webinarium 

asynchroniczne O 

W dowolnym czasie do 
pobrania ze strefy studenta 

Terapia poznawczo – behawioralna – techniki 
terapeutyczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi  
i młodzieżą 

mgr Katarzyna Szepieniec 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 
 


