
Harmonogram zajęć 12--13 października 2019 r. 

II  rok 2 stopień  

12 października  2019- sobota 

godz. PWiP PWiTP TPzEW 
8.30-10. 45 Antropologia kulturowa w. dr Grzegorz Odoj s. 7 

11.00-12.30 Antropologia kulturowa w. dr Grzegorz Odoj s. 7 

13.00-15.15 Współczesne tendencje w edukacji plastycznej dziecka w. dr Piotr Wysogląd s.7 
Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej  

dr Sławomira Ruchała s.19 

15.30-17.00 
Współczesne tendencje w edukacji plastycznej dziecka w. dr Piotr Wysogląd s.7 Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej  

dr Sławomira Ruchała s.19 

 

13 października  2019- niedziela 

godz. PWiP PWiTP TPzEW 

8.30-10.45 

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

mgr Katarzyna Heller s.29 

Specyficzne trudności w nauce matematyki - diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 

wyrównawczych w. mgr Sylwia Bury s. 30 

11.00-12.30 

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

mgr Katarzyna Heller s.29 

Specyficzne trudności w nauce matematyki - diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i 

wyrównawczych w. mgr Sylwia Bury s. 30 

13.00-15.15 
Współczesne tendencje w edukacji muzycznej dziecka w.  

 dr Anna Trzcionka-Wieczorek s. 30 

Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego - 

diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych i wyrównawczych mgr Katarzyna 

Heller s.29 

15.30-17.00 

Współczesne tendencje w edukacji muzycznej dziecka w.  

 dr Anna Trzcionka-Wieczorek s.30 

Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego - 

diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych i wyrównawczych mgr Katarzyna 

Heller s.29 

 



Harmonogram zajęć 26--27 października 2019 r. 

II  rok 2 stopień  

26 października  2019- sobota 

godz. PWiP PWiTP TPzEW 

8.30-10. 45 
Etyka zawodu nauczyciela prof. M. Uglorz 

s.6 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z 

uczniem z niepełnosprawnością wzrokową mgr 

I. Magdziarz s.13 
 

11.00-12.30 
Etyka zawodu nauczyciela prof. M. Uglorz 

s.6 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z 

uczniem z niepełnosprawnością wzrokową mgr 

I. Magdziarz s.13 

Język obcy mgr B. Kołata s.29 

10.15-12.30 

13.00-15.15 Język obcy mgr B. Kołata s.29  

Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i 

społecznego - diagnoza i metodyka zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych 

mgr Katarzyna Heller s.14 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z 

uczniem z niepełnosprawnością wzrokową mgr I. 

Magdziarz s.13 

15.30-17.00 

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mgr 

Katarzyna Heller s.14 Język obcy mgr B. Kołata s.29 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z 

uczniem z niepełnosprawnością wzrokową mgr I. 

Magdziarz s.13 

 

          27 października  2019- niedziela 

godz. PWiP PWiTP TPzEW 

8.30-10.45 

Współczesne tendencje w edukacji 

plastycznej dziecka ćw. dr Piotr Wysogląd 

s.28  

Język obcy mgr B. Kołata s.27 
Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dr 

Sławomira Ruchała s.14 

11.00-12.30 
Język obcy mgr B. Kołata s.27 Współczesne tendencje w edukacji plastycznej 

dziecka ćw. dr Piotr Wysogląd s. 28 

Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dr 

Sławomira Ruchała s.14 

13.00-15.15 Współczesne tendencje w edukacji technicznej w. dr L. Wollman s. 6 
Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego - 

diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

i wyrównawczych mgr Katarzyna Heller s.13 

15.30-17.00 Współczesne tendencje w edukacji technicznej w. dr L. Wollman s. 6 
Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego - 

diagnoza i metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

i wyrównawczych mgr Katarzyna Heller s.13 

 



 

 


