dzień

III rok Pedagogika – I stopień - niestacjonarne
8-9

9-10

10-11

Metodyka pracy z dzieckiem
z trudnościami w czytaniu
i pisaniu

11-12

Metodyka pracy z dzieckiem
z trudnościami w uczeniu się
matematyki

dr hab. E. Skrzetuska,
prof. nadzw.

dr hab. E. Skrzetuska,
prof. nadzw.

Sp. 1

Sp. 1

12-13

13-14

Metodyka
pracy
z rodziną

Metodyka
pracy
z rodziną

dr K. ŁagunaRaszkiewicz

bud. 4 sala 12

w-d + ćw.

14-15

15-16

semestr 6

16-17

17-18

18-19

Metodyka terapii przez zabawę
mgr. R. Dymna
(24.02-14.04.2018r.)

Trening umiejętności
społecznych
dr hab. A. Wachowiak,
prof. nadzw.
(28.04.-23.06.2018r.)

Metodyka terapii przez ruch
dr H. Delbani
(28.04.-23.06.2018r.)

Sp. 1

ćw.

Sp. 1

ćw.

bud. 4 sala 12

bud. 4 s. 12

bud. 4 sala 12

19-20

ćw.

bud.4 sala 12

w-d

bud. 4 s. 12

TURNUS A

Biblioterapia - dr M. Cywińska
(24.02-14.04.2018r.)

mgr. M. Bem

Sp. 1
Sp. 1

w-d + ćw.

rok akademicki 2017/18

(zajęcia trwają po pół
semestru)

sobota

(zajęcia trwają po pół semestru)

Metodyka edukacji muzycznej

Metodyka edukacji artystycznej

Metodyka edukacji matematycznej

dr Y. Plyska

dr K. Bogacka

mgr D. Szczęsna

8.00 – 11.30

11.30 – 14.00

w-d + ćw.

bud. 35 sala 201

niedziela

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej

Sp. 2

mgr D. Szczęsna
17.00 – 20.00 (zajęcia z 1 przerwą)

14.00 – 17.00 ((zajęcia z 1 przerwą)
Sp. 2

Sp. 2

Metodyka edukacji przyrodniczej

ćwiczenia

bud. 35 sala 201

Sp. 2

ćwiczenia

bud. 35 sala 201
(część godzin przedmiotu odrabiane w piątek
23.03.2018r. w godz. 16.00 – 20.00
w bud.35 sala 201)

Metodyka edukacji językowej

ćwiczenia

bud. 35 sala 201
(część godzin przedmiotu odrabiane w piątek
28.04.2018r. w godz. 16.00 – 20.00
w bud.35 sala 201)

Metodyka prowadzenia zajęć technicznych
i komputerowych

dr E. Lubina
dr Hanka Delbani
8.00 – 11.30

11.30 – 15.00

Sp. 2
Sp. 2

w-d + ćw.

bud. 35 sala 201

dr E. Lubina
15.00 – 17.30

ćwiczenia

bud. 35 sala 201

Sp. 2

ćwiczenia

bud. 35 sala 201

Zjazdy: 23-25.02.2018r. ; 09-11.03. ; 23-25.03. ; 13-15.04. ; 27-29.04. ; 25-27.05. ; 08-10.06. ; 22-24.06.2018r.
Praktyki pedagogiczne obowiązkowe – kontakt z koordynatorem ds. praktyk - dr A. Pawluk-Skrzypek oraz kierownikami specjalności (w sprawach
merytorycznych)

Specjalność I – Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia zaplanowane są także w niedziele w terminach: 11.03.2018r. i
15.04.2018r., . Zajęcia niedzielne realizowane są wg. planu zajęć z soboty w budynku 4 sala 12.
Specjalność II – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – zajęcia realizowane są w terminach podanych powyżej. Godziny części zajęć zostały
wydłużone, tak aby, każdy przedmiot został zrealizowany zgodnie z programem studiów.

