III rok – PEDAGOGIKA studia stacjonarne

Poniedziałek

8-9

9-10

10-11

PLAN ZAJĘĆ
11-12

Praca z uczniem ze
Teorie nauczania i uczenia się małego dziecka Planowanie i organizacja
procesu dydaktyczno– specjalnymi potrzebami
wychowawczego
edukacyjnymi
dr A. Rowicka
dr M. Jurewicz
wykład
dr. A. Rowicka
ćwiczenia
Spec. 2
wykład
gr 1 spec. 2
spec. 2
Elementy wiedzy o
literaturze i języku
mgr E. Małachowska
ćwiczenia gr. 2 spec. 2
Arte – muzykoterapia
ćw.
dr J. Plyska
spec. 1

Formy i metody pomocy
psychologicznopedagogicznej dziecku i
rodzinie w-d
dr A. Rowicka
spec. 1

12-13

Elementy wiedzy o
literaturze i języku
mgr E. Małachowska
ćwiczenia gr. 1 spec. 2

13-14

14-15

Praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
dr M. Jurewicz
wykład
spec. 2

Elementy wiedzy o
literaturze i języku

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
dr . Pawluk – Skrzypek
ćwiczenia spec.1

Środa

Wtorek

dr A. Hrehorowicz
wykład

Planowanie i organizacja
procesu dydaktyczno–
wychowawczego

dr A. Rowicka
św. gr 1 spec. 2

dr A. Rowicka
św. gr 2 spec.2

16-17

Wiedza o zjawiskach i
Wiedza o zjawiskach i
procesach przyrodniczych
procesach przyrodniczych
dr P. Pasieka
ćwiczenia gr. 1 spec. 2
dr P. Pasieka
wykład
Podstawy matematyki
spec. 2
dr P. Stachura
ćwiczenia gr. 2 spec. 2

dr M. Dziedzic
wykład

semestr 5 zimowy

17-18

18-19

19-20

Metodyka pracy wychowawczej
dr K. Szafrańska
ćw. gr. 2 spec. 2

Metodyka pracy wychowawczej
dr K. Szafrańska
ćw.
spec. 1

Metodyka przygotowania pracy dyplomowej

Metodyka pracy dydaktycznej
dr E. Wiszniewska
ćwiczenia
spec. 1

15-16

dr K. Szafrańska
wykład
spec. 2

Praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
dr M. Jurewicz
ćwiczenia
gr 2 spec. 2

Teoretyczne podstawy kształcenia

Planowanie i
organizacja procesu
dydaktyczno–
wychowawczego

rok akademicki 2020/2021

Podstawy matematyki
dr P. Stachura
ćwiczenia gr. 1 spec. 2

Warsztaty wychowawcze
dr D. Janułajtys
ćwiczenia spec. 1

Podstawy matematyki
dr P. Stachura
wykład
spec. 2

Metodyka pracy wychowawczej
mgr E. Małachowska
ćw. gr. 1 spec. 2

Wiedza o zjawiskach i
procesach
przyrodniczych
dr P. Pasieka
ćwiczenia gr. 2 spec. 2

Teoretyczne podstawy kształcenia
dr A. Hrehorowicz
ćw.
spec. 1
Teoretyczne podstawy kształcenia
dr A. Hrehorowicz
ćw. gr. 1 spec. 2

Teoretyczne podstawy kształcenia
dr A. Hrehorowicz
ćw. gr. 2 spec. 2

Metodyka pracy w przedszkolu i szkole
dr M. Jurewicz
ćw. gr.2 spec.2

Metodyka pracy dydaktycznej
dr E. Wiszniewska
ćw. gr. 2 spec. 2

Metodyka pracy w przedszkolu i szkole
dr M. Jurewicz
ćw. gr.1 spec.2

Metodyka pracy dydaktycznej
dr E. Wiszniewska
ćw. gr. 1 spec. 2

Konstruowanie programu
terapeutycznego ćw.
dr M. Jurewicz
spec.1

*Przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz poszerzające wiedzę ogólną + obowiązkowe praktyki pedagogiczne /
Spec. 1 – Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka – 1 grupa
Spec. 2 – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 2 grupy

Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie

Metodyka pracy z
dzieckiem z zaburzeniami
przetwarzania
sensorycznego ćw.
mgr E. Małachowska
spec.1

Dziecko w cyberprzestrzeni
(zajęcia w pierwszej połowie semestru)
prof. Svetlana Loboda - profesor wizytujący
ćwiczenia
spec. 1

