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ul. Pocztowa 54C 
Zjazd I Zjazd II Zjazd III Zjazd IV Zjazd V Zjazd VI Zjazd VII Zjazd VIII 

05.03.2021 r. 
(piątek) 

19.03.2021 r. 
(piątek) 

09.04.2021 r. 
(piątek) 

23.04.2021 r. 
 (piątek) 

14.05.2021 r. 
 (piątek) 

28.05.2021 r. 
(piątek) 

11.06.2021 r. 
 (piątek) 

25.06.2021 r. 
 (piątek) 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
 
 
 
 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
 

15.45-20.00 
Mgr A. Pudłowska  

Planowanie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej  i 

terapeutycznej                      z 
dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (5h) 
06.03.2021 r. 

(sobota) 
20.03.2021 r. 

(sobota) 
10.04.2021 r. 

 (sobota) 
24.04.2021 r. 

 (sobota) 
15.05.2021 r. 

 (sobota) 
29.05.2021 r. 

 (sobota) 
12.06.2021 r. 

 (sobota) 
26.06.2021 r. 

 (sobota) 
08.45-12.50 
Dr H. Bejger  

Seminarium (5h)  

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Problemy wychowawcze               
u dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Problemy 
wychowawcze u 

dzieci z 
zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu 
(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Nowe technologie w 
terapii osób                    

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Nowe technologie w 
terapii osób                    

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  
Planowanie pracy 

dydaktyczno – 
wychowawczej                       
i terapeutycznej                      

z dzieckiem                         
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr K. Kosińska  

Metody komunikacji 
wspomagającej i alternatywnej 

(5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób               
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób                           
z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób               
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób               
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody komunikacji 
wspomagającej           

i alternatywnej (5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody komunikacji 
wspomagającej           

i alternatywnej (5h) 

12.50-16.45 
Mgr K. Kosińska  

Metody komunikacji 
wspomagającej           

i alternatywnej (5h) 

12.50-16.45 
Mgr A. Pudłowska  

Planowanie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej i 

terapeutycznej                      z 
dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (5h) 
07.03.2021 r. 

(niedziela) 
21.03.2021 r. 

(niedziela) 
11.04.2021 r. 
 (niedziela) 

25.04.2021 r. 
 (niedziela) 

16.05.2021 r. 
(niedziela) 

30.05.2021 r. 
(niedziela) 

13.06.2021 r. 
 (niedziela) 

27.06.2021 r. 
 (niedziela) 

08.45-12.50 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób               
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr K. Kosińska  

Metody terapii osób                        
z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu (5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Problemy 
wychowawcze u 

dzieci z 
zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu 
(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Nowe technologie w 
terapii osób                    

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  
Planowanie pracy 

dydaktyczno – 
wychowawczej                       
i terapeutycznej                      

z dzieckiem                         
z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu 

(5h) 

08.45-12.50 
Mgr A. Pudłowska  

Planowanie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej i 

terapeutycznej                      z 
dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (5h) 

12.50-16.45 
Mgr A. Pudłowska  

Problemy 
wychowawcze u 

dzieci z 
zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu 

12.50-16.45 
Dr H. Bejger  

Seminarium (5h) 

12.50-16.45 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 

12.50-16.45 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 

12.50-16.45 
Mgr M. Kwiecińska  

Metodyka 
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju dziecka                         

z zaburzeniami ze 

12.50-16.45 
Dr H. Bejger  

Seminarium (5h) 

12.50-16.45 
Dr H. Bejger  

Seminarium (5h) 

12.50-16.45 
Mgr A. Pudłowska  

Planowanie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej i 

terapeutycznej                      z 
dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu (5h) 



(5h) spektrum autyzmu 
(5h) 

spektrum autyzmu 
(5h) 

spektrum autyzmu 
(5h) 

 
 


