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II semestr - rok 2022/2023 
 

16.09.2022 piątek   Projektowanie uniwersalne w pracy z klasą 
zróżnicowana w (5h)16.00-20.00 zdalnie  

17.09.2022 sobota Ocena funkcjonalna g2 (5h) 8-12.30  Ocena funkcjonalna g1 (5h) 13-17.15  

18.09.2022 niedziela Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych 
g1 (5h)   

Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych g2 
(5h)   

30.09.2022 piątek 
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej w (4h) 16.00-19.15  

01.10.2022 sobota Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw g1, g3 (5h) 8.00-
12.00  (g1), (g3) 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw g2 (6h) 12.30-19.00  

02.10.2022 niedziela Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw. g2 (5h) 8-12  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw g1, g3 (6h)12.30-
19.00:  (g1), (g3) 

15.10.2022 sobota Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw. g1, g3 (5h) 8.00-
12.00:  (g1), (g3) 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w 
edukacji włączającej ćw. G 2 (5h) 12.30-17.45  

28.10.2022 piątek 
 

Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączającej w (5h) 16.00-20.00 zdalnie  

29.10.2022 sobota Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych 
g1 (5h) 8.00-12.00  

Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych g2 
(5h) 12.30-17.45   

30.10.2022 niedziela Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych 
g2 (5h)  8.00-12.00  

Przygotowanie i ewaluacja indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych g1 
(5h)  12.30-17.45  

18.11.2022 piątek 
 

Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączającej g1 (5h) 16.00-20.00 
/Projektowanie uniwersalne w pracy z grupą 
zróżnicowaną g2  (5h) 16.00-20.00 

19.11.2022 sobota Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączające g1 (5h) 8.00-
12.30/Projektowanie uniwersalne w pracy 
z klasą zróżnicowaną ćw g2 (5h) 8.00-12.30 

Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączającej g2 (8h) 13.00-
19.45/Projektowanie uniwersalne w pracy z 
klasą zróżnicowaną ćw g1 (8h)  13.00-19.45 

20.11.2022 niedziela Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączającej g1 (5h) 8.00-12.30 
/Projektowanie uniwersalne w pracy z 
klasą zróżnicowaną ćw g1 (5h) 8-12.30  

Strategie wychowawcze w kontekście 
budowania zespołu klasowego w edukacji 
włączającej g2 (7h) 13.00-19.00 
/Projektowanie uniwersalne w pracy z klasą 
zróżnicowaną ćw g2 (7h) 13.00-19.00  

02.12.2022 piątek egzamin dyplomowy 15 osób zdalny 16-20   



 

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych 

 

 Zadanie finansowane ze środków Ministra 

              

 www.wse.amu.edu.pl 

03.12.2022 sobota egzamin dyplomowy 15 osób zdalny 8-12 egzamin dyplomowy 15 osób zdalny 12.30-17.15 

04.12.2022 niedziela egzamin dyplomowy 15 osób zdalny 8-12   

 


