
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych, 

Uprzejmie informuję, że 25.03.2022 r. o godz. 16.10 w budynku Wyższej Szkoły 

Zarządzania w Częstochowie w sali  1.7 odbędzie się dla słuchaczy studiów 

podyplomowych spotkanie organizacyjne połączone ze szkoleniem on-line. 

Uprzejmie prosimy przed każdym zjazdem sprawdzać plan, ponieważ może on ulegać zmianom. 

uprzejmie informuję, że w serwisie studenckim znajdują się szczegółowe instrukcje obsługi 

platformy MOODLE oraz ZOOM informacje jak zalogować się na platformę edukacyjną 

MOODLE można uzyskać pod adresem: o.straczynska@wsz.edu.pl terminy zjazdów semestr 

letni 2021/2022 podane są na www.wsz.edu.pl/terminy-zjazdow/ 

Osoby które nie posiadają loginu i hasła do platformy internetowej Uczelni proszone są 

o kontakt na pocztę elektroniczną : o.straczynska@wsz.edu.pl 

Przedmiot : Wsparcie rodziców dziecka niepełnosprawnego– mgr Kamila 

Grochowina 

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć będzie 
dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed rozpoczęciem. 

termin : 26.03.2022 r. od 8.00 (5 godzin) 

23.04.2022 r. od 8.00 (5 godzin) 

10.06.2022 od 16.15 (5 godzin) 

 Przedmiot : Metody terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych  – mgr 

Monika Bluszcz 

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć będzie 
dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed rozpoczęciem. 
termin : 27.03.2022 r. od 11.45 (5 godzin)  

               24.04.2022 r. od 8.00 (5 godzin) Zajęcia w uczelni 

Przedmiot :   Animaloterapia i Arteterapia w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi – mgr Monika Bluszcz 

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć 

będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed 
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rozpoczęciem. 

termin : 22.04.2022 r. od 16.15 (5 godzin) 

               24.04.2022 r. od 11.45 (5 godzin) Zajęcia w uczelni 

               14.05.2022 r. od 14.30 (5 godzin) 

Przedmiot : Metody grupowe z elementami socjoterapii – dr Krystyna 

Mizerska 

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć 

będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed 

rozpoczęciem. 

termin : 03.04.2022 r. od 8.00 (5 godzin) 

14.05.2022 r. od 10.15 (5 godzin) 

 

Przedmiot : Metodyka nauczania i wychowania lekko niepełnosprawnych  

intelektualnie  – Ewa Buchwald   

Zajęcia wideo na żywo za pośrednictwem programu zoom, link do zajęć 

będzie dostępny  na platformie internetowej Uczelni ok. 30 min. przed 

rozpoczęciem. 

termin : 12.05.2022 r. od 15.30 (5 godzin) czwartek 

02.06.2022 r od 15.30(5 godzin) czwartek 

11.06.2022 r. od 11.45 (5 godzin 

      

Przedmiot : Metodyka nauczania i wychowania głębiej niepełnosprawnych  

intelektualnie  – Ewa Buchwald   

termin : 19.05.2022 r. od 15.30 (5 godzin) czwartek 

               09.06.2022 r od 15.30 (5 godzin) czwartek 

               11.06.2022 r. od 8.00 (5 godzin) 

 


