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Wydawnictwa zwarte
1. Aleksander, Tadeusz : Edukacja ustawiczna/permanentna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 985-988
Sygn. 235972 Czytelnia
Sygn. 235973 Bibliografia
2. Bednarek, Józef : Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli :
teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor,
2010. – 245 s. – Bibliogr. s. 203-245
3. Bonstingl, John Jay : Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality
Management w edukacji / John Jay Bonstingl ; [tł.Marta Umińska]. –
Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1999. – 98, [2] s. : rys., wykr. – Bibliogr. s. 8898
Sygn. 229432 Czytelnia
4. Bonstingl, John Jay : Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality
Management w edukacji / John Jay Bonstingl ; [tł. Marta Umińska]. –
Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1995. – 169 s. : rys., wykr. – Bibliogr. s 137-164.
Sygn. 220321 Wypożyczalnia
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5. Dymara, Bronisława : Dziecko w świecie edukacji : przykłady zajęć
kompleksowych : bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia / Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 175 s. : il. (w tym kolor.). – (Nauczyciele – Nauczycielom ; t. 19)
[Problematyka pedagogiki współbycia, będącej odmianą personalizmu. W ramach tej tematyki omówiono: uczenie kompleksowe, miejsca dorosłych i dzieci edukacji permanentnej; obowiązek i pasję uczenia się, książki, lektury, czytanie; więzi interpersonalne jako wynik
kompleksowych działań, strategie twórczego uczenia się. Uczenie się
kompleksowe w szkole podstawowej i w gimnazjum, edukacja kompleksowa w liceum (kształcenie i kształtowanie człowieka), klucz do
fascynacji i radości w uczeniu się, istota pedagogiki współbycia (bliżej
integracji osoby)]
Sygn. 246294 Czytelnia
Sygn. 245894 Wypożyczalnia
6. Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I
Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków, 23-24 czerwca
2009) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra. – Radom :
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop.
2010. – 471 s. : il. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 231) Bibliogr. przy
ref.
7. Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian / pod red. Tamary
Zacharuk, Beaty Buczkowej. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009. – 266 s. : il. – Bibliogr. przy pracach
[Wybrane aspekty współczesnej edukacji dorosłych. Edukacja permanentna dorosłych w dobie globalizacji. Unowocześnianie procesu
kształcenia dorosłych. Edukacja permanentna osób dorosłych w starości. Upowszechnianie edukacji ustawicznej a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Edukacja osób niesłyszących – tradycja
i współczesność. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pedagogów.
Edukacja permanentna jako szczególny obszar doskonalenia zawodowego nauczycieli. Edukacja permanentna nauczycieli w dobie „trzeciej
fali”. Osobowościowe uwarunkowania dowódcy – pedagoga w siłach
zbrojnych RP we współczesnym społeczeństwie demokratycznym]
8. Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny / pod red. Stefana Michała Kwiatkowskiego. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB,
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2008. – 350 s. : il. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 175). – Bibliogr.
przy rozdz.
9. Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia
z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne dedykowane prof. Janowi Saranowi / red. Magdalena Pakuła,
Anna Dudak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 350 s., [14] s. tabl. : il. – Bibliogr. przy rozdz.
[Materiał przedstawiono w trzech częściach: pierwszy blok zagadnień
dotyczy wielokontekstowej analizy edukacji dorosłych, drugi zawiera
artykuły i rozprawy odnoszące się do praktyki edukacji ustawicznej, na
trzeci – składają się opracowania poświęcone szansom i zagrożeniom
jej funkcjonowania]
10. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / pod red.
Mirosława Kowalskiego i Agnieszki Olczak. – Kraków : „Impuls”,
2010. – 381 s. : il. – Bibliogr. przy artykułach
[Zawiera m.in.: znaczenie edukacji w przebiegu życia człowieka.
Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych. Od
kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej]
11. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. – Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji –
Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006. – 178 s. : il. – (Biblioteka
Pedagogiki Pracy ; t. 143). – Bibliogr. przy rozdz.
12. Kargul, Józef : Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005. – 153 s. : wykr. – Bibliogr.
s. 149-153
[Obszary badań nad kształceniem ustawicznym w zakresach: troski
o zdrowie, stosunków międzyludzkich, wykorzystania czasu wolnego. Problematyka pedagogiki pracy dotycząca relacji między człowiekiem, edukacją a zakładem pracy oraz między edukacją a rozwojem
zawodowym. Rys historyczny oświaty dorosłych od XVIII w., tendencje rozwojowe oświaty dorosłych w Polsce po II wojnie światowej.
Współczesne szanse i zagrożenia edukacji dorosłych]
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13. Kędzierska, Barbara : Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2007. –
304 s. : il. kolor.
14. [Autorka w swoich badaniach stara się odpowiedzieć na pytanie,
w jakim stopniu nauczyciele są przygotowywani do przemian technologicznych we współczesnym świecie oraz jak poprawić system ich
edukacji. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania wśród nauczycieli kompetencji informacyjnych. Omawia technologiczne uwarunkowania współczesnego społeczeństwa (m.in. stan edukacji ustawicznej
w Polsce, kwalifikacje a kompetencje, edukację ustawiczną w Unii
Europejskiej - dokumenty) oraz kompetencje człowieka w globalizującym się świecie (np. autorytet nauczyciela a nowoczesne technologie, standardy kształtowania kompetencji informacyjnych, strukturę
kompetencji)]
15. Nikitorowicz, Jerzy : Grupy etniczne w wielokulturowym świecie / Jerzy Nikitorowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2010. – 439 s. – Bibliogr. s. 409-[427]
[O potrzebie permanentnej edukacji w warunkach wielokulturowości
i ustawicznie kreowanej tożsamości]
Sygn. 247493 Czytelnia
Sygn. 247494 Wypożyczalnia
16. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / red. Henryk Bednarczyk. – Radom : Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2005. –
256 s. : il. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 127). – Bibliogr. przy
rozdz.
[Przedstawiono analizy teorii zarządzania oraz charakterystyki systemów kształcenia w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Szwecji i Białorusi. Przeanalizowano modele i główne elementy zarządzania edukacją (prawne aspekty, nadzór pedagogiczny, kryteria
oceny, komputerowe wspomaganie, innowacje edukacyjne) oparte
na konkretnych przykładach szkół zawodowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia oraz szkół wyższych. Zawarto przykłady funkcjonowania systemów zarządzania jakością oraz akredytacji państwowej i środowiskowej (kuratoria, Państwowa Komisja Akredytacyjna)]
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17. Solarczyk-Ambrozik, Ewa : Kształcenie ustawiczne w perspektywie
globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 246, [1] s. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr
119). – Bibliogr. s. 231-242
Sygn. 238643 Czytelnia
18. Społeczny wymiar edukacji ustawicznej / red. Henryk Bednarczyk,
Irena Kurzępa. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. –
157 s. : faks., fot., pl., portr. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
19. Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie : teoria
i praktyka / red. Dorota Kowalska, Dariusz Wielak. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo
Instytut Śląski, 2008. – 233, [2] s. : il. – Bibliogr. przy niektórych pracach.
20. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji
ustawicznej / red. Zbigniew Kramek. – Radom : Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2007. – 322 s. : il. – Bibliogr. przy rozdz.
[W publikacji przedstawiono wynik projektu badawczego Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej” oraz dorobek innych projektów
badawczych, głównie międzynarodowych. Zagadnienia zostały przedstawione w dwóch częściach. Cz. 1: „Problemy rozwoju e-learningu w edukacji” – poświęcona została zagadnieniom teorii kształcenia na odległość
ze szczególnym uwzględnieniem technologii e-learning w aspektach organizacyjno-prawnych, dydaktyczno-metodycznych i techniczno-technologicznych. W Cz. 2. – „Zastosowania technologii e-learning – przykłady
dobrych praktyk”, przedstawione zostały możliwości praktycznego stosowania technologii informatycznej w nauczaniu na odległość]
21. Wiatrowski, Zygmunt : Kształcenie ustawiczne dorosłych // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 903-910
Sygn. 237695 Czytelnia
Sygn. 237696 Bibliografia

Wydawnictwa ciągłe
22. Baraniak, Barbara : Edukacja wobec współczesnych problemów pracy /
Barbara Baraniak. – (Teorie i badania) // „Meritum”. – 2009, nr 3, s. 2-11
[Edukacja jako zadanie przygotowania człowieka do pracy. Struktura
pedagogiki pracy, opisana trzema działami kształcenia: przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego, ulega ewolucji. Współcześnie
istnieje potrzeba poszerzenia zakresu kształcenia przedzawodowego o wychowanie przedzawodowe, a pozostałe działy o wyposażenie
w wymiar kształtowania postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych]
Czytelnia
23. Czajkowska, Ewelina : Kształcenie ustawiczne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska // „Wychowawca”. –
2009, nr 10, s. 27
[Zestawienie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata
1999-2009]
Czytelnia
24. Drzażdżewski, Stanisław : Edukacja i uczenie się w Polsce w perspektywie europejskiej. [Cz. 2] / Stanisław Drzażdżewski // „Dyrektor
Szkoły”. – 2010, nr 1, s. 7-10
[Ustanowienie europejskiego obszaru LLL (Lifelong Learning Programme), czyli uczenia się przez całe życie. Jak polityka LLL może
zmieniać instytucje edukacyjne. Instytucja szkoląca dorosłych – wybrane elementy modelu LLL]
Czytelnia
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25. Drzażdżewski, Stanisław : Nie tylko szkoła / Stanisław Drzażdżewski ; rozm. przepr. Dorota Obidniak // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr
28, s. 10
26. [Rozmowa dotyczy perspektyw uczenia się przez całe życie oraz
zmian w kształceniu zawodowym]
Czytelnia
27. Gałązka, Ewa : Kształcenie i dokształcanie / Ewa Gałązka // „Wychowawca”. – 2009, nr 10, s. 14-15
[Praktyka kształcenia nauczycieli w nowoczesnej szkole. Propozycje
kompetencji nauczyciela w Unii Europejskiej]
Czytelnia
28. Kacprzak, Małgorzata : Regionalne strategie kształcenia ustawicznego zorientowane na gospodarkę / Małgorzata Kacprzak . – (Problemy
oświaty dorosłych w Polsce i na świecie) // „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2010, [nr] 3, s. 32-37
Czytelnia
29. Kaszulanis, Magdalena : Przed kolejną reformą / Magdalena Kaszulanis // „Głos Nauczycielski”. – 2010, nr 1, s. 7
[Kampania informacyjna MEN w 2010 roku dotyczy zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego planowanych na najbliższe lata]
Czytelnia
30. Koziej, Sławomir : Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla edukacji
ustawicznej / Sławomir Koziej // „Edukacja”. – 2010, nr 4, s. 45-53
[Idea kształcenia ustawicznego w dokumentach Wspólnoty Europejskiej. Otwarte Zasoby Edukacyjne]
Czytelnia
31. Łabędzka, Krystyna : Edukacja drugiej szansy / Krystyna Łabędzka ;
rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz // „Wychowawca”. – 2009, nr 10,
s. 5-7
[Artykuł dostępny także w Internecie http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2009/10-2009/01.html]
Czytelnia

10
32. Ochoa-Siguencia, Luis : Internet i jego nowoczesne narzędzia a idea
uczenia się przez całe życie na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomii
i Administracji w Bytomiu / Luis Ochoa-Siguencia, Miquel F. Oliver
Trobat, Renata Ochoa-Dąderska // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2010, nr
1/2, s. [95]-106
[Stosunek do Internetu oraz sposoby i motywy jego użytkowania
w badaniach własnych przeprowadzonych na grupie 90 studentów
i 30 pracownikach naukowo – dydaktycznych w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu]
Czytelnia
33. Seredocha, Izabela : Idea edukacji przez całe życie w ocenie studentów / Izabela Seredocha. – (Edukacja dorosłych a rynek pracy) //
„Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2010, [nr] 1, s. 67-76
[Badania ankietowe]
Czytelnia
34. Skotnicki, Bogdan : Nauka na odległość w kształceniu ustawicznym /
Bogdan Skotnicki // „Przegląd Oświatowy”. – 2010, nr 10, s. 8
[Realizacja projektu systemowego MEN „Model systemu wdrażania
i rozpowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez
całe życie”. Planowany termin zakończenia projektu – czerwiec 2014
r.]
35. Tomaszewska-Lipiec, Renata : Działalność edukacyjna zakładów
pracy w aspekcie kryteriów organizacji uczącej się / Renata Tomaszewska-Lipiec // „Edukacja”. – 2011, nr 2, s. 52-59
[Pojęcie organizacji uczącej się. Działalność edukacyjna zakładów
pracy w świetle wybranych wyników badań]
Czytelnia
36. Urbańska-Bulas, Monika : Czego Jaś się nie nauczył... : o kształceniu
ustawicznym słów kilka / Monika Urbańska-Bulas // „Bliżej Przedszkola”. – 2009, nr 6, s. 62-[65]
[Zarys historii kształcenia ustawicznego oraz jego współczesne definicje. Role zawodowe w kształceniu ustawicznym oraz jego podwaliny na świecie (ważne wydarzenia). Kształcenie ustawiczne w Polsce]
Czytelnia
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37. Winnicki, Jan : Uczyć się przez całe życie / Jan Winnicki // „Głos Nauczycielski”. – 2011, nr 33, s. 9
[Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013 „Uczenie się przez całe
życie” (Lifelong Learning Programme)]
Czytelnia
38. Wójcicki, Tomasz : Rzeczywistość rozszerzona w procesie kształcenia ustawicznego / Tomasz Wójcicki. – (Edukacja dorosłych a rynek
pracy) // „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”. – 2010, [nr] 1, s. 85-96
[Rzeczywistość rozszerzona jest technologią łączącą świat realny
z rzeczywistością wirtualną (np. palmtopy)]
Czytelnia
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