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Wydawnictwa ciągłe

1. Andrzejewska, Ewa : Kompetencje nauczyciela języków obcych 
w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Andrzejewska // „Języki Obce 
w Szkole”. – 2008, nr 4, s. 42-47
[Opis – kompetencja psychopedagogiczna, merytoryczna – językowa i kulturo-
wa, metodyczno-dydaktyczna]

2. Denek, Kazimierz : Dobra szkoła i jej nauczyciel / Kazimierz Denek // 
„Lider”. – 2008, nr 3, s. 4-11
[Kompetencje i kwalifikacje oraz predyspozycje osobiste nauczyciela, decydu-
ją o funkcjonowaniu szkoły, uzyskiwanych przez uczniów wynikach kształce-
nia, przebiegu i efektach reform oświatowych]

3. Hamerlińska, Agnieszka : Proces edukacji dzieci a kompetencje komu-
nikacyjne nauczycieli / Agnieszka Hamerlińska // „Bliżej Przedszko-
la”. – 2008, nr 4, s. 8-10
[Ogólne informacje na temat komunikowania się. Jak kształtują się kompe-
tencje komunikacyjne nauczyciela. Rola kompetencji w procesie edukacyjnym 
uczniów]

4. Jaros, Izabela : Informatyczne kompetencje nauczyciela wczesnej 
edukacji a przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeń-
stwie informacyjnym / Izabela Jaros // „Edukacja”. – 2010, nr 4, s. 113-
122
[Wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w latach 2009-2010 wśród 
nauczycieli kieleckich szkół podstawowych na temat znajomości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i zakresu ich wykorzystania na lekcjach]

5. Kazimierowicz, Marek : Inny, ale czy lepszy? : nauczyciel współcze-
snej szkoły. [Cz.] 1 / Marek Kazimierowicz // „Przegląd Oświatowy”. – 
2007, nr 18, s. 13-14
[Jakościowy rozwój zawodowy nauczyciela. Kompetencje współczesnego na-
uczyciela]

6. Kazimierowicz, Marek : Inny, ale czy lepszy? : nauczyciel współcze-
snej szkoły. [Cz.] 2 / Marek Kazimierowicz // „Przegląd Oświatowy”. – 
2007, nr 19, s. 13-14
[Przeszkody stojące na drodze dobrej edukacji – zewnętrzne i te tkwiące w sa-
mych nauczycielach. Szkodliwe prawo. Kompetencje nauczycieli]
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7. Kazimierowicz, Marek : Nauczyciel współczesnej szkoły / Marek Kazi-
mierowicz // „Nowa Szkoła”. – 2007, nr 6, s. 9-13
[Kompetencje oraz nowe funkcje i zadania stawiane nauczycielowi zreformo-
wanej szkoły]

8. Kiedrowska, Małgorzata : Porozumiewanie się w procesie wychowania 
/ Małgorzata Kiedrowska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2008, nr 4/5, 
s. 27-29
[Kompetencje komunikacyjne wychowawcy]

9. Kielar-Turska, Maria : Kompetencje ucznia i nauczyciela / Maria Kielar-
-Turska // „Psychologia w Szkole”. – 2010, nr 2, s. 4-13
[Proces porozumiewania się nauczyciela z uczniami. Kompetencje uczniów, 
kompetencje nauczycieli]

10. Korczewska, Elżbieta : O kompetencjach wychowawczych nauczy-
cieli / Elżbieta Korczewska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. – 
2011, nr 25, s. 22-24
[Rola społeczno-zawodowa nauczyciela przedszkola, jego wzór osobowy, 
kompetencje do wychowywania podopiecznych. Dyrektor przedszkola wo-
bec kompetencji wychowawczych nauczycieli]  

11. Korzeniecka-Bondar, Alicja : Kompetencje emocjonalne nauczycieli 
edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / 
Alicja Korzeniecka-Bodnar // „Nauczanie Początkowe : kształcenie 
zintegrowane”. – R. 30 (52), nr 1 (2006/2007), s. 29-36
[Racje przesądzające o konieczności uwzględniania kompetencji emocjonal-
nych w strukturze kwalifikacji nauczycieli]

12. Krukowski, Jan : Human resources w szkole / Jan Krukowski // „Edu-
kacja”. – 1999, nr 3, s. 58-60
[Uniwersalne kompetencje wymagane od współczesnego nauczyciela]

13. Leksicka, Krystyna : Nauczyciel między tym co dane i zadane / Kry-
styna Leksicka // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2011, nr 1/2, s. 11-15
[Model kreatywnego wypełniania zawodu nauczyciela]

14. Lewicki, Czesław : Nauczyciel i jego kompetencje jako podstawowy 
element struktury szkolnego systemu edukacji zdrowotnej / Czesław 
Lewicki // „Kwartalnik Edukacyjny”. – 2006, [nr] 1, s. 37-43
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15. Lewowicki, Tadeusz : O jakości kształcenia nauczycieli – uwagi nie-
modne / Tadeusz Lewowicki // „Ruch Pedagogiczny”. – 2010, nr 5/6, 
s. 5-[23]
[Próba całościowego spojrzenia na przygotowanie nauczycieli do pracy (edu-
kacje nauczycieli) i ich funkcjonowanie zawodowe]

16. Macioł-Kisiel, Urszula : Nauczyciel nauczania początkowego i jego 
kompetencje w zakresie edukacji zdrowotnej / Urszula Macioł-Kisiel // 
„Nauczyciel i Szkoła”. – 2001, nr 1/2, s. [67]-73

17. Malec, Zofia : Kompetencje nauczycieli kształcenia zintegrowanego 
w zakresie wychowania fizycznego / Zofia Malec // „Nauczyciel 
i Szkoła”. – 2006, nr 1/2, s. [229]-234
[W klasach I-III szkoły podstawowej]

18. Miksza, Ewa : Kompetencje zawodowe nauczyciela : w kontekście 
reformy systemu edukacji / Ewa Miksza // „Dyrektor Szkoły”. – 2002, 
nr 3, s. 10-12

19. Misiorna, Elżbieta : Nauczanie zintegrowane wyzwaniem dla nauczy-
ciela / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // „Nauczyciel z Klasą”. – 
2000, nr 2, s. 10-13
[Konstruktywistyczny sposób nauczania. Nauczyciel powinien posiadać kom-
petencje: rola przewodnika, diagnosty, menedżera, facylitatora]

20. Muszkieta, Radosław : Nauczyciel w nowym systemie edukacji / Ra-
dosław Muszkieta // „Kultura Fizyczna”. – 2001, [nr] 5-6, s. 5-10
[Kompetencje nauczyciela: współdziałania, komunikacji, kreatywne, informa-
tyczno-medialne, podmiotowości, taktu pedagogicznego]

21. Pluta, Katarzyna : Nauczyciele edukacji elementarnej w systemie do-
skonalenia / Katarzyna Pluta // „Inspiracje”. – 2003, nr 5, s. 8-10
[Raport J. Delorsa: „Edukacja – jest w niej ukryty skarb”. Rola nauczyciela we 
współczesnej szkole. Cele kształcenia wyodrębnione w podstawie progra-
mowej edukacji elementarnej. Zadania nauczyciela edukacji elementarnej. 
Obszary kompetencji współczesnego nauczyciela]

22. Sikora, Alina : Kompetencje komunikacyjne nauczyciela / Alina Siko-
ra // „Nasz Czas”. – 2006, nr 5, s. 8-10
[Wyjaśnienie pojęć komunikacja i komunikacja interpersonalna. Zasady pro-
cesu komunikacji. Wzorce komunikowania się w pracy nauczyciela z grupą 
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dzieci. Najważniejsze umiejętności nauczyciela, warunkujące efektywną ko-
munikację interpersonalną w procesie edukacyjnym]

23. Sobieszczyk, Maria : Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji 
a potrzeby edukacyjne dzieci / Maria Sobieszczyk // „Zeszyty Nauko-
we WSHE. Nauki Pedagogiczne / Włocławek”. – T. 9, z. 3 (2001), s. 
139-146
[Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych]

24. Sowińska, Anna : Świadomy i kompetentny nauczyciel / Anna Sowiń-
ska // „Bliżej Przedszkola”. – 2010, nr 5, s. 36-37
[Omówienie kompetencji kluczowych w pracy nauczyciela] 

25. Sygulla, Ewa : Nauczyciel w dzisiejszych czasach / Ewa Sygulla // 
„Nowa Szkoła”. – 2010, nr 3, s. 33-37
[Wymagane kompetencje, kwalifikacje i osobowość współczesnego nauczy-
ciela]

26. Szempruch, Joanna : Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzo-
rem zachowań interpersonalnych uczniów / Joanna Szempruch // 
„Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. – R. 31 (53), nr 
3 (2007/2008), s. 29-36
[O ważnej roli komunikacji międzyludzkiej, w edukacji szkolnej dzieci do 
współżycia i współdziałania z innymi. Etapy i rodzaje procesu komunikacji 
interpersonalnej. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Relacje nauczy-
ciel – uczeń]

27. Szkolak, Anna : Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak // „Nauczanie Początko-
we : kształcenie zintegrowane”. – R. 29 (51), nr 3 (2005/2006), s. 42-
49
[Komputer jako uniwersalny środek dydaktyczny. Wyniki badań w jakim stop-
niu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadają zdolność obsługi kom-
putera]

28. Szołtysek, Adolf : Kompetencje nauczyciela w zakresie wychowania 
i profilaktyki / Adolf Szołtysek // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2009, nr 1/2, 
s. [61]-72
[Zewnętrzne i wewnętrzne kompetencje nauczyciela. Kompetencje nauczy-
ciela względem uczniów. Problemy wychowawcze generowane przez na-
uczyciela. Kompetencje nauczyciela w zakresie profilaktyki]  
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29. Taboł, Sebastian : Komputer w kształceniu zintegrowanym / Seba-
stian Taboł // „Edukacja i Dialog”. – 2002, nr 7, s. 32-39
[Kompetencje informatyczne nauczycieli. Kompetencje informatyczne 
uczniów]

30. Weiner, Agnieszka : Kompetencje muzyczne nauczycieli klas począt-
kowych w okresie przemian edukacyjnych / Agnieszka Weiner // „Wy-
chowanie Muzyczne w Szkole”. – 2006, nr 4, s. 5-11

31. Wlazło, Stefan : Kompetencje nauczyciela / Stefan Wlazło // „Dyrek-
tor Szkoły”. – 1999, nr 4, s. 14-18

32. Wojciechowska, Katarzyna : Dialog w edukacji dziecka : przez muzy-
kę, z muzyką, dla muzyki / Katarzyna Wojciechowska // „Życie Szko-
ły”. – 2010, nr 3, s. 15-17
[Znaczenie nauczania i wychowywania przez dialog. Kompetencje komuni-
kacyjne oraz muzyczne nauczycieli, pozwalające na skuteczne przybliżenie 
sztuki muzycznej dziecku na etapie wczesnoszkolnym]

33. Wojciechowska, Katarzyna : Próba określenia kompetencji muzycz-
nych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole / 
Katarzyna Wojciechowska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. – 
2007, nr 3, s. 34-43
[Kompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – badania]

34. Woźniak, Mariola : Nauczyciel jako animator aktywności dzieci / Ma-
riola Woźniak // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2010, nr 4, s. 24-28
[Warsztat pracy zawodowej nauczyciela przedszkola. Kompetencje praktycz-
no-moralne oraz techniczne nauczyciela. Nauczyciel-wychowawca przed-
szkolny jako kreator rzeczywistości edukacyjnej]

35. Żytko, Małgorzata : Rola nauczyciela edukacji elementarnej – 
postulaty a rzeczywistość / Małgorzata Żytko // „Problemy Wczesnej 
Edukacji”. – 2006, nr 1, s. [72]-80
[Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec wyzwań rzeczywistości. Kom-
petencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej]
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Wydawnictwa zwarte

36. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszuki-
wań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. 
nauk. Danuta Waloszek. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej 
Przedszkola, 2010. – 215 s. 
Sygn. 248595 Czytelnia

37. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian po-
czątku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. – Bydgoszcz : 
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 
2004. – 154, [2] s. 
Sygn. 239437 Czytelnia
Sygn. 241200, 249111 Wypożyczalnia

38. Jegier, Aneta : Nauczyciel nauczania zintegrowanego jako mistrz 
i przyjaciel // W: Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. – 
Gdańsk : Harmonia, 2010. – S. 48-54
Sygn. 246931 Wypożyczalnia

39. Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli / pod red. Henry-
ki Kwiatkowskiej i Marii Szybisz ; Polska Akademia Nauk, Komitet 
Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Instytut Technologii Eksploata-
cji, 1997. – 218 s. – (Studia Pedagogiczne ; 62)
Sygn. 24489 Czytelnia

40. Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywie zmian w polskim syste-
mie oświatowym / pod red. Zdzisława Ratajka. – Kielce : Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1993. – 234 s.
Sygn. 214457 Czytelnia
Sygn. 214869, 214870 Wypożyczalnia

41. Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych : 
materiały z konferencji naukowej / pod red. Teresy Gumuły ; [wykaz 
aut. Elżbieta Buchcic et al.]. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzy-
skiej, 2002. – 195, [1] s. 
Sygn. 233410 Czytelnia
Sygn. 234189 Wypożyczalnia
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42. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / red. Ewa Smak. – Opole : Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 207 s.
Sygn. 249161 Wypożyczalnia

43. Pańczyk, Jan : Potrzeby zawodowe nauczycieli klas I-III szkoły pod-
stawowej / Jan Pańczyk. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991, 59 s. 
Sygn. 210041 Czytelnia
Sygn. 210042 Wypożyczalnia


