
 
 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej co roku ustala 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz określa zadania 

z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty. 

W roku szkolnym 2019/2020 priorytetami polityki oświatowej ogłoszono zagadnienia 

związane z:  

1. profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych; 

2. wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych; 

3. wdrażaniem   nowej   podstawy   programowej   kształcenia   ogólnego   w   szkołach  

podstawowych i ponadpodstawowych; 

4. rozwijaniem kompetencji matematycznych uczniów; 

5. rozwijaniem kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów,                 

w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

6. tworzeniem oferty programowej w kształceniu zawodowym oraz wdrażaniem nowych 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.  

 

 

Pełny tekst informacji MEN o kierunkach polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020  

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI 
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_o%C5%9Bwiatowej_pa%C5%84stwa_w_roku_szkolnym_2019-2020.pdf/7ac28f7f-e7f8-08c7-eea8-4e20b7b8766f


 

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca 2019 r.  

kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Kielcach prezentuje zestawienia bibliograficzne dotyczące 

zagadnień uwzględnionych w priorytetach edukacyjnych na obecny rok szkolny: 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego: 

 kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, 

 technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu,  

 nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej.  

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

 

 

 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 
 

 Antkiewicz, Barbara : Profilaktyka narkomanii w szkołach. W: Kontrola 
Państwowa. – 2014, nr 2, s. 132-144 

 
 Łukawska, Maria : Profilaktyka a realia działań zapobiegawczych 
we współczesnej szkole. W: Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży / redakcja 
Sławomir Cudak. – Łódź : Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2015. – 
(Studia i Monografie ; nr 58). – S. 189-203 

MATERIAŁY DOSTĘPNE ON-LINE 

MATERIAŁY DOSTĘPNE W PBW W KIELCACH 

https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/t9ecmpwb793byt4yi83z83r1.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/9rpa41y0irz0hq5bnwzewzk7.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/t9ecmpwb791fsn4yi83z83r1.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/8w4zr5qtaw0tpbkfsu0mu0y2.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/t9ecmpwb791fsn4yi83z83r1.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/sh8fxw2rqp807wu70p6dp62y.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/nx9b8r263xuamxwgzhfthfup.pdf
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/nx9b8r263xfigewgzhfthfup.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9d22bf9d-c41f-4795-a1bf-8e62bba1788a/c/132-144.pdf
http://piz.san.edu.pl/docs/sim-58.pdf


 
 Profilaktyka w szkole : stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań 
profilaktycznych w Polsce / redakcja Robert Porzak. – Lublin : Fundacja „Masz 
Szansę”, 2019. – 221 s.  

 
 Szymańska, Joanna : Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej 
psychoprofilaktyki. – Wydanie 3 rozszerzone. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, 2012. – 108 s.  

 
 Tomkowiak, Hubert : Profilaktyka w szkole, szanse i ograniczenia. 
W: Patologie i uzależnienia : wybrane problemy teorii i praktyki / redakcja 
naukowa Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka. – Warszawa : Łódź : 
Studio Poligraficzne Sdytorka, 2014. – S. 83-89 

 
 Wais, Ewa : Organizacja czasu wolnego jako działania profilaktyczne w 
walce z patologiami i uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. W: Patologie 
i uzależnienia : wybrane problemy teorii i praktyki / redakcja naukowa Beata 
Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka. – Warszawa : Łódź : Studio 
Poligraficzne Sdytorka, 2014. – S. 101-108 

 
 Zadworna-Cieślak Magdalena, Gutowska-Wyka Agnieszka : Czynniki 
sprzyjające paleniu tytoniu przez młodzież w kontekście działań profilaktycznych 
i edukacyjnych. W: Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2010, nr 1/2, s. 153-166 

 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 
i patriotycznych. 

 
 Chałas, Krystyna : Wartości w programie wychowawczym szkoły 
służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia : materiały 
pokonferencyjne. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – 29 s. 

 
 Czernik, Tomasz : Patriotyzm jako wartość nieograniczona. 
W: Perpectiva –  Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. – R. VI, nr 2 (11) 
(2007), s. 23-33 

 
 Drzeżdżon, Wojciech : Patriotyzm jako wartość w systemie 
edukacyjnym i wychowawczym. W: Język – Szkoła – Religia. – Vol. 8, nr 1 
(2013), 70-80 

 
 Jaszczyszyn Elżbieta, Jakubowska Emilia : Wychowanie obywatelskie 
i społeczne w klasach I-III szkoły podstawowej. W: Lubelski Rocznik 
Pedagogiczny. – T. XXXVI, z. 1 (2017), s. 157-169 

 
 Łakomski, Marian : Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania 
i profilaktyki w szkole. W: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. –  
Vol. 3, nr 2 (6) (2015), s. 41-49 

 

https://www.profilaktycy.pl/images/zasoby_pliki/ksiazka/Profilaktyka_w_szkole.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/225/programy_profilaktyczne_2012.pdf
https://cps.edu.pl/pub/cms/files/75/ksiazka_patologie_i_uzaleznienia_pdf.pdf
https://cps.edu.pl/pub/cms/files/75/ksiazka_patologie_i_uzaleznienia_pdf.pdf
https://www.researchgate.net/publication/314085884_Czynniki_sprzyjajace_paleniu_tytoniu_przez_mlodziez_w_kontekscie_dzialan_profilaktycznych_i_edukacyjnych
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3142
http://perspectiva.pl/pdf/p11/czernik.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7f7d4b88-b7dd-4731-87dd-4e9394ace96c/c/patriotyzm_jako_wartosc-Wojciech_Drze_d_on.pdf
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/4486/4543
http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/05/Marian-�AKOMSKI-Aksjologiczny-wymiar-integralnego-wychowania-i-profilaktyki.pdf


 Olbrycht, Katarzyna : Wychowanie do wartości – w centrum 
aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. W: Paedagogia Christiana. – 
2012, nr 1, s.  89-104  

 
 Patriotyzm a wychowanie / pod redakcją Elwiry Jolanty Kryńskiej, 
Joanny Dąbrowskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej. – Białystok 
: „Trans Humana” Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. – 284 s.   

 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
 

 Bakuła, Kordian : Świadomość językowa w „Podstawie programowej” 
z 2009 r. i gramatyka języka polskiego w „Podstawie programowej” z 2017 r. 
w klasach IV-VI. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 
ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. – Vol. 9, nr 259 
(2018), s. 259-272 

 
 Czerski, Wojciech : Nowe sposoby nauki programowania w edukacji 
wczesnoszkolnej. W:  Dydaktyka Informatyki. – Vol. 13 (2018), s. 129-134 

 
 Elak, Hanna : Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej 
reformy oświaty. W: Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania 
i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. – 2017, nr 3 (23), s. 17-41 

 
 Gajak-Toczek, Małgorzata : O  kształtowaniu postaw patriotycznych 
na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej „Podstawy 
programowej” : (diagnoza). W: Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. – 
Vol. 9, nr 259 (2018), s. 108-123 

 
 Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / redakcja naukowa Violetta Kopińska, 
Hanna Solarczyk-Szwec. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2017. – 295 s. : il., wykr. ; 23 cm 

 
 Kopińska, Violetta : Zmiana polskich podstaw programowych 
kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich : 
analiza krytyczna. W: Parezja : Czasopismo Forum Młodych Pedagogów. – 2018, 
nr 1 (9), s. 132-154 

 
 Krasuska-Betiuk, Marta : Edukacja polonistyczna w klasach I-III szkoły 
podstawowej w „starej” i „nowej” „Podstawie programowej” : perspektywa 
porównawcza. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 
Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. – Vol. 9, nr 259 (2018), 
s. 223-246 

 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/411/395
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4982/1/Samsel_2009_W_kregu_polskich_wartosci_Patriotyzm_a_wychowanie_274-284.pdf
http://didactica.up.krakow.pl/article/view/4973/4662
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-02dc6db7-ee14-4c5e-861f-f94fb70db031/c/DOI_16.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a976735d-23c2-46f5-95a6-239eb4905efe
http://didactica.up.krakow.pl/article/view/4964/4653
https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=iDRgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Wdra%C5%BCanie+nowej+podstawy+programowej+kszta%C5%82cenia+og%C3%B3lnego+2018&ots=GUtSvrtT4e&sig=tlzdOoqfAWluutIP2nTNevHwqkQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7682/1/Parezja_1_2018_V_Kopinska_Zmiana_polskich_podstaw_programowych.pdf
http://didactica.up.krakow.pl/article/view/4971/4660


 Latoch-Zielińska, Małgorzata : Od realizacji programu do wspierania 
rozwoju uczniów : kilka uwag o edukacji polonistycznej po reformie. W: Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum 
Polonarum et Linguae Polonae. – Vol. 9, nr 259 (2018), s. 3-18 

 
 Osuch, Wiktor : Kompetencje nauczyciela geografii w świetle reformy 
systemu edukacji... – potrzeba czy konieczność, czego powinniśmy się nauczyć, 
aby nowocześnie uczyć?. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
Studia Geographica. – Vol. 12 (2018), s. 26-38 

 
 Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań / 
Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Iwona Piotrowska, Tomasz Rachwał. W: Prace 
Komisji Edukacji Geograficznej. – T. 8 (2018), s. 13–31 

 
 Szczechowiak, Ewelina : Nowa podstawa programowa szkół 
ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów. 
W:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2018, nr 16, 
s. 99-109 

 
 Urbanek, Bogdan : Podstawa programowa a metodyka kształcenia.                    
W: Nauczyciel i Szkoła. – 2017, nr 4 (64), s. 129-139 

 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
 
 Fechner-Sędzicka Iwona, Ochmańska Barbara, Odrobina Wiesława : 
Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej : poradnik dla nauczyciela. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, 2012. – 112 s. 
 
 Łubianka, Beata : Wokół uzdolnień matematycznych – przegląd badań. 
W: Studia z psychologii KUL. T. 17 / redakcja Piotr Francuz, Wojciech Otrębski. 
– Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007. – S. 185-208 
 
 Mroczkowski, Adam : Elementarna kultura matematyczna polskich 
uczniów gimnazjum w kontekście wyników badania PISA. W: Forum 
Dydaktyczne. – 2012, nr 9-10, s. 29-45  
 
 Nowak-Łojewska, Agnieszka : Wybrane obszary edukacji 
matematycznej dzieci : poradnik dla nauczycieli klas I-III. – Warszawa : Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, [2015]. – 53, [3] s. 
 
 Oszwa, Urszula : Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci 
sześcioletnich. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, 2006. – 40 s.  

 
 

http://didactica.up.krakow.pl/article/view/4956/4645
http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/download/4825/4519
https://www.researchgate.net/publication/331821124_PODSTAWA_PROGRAMOWA_GEOGRAFII_ZRODLEM_NAUCZYCIELSKICH_WYZWAN_The_core_curriculum_of_geography_-_the_source_of_teacher's_challenges
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bb5e2db9-f174-48dc-a450-a6dab2883c47/c/2018_16_8_Szczechowiak.pdf
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/viewFile/997/1057
http://mp15oswiecim.pl/wp-content/uploads/2017/10/rozwijanie_zainteresowan_i_zdolnosci_matematycznych_i-iii_red_b_ochmanska.pdf
http://knsos.student.kul.lublin.pl/files/208/11_t-14-6-art.pdf
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1768/Adam Mroczkowski Elementarna kultura matematyczna polskich uczniow gimnazjum w kontekscie wynikow badania PISA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/761/Wybrane+obszary+edukacji+matematycznej+dzieci_Agnieszka+Nowak-Lojewska_1.pdf
https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_przedszkole_rozwoj_i_ocena_umiejetnosci_matematycznych_dzieci_szescioletnich.pdf


 Reclik, Renata : Wczesnoszkolna edukacja matematyczna w kontekście 
podmiotowości. W: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych 
oraz społecznych  zróżnicowań. T. 2 / redakcja Natalia Majchrzak, Natasza 
Starik, Andrzej Zduniak. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa, 2013. –  S. 75-85 
 
 Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie 
nauczania-uczenia się matematyki / Joanna Major, Bożena Olik-Pawlik, Tadeusz 
Ratusiński, Lidia Zaręba. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. – Vol. VIII (2016), s. 101-118  

 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, 
w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
 

 Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna : Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie 
technologii informacyjnych. W: Człowiek – Media – Edukacja / redakcja Emilia 
Marta Musiał,  Janusz Piotr Morbitzer. – Kraków : Wydawnictwo KTiME UP, 
2012. – S. 85-105 
 
 Borawska-Kalbarczyk, Katarzyna : Technologie cyfrowe w edukacji – 
między immersją ucznia a indolencją szkoły. W: Konteksty Pedagogiczne. – 
2017, nr 1 (8), s. 117-132  
 
 Chojak, Małgorzata : Rozwijanie kluczowych kompetencji u „dzieci 
sieci” w odniesieniu do najnowszych badań nad mózgiem. W: Kompetencje 
kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / redakcja naukowa Janina 
Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. – Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, 2015. – S. 117-130  
 
 Czerski Wojciech, Wawer Rafał : „Cyfrowa szkoła” – szansa czy 
zagrożenie dla edukacji?. W: Dydaktyka Informatyki. – 2014, nr 9. s. 104-113 
 
 Dąbrowski, Maciej : Edukacja na rzecz przedsiębiorczości a rozwój 
gospodarczy. W: Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 3 (57), s. 159-172 
 
 Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, 
szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej 
/ Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, Zygmunt Kawecki, Piotr Wróbel. 
W: Przedsiębiorczość – Edukacja. – Vol. 14 (2018), s. 389-424  
 
 Gabała, Jadwiga : Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. 
W: Przedsiębiorczość – Edukacja. – Vol. 1 (2005), s. 147-152 
 
 Gajda, Aleksandra : Osiągnięcia szkolne i kreatywność – 
w poszukiwaniu przyczyn zróżnicowania relacji. W: Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja. – T. 18, nr 2 (70) (2015), s. 55-78 

http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/2.1.4._reclik.pdf
http://didacticammath.up.krakow.pl/article/view/3645/3275
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/borawska.pdf
http://kontekstypedagogiczne.pl/wp-content/uploads/Konteksty_Pedagogiczne_8.pdf#page=117
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Praktyka_edukacyjna.pdf#page=115
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-7d2ebb7d-f973-47ef-a4aa-2265249c8e22/c/Czerski.pdf
http://pbc.biaman.pl/Content/30259/57_Optimum_3_2012.pdf#page=159
https://www.researchgate.net/publication/329873816_Edukacja_w_zakresie_przedsiebiorczosci_w_wychowaniu_przedszkolnym_szkole_podstawowej_i_szkolach_srednich_w_swietle_nowej_podstawy_programowej_Entrepreneurship_Education_in_Pre-School_Primary_and_Secon
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-715cdb57-bd06-47ae-b8b6-9fb4a35b79c1/c/730-2203-1-PB13.pdf
http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2015_70_4.pdf


 
 Kaczmarek, Anna : Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy 
i cyfrowego wykluczenia. W: Kultura – Media – Teologia. – T. 13 (2013),                   
s. 68-81  
 
 Kamińska, Aleksandra : E-podręcznik jako środek edukacyjny 
przeznaczony dla pokolenia cyfrowych tubylców. W: Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Pedagogika. – 2016, nr 12, s. 85-98 
 
 Kiepiela Katarzyna, Wata Marcin, Żarek Dorota : GeoGebra jako 
przykład zastosowania oprogramowania otwartego w nauczaniu matematyki. 
W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej. – 2015, nr 41, s. 27-32 
 
 Knopik Małgorzata, Knopik Tomasz : Twórcze umysły : edukacja ku 
kreatywności : innowacyjny program nauczania dla I etapu edukacyjnego. –  
Wrocław : [b.w.], 2014. – 85 s. 
 
 Kulikowska Małgorzata, Krasnodębska, Bożena : Techniki 
multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość – 
Edukacja. – Vol. 3 (2007), s. 308-316 
 
 Łodoga, Olga : Multimedia w nauczaniu przedsiębiorczości. W: Postępy 
e-edukacji : praca zbiorowa / pod redakcją zespołu Ośrodka Kształcenia 
na Odległość OKNO PW. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, 2008. – S. 93-101  
 
 Marek Elżbieta, Sałata Elżbieta : Pedagogiczna interpretacja zajęć 
komputerowych w programach kształcenia zintegrowanego. W: Lubelski 
Rocznik Pedagogiczny. – T. XXXVI, z. 4 (2017), s. 91-107  
 
 Maźnica, Łukasz : Kultura – kreatywność – innowacyjność. W: Kultura 
a rozwój / redakcja Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. – Warszawa : 
Narodowe Centrum Kultury, 2013. – S. 399-412 
 
 Michałowska, Danuta A. : Edukacja demokratyczna a kreatywność. 
W: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. – T. 2, nr 1 (2013), s. 58-72  
 
 Ogonowska, Agnieszka : Kompetencje medialne i informacyjne : 
wybrane modelowe ujęcia i koncepcje. W: Zeszyty Prasoznawcze. – T. 58, nr 1 
(221) (2015), s. 72-88 
 
 Piątek, Teresa : Analogowo-cyfrowe spotkania edukacyjne w przestrzeni 
wczesnoszkolnej. W: Edukacja – Technika – Informatyka. – Vol. 8, nr 1 (19) 
(2017), s. 235-240  
 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Media_Teologia/Kultura_Media_Teologia-r2013-t13/Kultura_Media_Teologia-r2013-t13-s68-81/Kultura_Media_Teologia-r2013-t13-s68-81.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-bd4e5a32-2a2d-4bd3-ab29-6054435bf885/c/ZN_Pedagogika_2016_12_Kaminska.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-5c916058-d17b-446e-8e62-5a5ac0efdfd3
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-56696f47-13f7-4ab5-80a0-35c04fe5f045
http://sawg.pl/upload/upload/maly czlowiek materialy www/Program nauczania dla klasy I-III.pdf
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-aed11759-0532-4eaf-b133-5938de8eb09f
https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/186319/201/rozdzial_5.pdf?sequence=1
https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/4534/5529
https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Kultura-kreatywnosc-innowacyjnosc-LM.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11463/1/04-Danuta A. Micha�owska.pdf
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZPr/article/view/6528/6452
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-026cab0f-fff7-4e87-b3eb-c41f039a45d2/c/038_ETI_nr_Vol_8_1_Analogowo-cyfrowe_spotkania.pdf


 Piecuch, Aleksander : Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja. 
W: Dydaktyka Informatyki. – 2014, nr 9, s. 91-103 
 
 Przybyła, Mariusz : Digital natives vs. digital immigrants? – szkoła 
a kreatywność online. W: Studia Edukacyjne. – 2012, nr 23, s. 203-221  
 
 Siadak, Goretta : Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – 
kierunek zmian. W: Ogrody Nauk i Sztuk. –  2016, nr 6, s. 368-381 
 
 Sobańska-Jędrych, Joanna : Warunki rozwijania kreatywności w nauce 
języków obcych. W: Języki Obce w Szkole. – 2013, nr 4, s. 53-58 
 
 Sysło, Maciej M. : Myślenie komutacyjne : nowe spojrzenie 
na kompetencje informatyczne. W: Informatyka w edukacji : informatyka dla 
wszystkich od najmłodszych lat / redakcja Anna Beata Kwiatkowska, Maciej 
Marek Sysło. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 15-32 
 
 Tomczyk Łukasz, Srokowski Łuksza : Kompetencje w zakresie 
bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole : raport z badań. – Tarnów : 
Stowarzyszenie „ Miasta w Internecie”, 2016. –   113 s.  

 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 
 

 Bieszk-Stolorz Beata, Gdakowicz Anna, Markowicz Iwona : Współpraca 
szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w podregionach województwa 
zachodniopomorskiego. W: Studia i Prace WNEIZ US. – 2016, nr 1 (46),                        
s. 207-217  
 
 Gerlach, Ryszard : Przygotowanie uczniów szkół zawodowych 
do tranzycji na rynek pracy. W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – T. 19, z. 8, 
cz. 3 : Szkoła – studia – doskonalenie zawodowe : problemy, propozycje, 
inspiracje (2018), s. 43-57  

 
 Jeruszka, Urszula : Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach – realia 
czy iluzje?. W: Polityka Społeczna. – 2016, nr 9 (510), s. 23-28 

 
 Kabaj, Mieczysław : Główne bariery wdrożenia dualnego systemu 
kształcenia zawodowego w Polsce. W: Polityka Społeczna. – 2016, nr 9 (510), 
s. 15-23 

 
 Kiełtyka, Leszek : Rozwój standardów systemu kwalifikacji kształcenia 
zawodowego. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja 
i Zarządzanie. –  Nr 76 (2016), s. 17-28 
 
 Kostecki, Bogdan : Szkolnictwo zawodowe – czy jest złe i czy może być 
lepsze. W: Acta Poligraphica. – Vol. 10 (2017), s. 55-65 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dydaktyka_Informatyki/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9-s91-103/Dydaktyka_Informatyki-r2014-t9-s91-103.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5908/1/studia_eduk_23_s_203-216.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-95bec004-fe1f-4105-aba3-5072ac53288d
http://jows.pl/sites/default/files/jedrych.pdf
http://files.programowanie-kodowanie.webnode.com/200000006-1a5371b4fe/My%C5%9Blenie_Komputacyjne_IwE2014_MMSyslo.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14188/Tomczyk_Srokowski_Kompetencje_w_zakresie_bezpieczenstwa.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/312274695_Wspolpraca_szkolnictwa_zawodowego_z_pracodawcami_w_podregionach_wojewodztwa_zachodniopomorskiego
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171548385
https://www.ipiss.com.pl/psnumery/510m
https://www.ipiss.com.pl/psnumery/510m
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-a2d00d0b-8af7-4053-93de-20e37d7b3127/c/Kieltyka.pdf
https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8d94ff9d-042a-4aba-ada8-5364bb611656


 
 Kwiatkowski, Stefan M. : Uwarunkowania rozwoju kształcenia 
zawodowego. W: Horyzonty wychowania. – Vol. 17, nr 41 (2018), s. 29-40 

 
 Lis Maciej, Miazga Agata : Ocena jakości polskiego systemu kształcenia 
zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy. W: Edukacja. – 2016, nr 1 
(136), s. 5-22 
 
 Nowak, Janusz : Kształcenie zawodowe w Polsce w świetle 
obowiązujących aktów prawnych. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 
Organizacja i Zarządzanie. – Z. 112 (2017), s. 273-282 

 
 Nowak Janusz, Pankiv Ludmila : Zmiany na rynku pracy a efektywność 
kształcenia zawodowego w Polsce. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 
Organizacja i Zarządzanie. – Z. 123 (2018), s. 313-323 

 
 Nowak, Janusz : Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w Polsce. W: Edukacja – Technika – Informatyka. – 2018, nr 4 (26), s. 261-267 

 
 Stasiowski Jędrzej, Kłobuszewska Małgorzata, Drogosz-Zabłocka 
Elżbieta : Wiele zawodów – jedna waga? : o zróżnicowaniu kosztów kształcenia 
zawodowego. W: Edukacja. – 2016, nr 1 (136), s. 23-43 

 
 Stępnikowski, Andrzej : Kształcenie zawodowe – wyzwania i trendy 
rozwojowe na świecie. W: Polityka Społeczna. – 2016, nr 9 (510), s. 36-40 

 
 Symela, Krzysztof : Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej 
przestrzeni szkolnictwa zawodowego  i rynku pracy. W: Polityka Społeczna. – 
2016, nr 9 (510), s. 10-14 

 
 Wenclik, Małgorzata : Model wsparcia szkolnictwa zawodowego : 
budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej 
polityki edukacyjnej. W: Studia z Polityki Publicznej. – 2018, nr 1 (17), s. 77-94 

 
 Zając, Bożena : Rozwój edukacji zawodowej opartej na współpracy 
z pracodawcami. W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – T. 19, z. 8, cz. 3 : Szkoła 
– studia – doskonalenie zawodowe : problemy, propozycje, inspiracje (2018), 
s. 75-87 

 

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1458/1480
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409124/PDF/1-1-lis-miazga-ocena-jakosci-polskiego-systemu.pdf
https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1d589fbf-7d92-4c40-8c68-2aa17626536a
https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d5c5d010-5a65-422f-80b3-2d8cbd149057/c/nowak_ZN_PSL_OiZ_2018_123.pdf
https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4385/36 nowak-stan i perspektywy rozwoju.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2016/1-2-stasiowski-i-in-wiele-zawodow-jedna-waga.pdf
https://www.ipiss.com.pl/psnumery/510m
https://www.ipiss.com.pl/psnumery/510m
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e48f91d2-9a9c-4936-a15d-8c3af7089629
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171548389

	_Hlt13819486
	_Hlt14676080
	_top
	_Hlt14083760
	_Hlt14083773
	_Hlt14083845
	_Hlt14083977
	_Hlt14091662
	_Hlt14091673
	_Hlt14091703
	_Hlt14173441
	_Hlt14173887
	_Hlt14173899
	_Hlt14173909
	_Hlt14675789
	_Hlt14675871
	_Hlt14675934
	_Hlt14675966
	_Hlt14675980
	_Hlt19614263
	_Hlt14083950
	_Hlt14083963
	_Hlt14084026
	_Hlt14084036
	_Hlt14084587
	_Hlt14084645
	_Hlt14084733
	_Hlt14084766
	_Hlt14084802
	_Hlt14084837
	_Hlt14091720
	_Hlt14091749
	_Hlt14091763
	_Hlt14091785
	_Hlt14091826
	_Hlt14091855
	_Hlt14091867
	_Hlt14091913
	_Hlt14091933
	_Hlt14091974
	_Hlt14092051
	_Hlt14092075
	_Hlt14092094
	_Hlt14092104
	_Hlt14092124
	_Hlt14092132
	_Hlt14092152
	_Hlt14092161
	_Hlt14093436
	_Hlt14084903
	_Hlt14085202
	_Hlt14085522
	_Hlt14086439
	_Hlt14086489
	_Hlt14086672
	_Hlt14087103
	_Hlt14087862
	_Hlt14088007
	_Hlt14088149
	_Hlt14088334
	_Hlt14092216
	_Hlt14092238
	_Hlt14092245
	_Hlt14092266
	_Hlt14092281
	_Hlt14092302
	_Hlt14092348
	_Hlt14092358
	_Hlt14092451
	_Hlt14092470
	_Hlt14092491
	_Hlt14092510
	_Hlt14092568
	_Hlt14092576
	_Hlt14092629
	_Hlt14085926
	_Hlt14087206
	_Hlt14087452
	_Hlt14087745
	_Hlt14087900
	_Hlt14089566
	_Hlt14089576
	_Hlt14090933
	_Hlt14091290
	_Hlt14092644
	_Hlt14092672
	_Hlt14092687
	_Hlt14092737
	_Hlt14092760
	_Hlt14092768
	_Hlt14092782
	_Hlt14092809
	_Hlt14092817
	_Hlt14092842
	_Hlt14085309
	_Hlt14085706
	_Hlt14085722
	_Hlt14090268
	_Hlt14091446
	_Hlt14091460
	_Hlt14091481
	_Hlt14093744
	_Hlt14158399
	_Hlt14161391
	_Hlt14162782
	_Hlt14164569
	_Hlt14165165
	_Hlt14165494
	_Hlt14157792
	_Hlt14158664
	_Hlt14158854
	_Hlt14159295
	_Hlt14159559
	_Hlt14159946
	_Hlt14161797
	_Hlt14164191
	_Hlt14164713
	_Hlt14164848
	_Hlt14165331
	_Hlt14165552
	_Hlt14166054
	_Hlt14166081
	_Hlt14094181
	_Hlt14157075
	_Hlt14159491
	_Hlt14162957
	_Hlt14164393
	_Hlt14165569
	_Hlt14165596
	_Hlt14167371
	_Hlt14167377
	_Hlt14168428
	_Hlt14171445
	_Hlt14167543
	_Hlt14167671
	_Hlt14167826
	_Hlt14167862
	_Hlt14168042
	_Hlt14168567
	_Hlt14169410
	_Hlt14169461
	_Hlt14171530
	_Hlt14171673
	_Hlt14171988

