
Kompetencje kluczowe : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu

Prawo
Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy  oraz  kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 

Książki
Kompetencje kluczowe dzieci  i  młodzieży :  teoria i  badania / red. nauk. Janina Uszyńska-
Jarmoc, Małgorzata Bilewicz
Omówienie  badań  ilościowych  i  jakościowych  nad  kompetencjami  kluczowymi.  Praca
zbiorowa.
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Teoria.pd
f 

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-
Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz
Teoria i praktyka dotycząca metod rozwijania kompetencji kluczowych u młodego pokolenia.
Praca zbiorowa.
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Kompetencje_kluczowe_Praktyka_
edukacyjna.pdf 

Artykuły
Kompetencje kluczowe – definicje i opisy
Wymieniono  kompetencje  kluczowe  wraz  z  krótką  charakterystyką.  Podano  zakres
niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw związanych z daną kompetencją.
https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Kompetencje
%20kluczowe%20-%20definicje%20i%20opis.pdf 

Kompetencje kluczowe
W  obrębie  danej  kompetencji  wymieniono  umiejętności  oraz  podano  pytania  do
autorefleksji. 
http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe.html 
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Jak kształtować wśród uczniów kompetencje kluczowe? / Beata Jeziorska
Kompetencje  kluczowe w świetle  podstawy programowej,  elementy  skuteczności  procesu
edukacyjnego, rola metod aktywizujących.
https://edurada.pl/artykuly/jak-kszta-towac-w-rod-uczniow-kompetencje-kluczowe/ 

Kompetencje kluczowe?!
Prezentacja:  rola  kompetencji  kluczowych  procesie  nauczania,  umiejętności  związane  z
kompetencjami, efektywność nauczania, kompetencje przyszłości
http://www.zs3krasnik.pl/attachments/article/719/Kompetencje%20kluczowe%20III%20i
%20IV%20etapu%20eduk..ppt 

Kompetencje kluczowe
Zawiera m.in. materiały do pobrania: opis kompetencji (tzw. Europejskie ramy odniesienia –
załącznik  do  zalecenia  Rady),  drzewka  kompetencji  (przejrzyste  schematy  kompetencji),
chmury słów.
https://perceptiedukacja.pl/kompetencje-kluczowe/ 

Kompetencji kluczowe (wychowanie przedszkolne)
Rozwój  kompetencji  kluczowych u  dzieci  w wieku przedszkolnym,  etapy rozwoju  dziecka,
profil kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy).
https://mp10.czwa.eu/kompetencje-kluczowe/ 

Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów - wybrane zagadnienia / Bartłomiej Karolus
Przyszłość  edukacji  według  raportu  „Future  Work  Skills  2020”,  porównanie  kompetencji
kluczowych określonych w 2006 i 2018 roku. 
https://gminaoswiecim.pl/files/files/Rozwoj%20kompetencji%20kluczowych%20u
%20uczniow%20-%20wybrane%20zagadnienia.pdf 

Jak w szkole kształtować kompetencje kluczowe uczniów? / Alicja Kapcia
Prezentacja: zalecenia Rady Europy w dziedzinie edukacji  w powiązaniu z kompetencjami
kluczowymi,  kształcenie  kompetencji,  podstawa  programowa  i  nadzór  pedagogiczny
dyrektora a kompetencje.
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/materialy/Kompetencje_kluczowe-
wyklad.pdf 

Zestawienia bibliograficzne opublikowane w internecie
Kompetencje kluczowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 2010-2019 / Barbara Derewiecka
https://www.pbw.bielsko.pl/images/pliki/bibliografie/2019/kompetencje_kluczowe.pdf

Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: Kompetencje kluczowe / Ewa Pachniak
http://www.meritum.mscdn.edu.pl/tagi/index?id=4&page=10&sort=nr_meritum 
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Bibliografia
Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych wymienionych powyżej.
Czasopisma  dostępne  są  wyłącznie  w  czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej
w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48.

Artykuły z czasopism wydanych w latach 2007-2019

1. Empatia : kompetencja kluczowa / Zuzanna Sentkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2018,
nr 11, s. [67]

2. Inicjatywność  i  przedsiębiorczość  jako  kompetencja  kluczowa  (nauczyciela)  XXI
wieku / Joanna Jaworska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 3-
10

3. Kompetencje kluczowe : kształcenie ustawiczne.// Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 6,
s. 13-14

4. Kompetencje  kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i  edukacji  informatycznej
społeczności lokalnej / Tomasz Kupidura.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013,
[nr] 1, s. 145-153

5. Kompetencje zawodowe w kontekście zasad komunikacji dydaktycznej i możliwości
oceny pracy nauczycieli / Beata Mydłowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 2,
s. [102]-121

6. Livelong  learning  w  dążeniu  do  osiągnięcia  kompetencji  kluczowych  na  zajęciach
polonisty / Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. – 2009/2010, nr 3,
s. 73-93

7. Metody  kształtowania  kompetencji  kluczowych  /  Małgorzata  Nowak.//  Dyrektor
Szkoły. - 2019, nr 1, s. 22-25

8. Parlament Europy i Rada Europy przypominają o kompetencjach kluczowych / Janina
Zawadowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 24-26

9. Pojęcie  kompetencji  kluczowych  w  Podstawie  programowej  /  Natalia  Cieślar.//
Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s.[77]-82

10. Reading Comprehension in the context of key competences / Diezmas Moreno de,
Esther Nieto.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. [85]-99

11. Złota  trzynastka  :  jakie  supermoce  powinien  posiadać  współczesny  nauczyciel?  /
Anna Życka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 5, s. 52-54
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Polecane czasopisma publikujące artykuły o kompetencjach kluczowych

Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola
http://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik 

2. Dyrektor Szkoły
http://www.dyrektorszkoly.pl/ 

3. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html 

4. Nauczyciel i Szkoła
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis 

5. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/ 

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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