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dydaktyki nauczania języka obcego/ niemieckiego (rola nauczyciela języków obcych w kształ-
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funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja”,
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uczniów w średnim wieku szkolnym TROS-KA. Ostatnio wydała: Uczeń z wadą słuchu w szkole
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te: Etyka w systemie edukacji w Polsce (współaut. A.J. Jeżowski, S. Więsław, 2017); Dyrektor szkoły

liderem – inspiracje i perspektywy (2015); O nową jakość edukacji nauczycieli (red., 2017); Eduka-
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pisania, liczenia. Autorka czterech monografii z zakresu problematyki edukacyjnej: Diagnoza

funkcjonalna kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w wieku 9–13 lat (współaut., 2017);
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