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Recenzja
pracy doktorskiej Pani mgr Gabrieli Kierzkowskiej pod tytulem „Efektywne wykorzystanie
zaj^c edukacyjnych wspomaganych technologic informacyjnc / na przykladzie nauczycieli

nauczania wczesnoszkolnego /" przygotowanej pod kierunkiem
Pani dr hab. Doroty Siemienieckiej prof. UMK.

Wspotczesny cztowiek zyje i funkcjonuje w nowym typie spoleczehstwa, ktore okresla si^
mianem spoleczehstwa informacyjnego. Dla tego spoleczehstwa nieodlccznym atrybutem sc
media elektroniczne, superszybkie cyfrowe systemy przekazu danych zblizajcce do siebie
swiat mediow radiowo-telewizyjnych i telekomunikacji. St^d tez spoleczehstwo informacyjne
stawia przed edukacjc nowe wyzwania, do ktorych mozna zaliczyc:
- wdrazanie mlodego pokolenia do zdobywania wiedzy z roznych zrodel informacji i do jej
konstruowania w interakcji z otoczeniem spolecznym,

- rozwijanie u mlodego pokolenia myslenia projektowego,
-uczenie si? w dzialaniu,
- wyzwalanie wielostronnej aktywnosci uczniow i wprowadzanie ich w nowe technologie
informacyjno-komunikacyjne,

- umozliwienie kazdemu uczniowi odkrywania i rozwijania wlasnego potencjalu
intelektualnego,

- uwzgl?dnianie indywidualnego tempa rozwoju kazdego ucznia,
- dostrzeganie mocnych i slabych stron kazdego ucznia oraz rozwijanie jego inteligencji
wielorakich, jak rowniez udzielanie wsparcia podczas pokonywania trudnosci na drodze do
osicgni?cia celu,

- podejmowanie dzialah zmierzaJccych do eliminowania tego, co nieprawidlowe
i wzmacnianie tego, co dobre i wartosciowe.
Wyzwania te wymagaJc ci^glego unowoczesniania i doskonalenia edukacji, a takze wpisuJc

si? w priorytety Unii Europejskiej, do ktorej Polska nalezy od 2004 roku. Bardzo waznym
priorytetem Unii Europejskiej jest d^zenie do wysokiej jakosci edukacji i rozwijanie u
mlodego pokolenia umiej?tnosci cyfrowych i medialnych. Temu wyzwaniu musi tez sprostac
pierwsze ogniwo edukacji szkolnej, jakim jest edukacja wczesnoszkolna. Dlatego tez w
podstawie programowej akcentuje si? zapewnienie uczniom klas mlodszych dost?pu do
wartosciowych zrodel informacji i nowoczesnych technologii. W dokumencie tym tez jest
mowa 0 tym, by nauczyciel w szerokim zakresie wykorzystywal technologi? informacyjne,
gdyz ona nie tylko uatrakcyjnia, ale takze polepsza jakosc edukacji wczesnoszkolnej.

Problematyka badawcza wyszczegolniona w tytule pracy doktorskiej Pani mgr Gabrieli
Kierzkowskiej odpowiada na wyzwania spoleczehstwa informacyjnego i dlatego tez ma swoje
spoleczne, naukowe i praktyczne uzasadnienie. Z tych wzgl?d6w zaprezentowana
problematyka badawcza zasluguje na pelnc aprobat?, uznanie i gratulacje pod adresem Pani
Profesor Doroty Siemienieckiej jako promotora rozprawy Kandydatki do pierwszego stopnia
naukowego.

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska sklada si? - poza wst?pem, zakohczeniem,
bibliografic, spisem tabel, wykresow i rysunkow, aneksami oraz streszczeniem w j?zyku
polskim i angielskim - z szesciu rozdzialow. Oto ich tytuly: I. Technologia informacyjna w
przestrzeni edukacyjnej; II. Projektowanie procesu dydaktycznego w edukacji
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