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W 201I roku nakladem Oficyny Wydawniczej ,,lmpuls" zostala wydana ksi42ka pt. ,,Ksztal-

towanie wartoSci dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej

z wykorzystaniem technik multimedialnych" autorstwa Joanny Kandzi. Rozwu2ana w opra-

cowaniu problematyka dotyczy wa2kich iperspektywicznych kwestiiobejmuj4cych mo2liwo-

5ci i wykorzystywanie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji,

w edukacji matematycznej. Podjgcie przez Autorkg rozwu\ah na temat zaleZnoSci pomigdzy

wprowadzeniem Internetu do nauczania a wartoSciami dydaktyczno-wychowawczymi, czy

ksztaltowaniem postaw tw6rczych nale2y przyjqt z du|ym zadowoleniem. Dydaktyczna

iwychowawczaprzydatnoS6 komputer6w we wsp6lczesnej szkole jest istotnym problemem.

Nieustanny rozw6j technologii, zmiana wymagari cywilizacyjnych, ewolucja wymagai doty-

czqcych kwalifikacji zawodowych i naukowych, to Swiat, w kt6rym 2yjemy. Nowoczesna

edukacja wykorzystuj4ca najnowsze technologie powinna ksztalcii ludzi krytycznych, tw6r-

czych, poszukuj4cych nowych rozwiqzah, przygotowanych do skutecznego dzialania w real-

nych syuacjach. Komputer i Internet w coraz wigkszym stopniu determinujq proces naucza-

nia-uczenia sig. Nowe technologie edukacyjne, to styl wsp6lczesnego mySlenia i funkcjono-

wan ia naukowo-praktycznego.

,,Ksztaltowanie wartoSci dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matema-

tycznei z wykorzystaniem technik multimedialnych" to monografia liczqca 174 strony tekstu,

skladajqca sig z kilku logicznie powi4Tanych ze sob4czgsci w postaci: wstQpu, siedmiu tema-

tyczno-przedmiotowych rozdzialow, zakohczenia, bibliografii, aneks6w oraz spisu tabel,

schemat6w i wykres6w. MoZna stwierdzid, 2e wszystkie czlony struktury treSciowej odzna'
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czajq siQ dobrq logik4 wlaSciwq czytelno$ciq. UZye slownictwo spelnia wymogi formalne

dla prac naukowo-badawczych.

We wstgpie, uzasadniajqc jednoczeSnie wyb6r tematu, Joanna Kandzia zwricila uwagQ

na tempo zmian dokonujqcych sig pod wplywem rozwoju technologii w dziedzinie zbierania,

przetwarzania i dystrybuowania informacji. Skupila sig r6wnie2 na symbolu ery informacyj-

nej, najistotniejszym Zr6dle informacji - Internecie, kt6ry stwarza swoim u2ytkownikom

ogromne moZliwoSci wlasnego rozwoju, odgrywaj4c znaczqcq rolp w edukacji, zmieniaj4c

obl icze wsp6lczesnej szkoty.

Pierwszy z rozdzial6w to kompetentna analiza funkcji Internetu w procesie dydaktycz-

nym oraz jego szerokich mo2liwoSci edukacyjnych. Autorka podejmuje r6wnie2 temat zagro-

2eh znim zwiqzanych (szukaj4c odpowiedzi na pytanie: Internet - dobrodziejstwo czy zagro-

Zenie?), przedstawia cechy konstytutywne edukacji medialnej oraz prezentuje miejsce eduka-

cji matematycznej mlodziezy z wykorzystaniem Intemetu.

W rozdziale drugim, w oparciu o konstruktywistyczny model my6lenia, Autorka zapre-

zentowala nowe podejScie do procesu ksztalcenia z wykorzystaniem technologii informacyj-

nej, w ramach dynamicznie rozwijaj4cej sig transdyscyplinarnej dziedziny nauki, jakq jest

kognityvistyka. Poza pr6bq wyja6nienia terminu konstruktywizm, omawia miqdzy innymi

korelacjg mipdzy konstruktywizmem w pedagogice a nowymi technologiami informacyjnymi,

funkcje m6zgu, koncepcje pedagogiczne wspomagane technologiami informacyjnymi oraz

m iej sce kogn itywistyki w badaniach pedagogicznych.

Kolejny rozdzial to teoretyczne studium z zakresu psychologii tw6rczoSci i psychody-

daktyki dotycz4ce ksztaltowania postaw tw6rczych mlodzie2y z uwzglgdnieniem specyfiki

tw6rczo5ci w matematyce. W czgSci tej znajdujemy tematy dotyczqce ewolucji pojgcia tw6r-

czoSci,jej psychologicznego i pedagogicznego podlo2a,jak r6wnie2 opis cech wsp6lczesnego

czlowieka - postawQ tw6rcz4 aktywnoSi tw6rczq,.

W rozdziale czwarrym Autorka omawia Srodowiskowe wyznaczniki tw6rczo6ci, ujmujqc

je poprzez Srodowisko domowe, lokalne i szkolne. Kalde z nich ma znaczqcy udzial w ksztal-

towaniu postaw tw6rczych, pomimo tego, 2e procesy tw6rcze charakteryzujq sig du24 auto-

nomi4 i zdolnoSciq do samoregulacji.

W rozdzialach piqtym i sz6stym om6wione zostaty kolejno: metodologia badari wlasnych

oraz analiza wynik6w badari Srodowiskowych Kwestionariuszem Zachowari Tw6rczych

KANH, ankiet4 i arkuszem obserwacji lekcji. Procedura metodologiczna zostala skonstru-

owana starannie i prawidlowo wykorzystana w przeprowadzonych badaniach empirycznych.

Scharakteryzowano zalohenia teoretyczne badari, ich cele, przedmiot oraz zakres. CzpSi anali-

tyczno-interpretacyjna (rozdzial sz6sty) stanowi precyzyjn4 interpretacjg wynik6w badari,
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w aspekcie iloSciowym i jakosciowym. Wyniki, udokumentowane tabelami i diagramami,

sluza weryfikacji postawionych hipotez. Relacje przyczynowo-skutkowe powi4zane z pyla-

niami badawczymi Autorka wyjasnia w spos6b kompetentny i wywa2ony. Godne podkreSle-

nia s4 przeprowadzone obliczenia z wykorzystaniem metod statystycznych, kt6re pozwolity

okresfii zwiqzek korelacyjny migdzy wprowadzeniem lnternetu do procesu nauczania a po-

staw4 tw6rczqmlodziehy, ich aktywnosciqpoznawcz4. Wykorzystuj4c samodzielnie skon-

struowane narzgdzia badawcze Autorka wskazala na zmianq roli nauczyciela oraz zmianq

funkcji i ksAaltu podrgcznika w nowoczesnym systemie ksztalcenia. Podkreslila tak2e warto-

sci dydaktyczne i wychowawcze, kt6re mozna ksztaltowai wykorzystuj4c narzgdzia multime-

dialne na lekcji, w tym przypadku na lekcji matematyki'

opracowanie zamyka(rozdzial si6dmy) krytycznaanalizawynik6w, podsumowanie, bi-

bf iografia oraz aneksy. ostatni rozdzial omawianej ksiqzki poswigcony jest uog6lnieniom

i wnioskom teoretyczno-empirycznych badari nad ksztaltowaniem postaw tw6rczych z wyko-

rzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Autorkazawarla w nim re-

fleksje koficowe dotycz4ce uwarunkowali wprowadzenia do szk6l, nowej metody nauczania

matematyki (wspomaganie zasobami internetowymi). W spos6b syntetyczny przedstawia naj-

istotniejsze wnioski. Aneksy, pr6cz ankiet dla uczni6w i arkusza obserwacji lekcji' zawieraj4

przykladowe konspekty lekcji z wykorzystaniem Internetu, karty pracy, testy wiedzy otaz

kartg ewaluacyjn4 dla ucznia'

zasadnicze zagadnienia niniejszego opracowania koncentruj4 si9 wok6l badari nad

zwi4zkiem migdzy zastosowaniem nowego srodka dydaktycznego, jakim jest lntemet w na-

uczaniu matematyki, a jego oddziatywaniem na ksztaltowanie postaw tw6rczych mlodzie'y'

To analizazmiany roli nauczyci elaw przysztym modelu szkoty. Autorka wykazuje r6wnie2'

jak zmienia sig w nowoczesnym systemie ksztalcenia funkcja i ksztalt podrEcznika szkolnego

traktowanego dotychczas wylqcznie jako ,,ksiq,zka", w kt6rej znajduje sig wypreparowana

i sztucznie przygotowana wiedza. W nowej roli podrqcznik stanie sig tak2e zbiorem informa-

cji o tym, gdzie s4 dostgpne poszukiwane tresci. Dzigki temu aktualna informacja bgdzie la-

twiej dostgpna dla zdobywajqcych wiedzg.

Bogata bibliografia (zajmuj4ca l3 stron), w tym zestawione liczne pozycje wlasnych pu-

blikacji, niew4tptiwie mo2e stanowi6 wla5ciwy material dla zainteresowanych omawianq pro-

blematyk4. Dlatego te2 Autorka pisze,2e monografia traktuj4ca o zastosowaniu technik mul-

timedialnych w edukacji matematycznej, ksztaltowaniu postaw tw6rczych, wartosci dydak-

tycznychi wychowawc zych nalekcjach matematyki adresowana jest do sluchaczy kierunk6w

pedagogicznych szk6l wyZszych oraz nauczycieli praktyk6w. Dla tych wszystkich, kt6rych
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interesuj4 aspekty procesu projektowania i praktycznego stosowania multimedi6w w eduka-

cji.

Problematykg opracowania uzna( nale|y jako interesujqcq oraz znacz4cq poznawazo

i praktycznie. WartoSci naukowe i dydaktyczne sqniezaprzeczalne, zwlaszcza z punktu wi-

dzenia zastosowania Intemetu, technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie na-

uczania matematyki (wspomagania procesu dydaktyczno-wychowawczego). Monografra za-

wiera bardzo wa2ne i trafne wnioski. Powinny one znaleit implikacje w praktyce pedago-

gicznej uwzglgdniajqcej wykorzystanie edukacyjnych stron WWW w obliczu tak dynamicz-

nie zmieniaj4cych sig wymagaf stawianych wsp6lczesnej szkole, nauczycielom, podrgczni-

kom, materialom dydaktycznym, a co zatym idzie, i uczniom.

Ksiq2ka mo2e stanowii pr6bg odpowiedzi na pytania: jak nowe technologie informacyj-

ne wptywaj4 na postawy tw6rcze mlodzie?y w dobie tak gwahownych przemian cywilizacyj-

nych? Czy wyzwalalq wielostronnq aktywnoSi poznawczqmlodzie2y? Jakie nowe wartoSci

dydaktyczne mo2na osi4gnqi stosujqc tg nowatorskq metodg w nauczaniu matematyki? Jest

ona nie tylko Zr6dlem wiedzy, ale i inspiracji do refleksji nad postulatami stawianymi eduka-

cji przyszlo6ci, potrzebami edukacyjnymi uczni6w orazwymaganiami stawianymi nauczycie-

lom w zakres ie kompetencj i informacyj no-komu n i kacyj nych.

Poddana ocenie monografia - Joanny Kandzi, pt. ,,Ksztaitowanie wartoSci dydaktycz-

nych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej zwykorzystaniem technik mul-

timedialnych" - prezentuje sig jako opracowanie na bardzo dobrym poziomie pod wzglgdem

merytorycznym i formalnym. Wnosi ona istotne warto5ci poznawcze i edukacyjne nie tylko

dla nauk spolecznych, lecz r6wnieL do edukacji medialnej, informatycznej i matematycznej.

Jest to nowe podejScie do wyzwaf i szans medi6w cyfrowych i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Ich przydatnoSi, jako narzgdzia interaktywnego i wspomagajEcego na-

uczanie matematyki, nie moZe byi kwestionowana.


