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INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE KSZTA ŁCENIA NA PRZYKŁADZIE HISTORII ARMII KRAJOWEJ 

Recenzowana ksi ążka to obszerne i wyczerpuj ące przedstawienie wybranych metod informatycznego 

wspomagania kszta łcenia na przykładzie historii Armii Krajowej. 

Po rozpoczynaj ącej ksi ąż kę  notce bibliograficznej Autora i Podzi ę kowaniach, następuje 

trzystronicowa Przedmowa, zawieraj ąca krótkie uzasadnienie zalet komputerowego wspomagania 

procesu dydaktycznego, omówienie zawarto ści i struktury ksi ąż ki, podstawowe informacje o 

oryginalno ści podej ścia, oraz wzmiankę  o kulisach powstawania materia łów dydaktycznych. 

Zasadnicz ą  zawarto ść  merytoryczn ą  ksi ąż ki stanowi 21 rozdzia łów podzielonych na 4 częś ci: 

1) Opis systemu wspomagaj ą cego kszta łcenie w temacie „Historia Armii Krajowej" (8 rozdzia łów), 

2) Generowanie i parametryzacja systemu wspomagaj ącego kszta łcenie w temacie „Historia Armii 

Krajowej" (4 rozdzia ły), 

3) Wybrane podstawy teoretyczne informatycznych systemów dydaktycznych (4 rozdzia ły), 

4) Inne metody i systemy wspomagania nauki i sprawdzania wiedzy (5 rozdzia łów). 

Ksi ąż kę  zamyka lista wykorzystywanych programów (w formie indeksu) oraz spis literatury 

przedmiotu (zawieraj ący 49 warto ściowych i ści ś le zwi ązanych z tematyk ą  monografii pozycji). 

Monografia stanowi interesuj ące i warto ściowe studium, integruj ące nowoczesne i cz ę sto 

wyrafinowane metody informatycznego wspomagania zdobywania wiedzy, uwzgl ędniaj ące ró ż ne 

metody aktywizacji i mo ż liwe do praktycznie natychmiastowego wykorzystania na ró ż nych 

platformach sprzę towych, w tym tak że na urz ądzeniach mobilnych. Jest to niebanalne, atrakcyjne i 

nowoczesne podej ście do nauczania historii. 

Mo żna tu znale źć  nie tylko teoretyczne podstawy informatycznych systemów dydaktycznych, ale 

równie ż  liczne i nietrywialne przyk łady zastosowa ń  zwi ą zanych g łównie z ciekaw ą , wa ż n ą  spo łecznie i 

wci ąż  za ma ło znan ą  problematyk ą  historii Armii Krajowej. 

Uwa żam, że ksi ąż ka spe ł nia łącznie wymagania stawiane monografiom w Rozporz ądzeniu MNiSW z 

dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym - Dz. U. 2012, poz. 877 - 8.1 p. 2, 4), w szczególno ści: (a) stanowi spójne tematycznie, 

recenzowane opracowanie naukowe; (b) zawiera obszern ą  bibliografi ę  naukową  (49 pozycji literatury 

przedmiotu); (c) posiada obj ę tość  przekraczaj ą cą  6 arkuszy wydawniczych ( łącznie 264 strony); (d) 

przedstawia zagadnienie informatycznego wspomagania kszta łcenia w sposób oryginalny i twórczy. 

Gorąco polecam tę  warto ściową  ksi ąż kę  i powi ązany z ni ą  portal internetowy wszystkim 

zainteresowanym zarówno nowoczesnymi, wspieranymi komputerowo, metodami dydaktycznymi jak 

i tematyk ą  Armii Krajowej - wa żnym elementem naszej narodowej historii. 
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