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Dorobek naukowy obejmuje szeroko rozumianą pedagogikę oraz ICT w oświacie.
Obejmuje szereg specjalistycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii
informacyjnych w procesie kształcenia zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz inteligentne
systemy uczenia się. Zainteresowania badawcze dotyczą również pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wczesnego nauczania języka angielskiego.
Wypromowała 10 doktorów nauk społecznych.
Dorobek dydaktyczny obejmuje różne przedmioty z dziedziny pedagogiki zarówno w
Polsce. Obejmuje swym zakresem cyfryzację w pedagogice, dydaktykę, nowoczesne formy
nauczania, wykorzystanie ICT oraz gier komputerowych w procesie dydaktycznym,
wykorzystanie cyfrowych narracji. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.
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Dorobek dydaktyczny:
Wprowadzenie do programu studiów na kierunku pedagogika nowej specjalności (licencjat);
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Od 2014 roku (cykliczna) organizacja wraz ze studentami (pedagogika wczesnoszkolna i
przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego)
warsztatów językowych z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych i klas I-III, spektakli
dla dzieci z okazji Dnia dziecka i mikołajek;
Zainicjowanie zorganizowania tematycznej sali dydaktyczne – dydaktyki twórczości
poświęconej wspieraniu działalności artystycznej studentów oraz przeznaczonej do
organizowania zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym;

