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Otwarcie panelu – prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
Sesja I 10.00-11.30

mgr Natalia Grabska (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych polonistycznego procesu  
dydaktycznego (prezentacja)
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (IBE/UŚ), Metodologia badań polonistycznego procesu dydaktycznego (ocena narzędzi) 

Dyskusja 
Sesja II 11.45-13.15

mgr Piotr Kalwiński (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych czytelnictwa gimnazjalistów  
(prezentacja)
dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), Metodologia badań czytelnictwa gimnazjalistów (ocena narzędzi) 

Dyskusja

Ewa Jaskółowa
prof. dr hab., kierownik Zakładu Dydaktyki 
Literatury w Uniwersytecie Śląskim; w la-
tach 2004-2007 kierowała międzynarodo-
wym projektem unijnym Słowiańska inte-
gracja językowa i kulturowa; najważniejsze 
publikacje książkowe: Poetyckie podróże 
Stanisława Balińskiego (1988); Od poezji 
kosmosu do poezji czasu. Studium o twór-
czości Stanisława Ciesielczuka (1997); Od 
Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Historia 
literatury (2001); Kto to był. Żona Lota w po-
ezji polskiej XX wieku czyli rozbijanie stereo-
typu (2006).

Piotr Kalwiński 
doktorant III roku stacjonarnych studiów 
w zakresie literaturoznawstwa realizujący 
komponent dydaktyczny IBE; publikował 
w „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, 
„Ethosie” oraz monografiach naukowych: 
Polskość ponad granicami (2011), Polscy No-
bliści w dyskursie literackim, dydaktycznym 
i kulturowym (2012); specjalista ds. narzę-
dzi dydaktycznych w projekcie realizowa-
nym przez KUL na zlecenie IBE Dydaktyka 
literatury i języka polskiego w gimnazjum 
w świetle nowej podstawy programowej.

Anna Janus-Sitarz
dr hab., adiunkt na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; przewodni-
cząca Komisji Edukacji KNoL PAN; kierownik 
projektu badawczego realizowanego przez 
KUL na zlecenie IBE Dydaktyka literatury 
i języka polskiego w gimnazjum w świetle 
nowej podstawy programowej; najważniej-
sze publikacje książkowe: Groteska literacka. 
Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka 
(1997); Lekcje teatru (1999); Przyjemność 
i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach 
czytania literatury w szkole (2009); współ-
autorka podręczników do szkoły ponadgim-
nazjalnej Barwy epok (2003) i Lustra świata 
(2012); redaktor naukowy serii wydawni-
czej „Edukacja nauczycielska polonisty”.

Natalia Grabska
doktorantka III roku stacjonarnych studiów 
w zakresie literaturoznawstwa realizująca 
komponent dydaktyczny Instytutu Badań 
Edukacyjnych (IBE); publikowała w „Psy-
chologii w Szkole”, „Remedium”, „Studiach 
Pedagogicznych” oraz monografiach na-
ukowych: Etyka nauczyciela (2011) oraz 
Polskość ponad granicami (2011); obecnie 
pełni funkcję koordynatora lokalnego ba-
dań jakościowych w projekcie w realizowa-
nym przez KUL na zlecenie IBE Dydaktyka 
literatury i języka polskiego w gimnazjum 
w świetle nowej podstawy programowej.


