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Otwarcie panelu – prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

Sesja I 10.00-11.30
mgr Agata Poręba (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych aktywności sieciowej polonistów  

(prezentacja) 

dr Anna Ślósarz (UP w Krakowie), Metodologia badań aktywności sieciowej polonistów (ocena narzędzi) 

Dyskusja 
Sesja II 11.45-13.15

mgr Sylwia Pikula (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych nad wielokulturowością w edukacji  

polonistycznej gimnazjalistów po 2009 r.  (prezentacja)

dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. SWPS (SGGW), Metodologia badań nad wielokulturowością w edukacji  

polonistycznej gimnazjalistów po 2009 r.  (ocena narzędzi)

Dyskusja

Anna Ślósarz
dr; adiunkt w Katedrze Mediów i Badań 

Kulturowych i Katedrze Dydaktyki Litera-

tury i Języka Polskiego Instytutu Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-

wie; najważniejsze publikacje książkowe: 

Lektury a kino komercyjne. Aksjologiczny 
wymiar edukacji filmowej (2002), Media w 
służbie polonisty (2008), Ideologiczne ma-
tryce. Lektury i ich elektroniczne konteksty w 
postkomunistycznej Polsce i postkolonialnej 
Australii (w druku).

Sylwia Pikula
doktorantka III roku stacjonarnych studiów 

w zakresie literaturoznawstwa, realizująca 

komponent dydaktyczny IBE; publikowa-

ła w „Przeglądzie Uniwersyteckim” oraz 

monografiach naukowych: Polskość ponad 
granicami (2011), Pedagogika. T. XX, Pra-
ce naukowe Akademii im. Jana Długosza w 
Krakowie (2011); obecnie pełni funkcję ko-

ordynatora lokalnego badań jakościowych 

w projekcie realizowanym przez KUL na 

zlecenie IBE Dydaktyka literatury i języka 
polskiego w gimnazjum w świetle nowej 
podstawy programowej.

Krystyna Błeszyńska
dr hab.; profesor nadzwyczajny na Wydzia-

le Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW); kie-

rownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej 

SGGW; twórczyni oraz pierwszy kierownik 

projektu Międzykulturowe Centrum Ada-
ptacji Zawodowej; najważniejsze publikacje 

książkowe: Niepełnosprawność a struktura 
identyfikacji społecznych (2001). 

Agata Poręba 
doktorantka III roku stacjonarnych studiów 

w zakresie literaturoznawstwa, realizująca 

komponent dydaktyczny Instytutu Badań 

Edukacyjnych (IBE); publikowała w „Ję-

zyku Polskim w Gimnazjum”, „Zeszytach 

Szkolnych” oraz monografiach naukowych: 

Polskość ponad granicami (2011); Człowiek 
- media - edukacja (2011 i 2012); obecnie 

pełni funkcję koordynatora lokalnego ba-

dań jakościowych w projekcie realizowa-

nym przez KUL na zlecenie IBE Dydaktyka 
literatury i języka polskiego w gimnazjum w 
świetle nowej podstawy programowej.


