KATEDRA DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Zapraszają na panel ekspercki

Badania nad edukacją kulturalną
w gimnazjum oraz odbiorem
pozaliterackich tekstów kultury
z cyklu
Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych

entuzjaści
edukacji
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Otwarcie panelu – prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
Sesja I 10.00-11.30
mgr Karolina Suszek (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych edukacji kulturalnej
w gimnazjum (prezentacja)
dr Grażyna Różańska (AP w Słupsku), Metodologia badań nad edukacją kulturalną w gimnazjum (ocena
narzędzi)
Dyskusja
Sesja II 11.45-13.15
mgr Urszula Czernikowska (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych odbioru pozaliterackich
tekstów kultury (prezentacja)
dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Metodologia badań nad pozaliterackimi tekstami kultury (ocena narzędzi)
Dyskusja

stycznia 2013
godz. 10.00
sala CN 205
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Karolina Suszek

Grażyna Różańska

Urszula Czernikowska

Jacek Wojtysiak

doktorantka II roku stacjonarnych studiów w zakresie literaturoznawstwa,
realizująca komponent dydaktyczny
Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE);
publikowała w „Języku Polskim w Gimnazjum”; zainteresowania naukowe:
edukacja kulturalna, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika wczesnoszkolna, literatura polska i powszechna.

dr; adiunkt w Zakładzie Zakład Językoznawstwa i Edukacji Polonistycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku; najważniejsze publikacje książkowe: Zaistnieć
w kulturze. O kształceniu kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej (2010);
współredaktor czasopisma „Język Polski
w Szkole”; członek Naukowego Towarzystwa Polsko-Czeskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów
Polonistycznych.

doktorantka II roku stacjonarnych studiów w zakresie literaturoznawstwa,
realizująca komponent dydaktyczny Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE); publikowała w monografii naukowej Polskość ponad granicami (2011); obecnie
zajmuje się badaniem możliwości wykorzystania współczesnych mass mediów
w kształceniu polonistycznym.

dr hab., profesor Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II; kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii
KUL; zajmuje się ontologią i metafizyką,
filozofią Boga i religii, semiotyką i filozofią języka, metafilozofią i dydaktyką filozofii, najważniejsze publikacje książkowe: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”.
Analiza problemu w kontekście dyskusji
we współczesnej filozofii analitycznej
(2008); Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu
(2012).
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Zapraszają na panel ekspercki

Badania nad narracją plastyczną
podręczników polonistycznych
oraz ich recenzowaniem
z cyklu
Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych

entuzjaści
edukacji
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Otwarcie panelu – prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
Sesja I 10.00-11.30
mgr Aleksandra Stachera (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych odbioru narracji
plastycznej podręczników polonistycznych (prezentacja)
prof. dr hab. Anna Pilch (UJ), Metodologia badań odbioru narracji plastycznej podręczników
(ocena narzędzi)
Dyskusja
Sesja II 11.45-13.15
mgr Beata Sieńko (IBE/KUL), Narzędzia empirycznych badań jakościowych procesu recenzowania
podręczników (prezentacja)
dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO (Uniwersytet Opolski), Metodologia badań nad procesem recenzowania
podręczników (ocena narzędzi)
Dyskusja
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doktorantka II roku stacjonarnych studiów w zakresie literaturoznawstwa,
realizująca komponent dydaktyczny
Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE);
publikowała w „Języku Polskim w Gimnazjum”; obecnie pełni funkcję koordynatora lokalnego badań jakościowych
w projekcie realizowanym przez KUL na
zlecenie IBE Dydaktyka literatury i języka
polskiego w gimnazjum w świetle nowej
podstawy programowej.

prof. dr hab.; kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; najważniejsze publikacje książkowe: Kierunki interpretacji
tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo
i dydaktyka (2003, 2006), Symbolika form
i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii
Zahorskiej (2004); zajmuje się historią literatury XX wieku, analizą i interpretacją
tekstów kultury (szczególnie poezją i malarstwem), metodyką nauczania literatury
i języka polskiego, współczesnymi systemami edukacyjnymi.

doktorantka II roku stacjonarnych studiów w zakresie literaturoznawstwa,
realizująca komponent dydaktyczny
Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE);
publikowała w „Języku Polskim w Gimnazjum”; obecnie pełni funkcję koordynatora lokalnego badań jakościowych
w projekcie w realizowanym przez KUL
na zlecenie IBE Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle
nowej podstawy programowej.

dr hab., profesor Uniwersyet Opolski; kierownik Zakładu Polonistyki Uniwersytetu Opolskiego; najważniejsze publikacje książkowe:
Polecenia i pytania w podręcznikach do nauki
o języku (1997); Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana (2009);
zainteresowania naukowe: podręcznik szkolny i inne gatunki edukacyjne, dyskurs edukacyjny, typy i funkcje zadań dydaktycznych,
modele i koncepcje kształcenia językowego,
rozwijanie kompetencji tekstotwórczej i jej
badanie a także diagnoza osiągnięć szkolnych z języka polskiego.
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