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

Sesja I 10.00-11.30

  mgr Agnieszka Kasperek (IBE/KUL),  Badania obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach 
języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 (prezentacja) 

  dr Piotr Trojański (IBE),  Metodologia badań obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach 
języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009  (ocena narzędzi)

Dyskusja 
Sesja II 11.45-13.15

  mgr Marlena Fota (IBE/KUL),  Narzędzia empirycznych badań jakościowych odbiorczych kompetencji 
komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym (prezentacja)

  prof. dr hab. Jerzy Kaniewski (UAM),  Metodologia badań jakościowych odbiorczych kompetencji 
komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym (ocena narzędzi)

Dyskusja

Marlena Fota (IBE/KUL)
mgr, doktorantka pierwszego roku stacjonarnych 

studiów doktoranckich w zakresie literaturoznaw-

stwa, realizująca komponent dydaktyczny Insty-

tutu Badań Edukacyjnych (IBE); zainteresowania 

naukowe: dydaktyka nauczania języka polskiego 

i literatury, zastosowanie metod aktywizujących, 

system egzaminowania wewnętrznego i ze-

wnętrznego.

Piotr Trojański (UP w Krakowie)  
dr; adiunkt w Katedrze Edukacji Historycznej Uni-

wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik 

Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych 

i Narodowych i studiów podyplomowych „Totali-

taryzm – nazizm – Holokaust”; doradca akade-

micki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o 

Auschwitz i Holokauście, członek polskiej delegacji 

w Task Force for International Cooperation on Holo-

caust Education, Remembrance and Research; au-

tor licznych publikacji o nauczaniu o Holokauście; 

autor książki: Holokaust - zrozumieć dlaczego (2003, 

2012, współautor – Robert Szuchta); interesuje się 

dydaktyką historii, historii społeczno-gospodarczej 

Żydów polskich okresu międzywojennego, naucza-

niem o Holokauście w Polsce i na świecie oraz edu-

kacją wielokulturową. 

Agnieszka Kasperek (IBE/KUL)
mgr; doktorantka pierwszego  roku stacjonarnych 

studiów w zakresie literaturoznawstwa, realizująca 

komponent dydaktyczny Instytutu Badań Eduka-

cyjnych (IBE); zainteresowania badawcze: naucza-

nie o Holokauście, obecność literatury polskiej po-

wstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego oraz 

edukacja wielokulturowa.  

Jerzy Kaniewski (UAM)  
dr hab., prof. UAM; kierownik Zakładu Dydaktyki 

Literatury i Języka Polskiego IFP UAM, autor wielu 

publikacji metodycznych, współautor podręcznika 

licealnego. W latach 1999 – 2006 współpracownik 

OKE w Poznaniu; najważniejsze książki: Od czyta-
nia do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w 
szkole średniej (2002) i Koncepcja egzaminu matu-
ralnego a kształcenie polonistyczne (2007); inte-

resuje się przede wszystkim dydaktyką literatury 

w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz 

sprawnością tekstotwórczą uczniów, a w okresie 

współpracy z OKE i CKE zajmował się również po-

lonistycznym  instrumentarium pomiarowym; ak-

tualnie prowadzi badania dotyczące kompetencji 

kulturowych gimnazjalistów. 


