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Imię i nazwisko: Violetta Kopiń§ka

2.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

-

doktor nauk humanistycznych w zakresie peda8o8iki, Wydział studióW
Edukacyjnych, Unil,versj,tet im, Adama Mickiewicża W Pożnaniu, tyfuł rozprawy:

2007

Współczesna młodzież wobec problemu wolności, Studium socjologiczno-pedagogiczne,
plomotol - prol dr hab, A]eksandel Zandecki; recenzenci: prol dr hab, Bogusław
Śliwerski, ploi dI hab, ubyszko Melosik.

2001 , magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, uniwersytet Mikołaja Kopernika
W Toruniu, §tuł pracy magisterskiejI Zasada Wolnościgospodarczej W polskim §ystemie
prawnym, plomotol- prol drhab. Wojciech sżwajdler,

1997 - magister pedagogiki, Wydział Humaniswczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
W Toruniu, otuł pIacy magisterskiej: Rozwój rysunku dziecka od 4-11 roku życia na
podstawie rysunku postaci ludzkiej; promotorka - prof. drhab. Wiesława Limont.

3.

Iuformacie o dotychczasow}łn zatrudnieniu w iedno§tkach naukowych
od 10/2010 do chwili obecnej - adiunĘ Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet
Mikołaia Kopernika, Toruń

od 71/2009 do 09/2073 - starszy Wykładowca, In§tytut Humani§tyczny, Państwowa

Wyższa szkoła zawodo\^/a, Włocławek

od,09/2007 do 10/2010
Mikołaja Kopemika, Toruń

-

Wyldadowca, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwels}tet

0d 03/2003 do 09/2007 - wykładowca, studium Pedagogiczne, Uniwefs}tet Mikołaja
Kopernika, Tonrń,

4,

Wskazanie osiągnięcia Wynikaiącego z art, 16 ust. 2 ustawy u dnia 14 marca 2003
roku o stopniach naukowych l q/tule naukowFn oraz o §topnlach i Ętule w
żałresie sztuki (Dz. U , 2016 r,, poz, BB2 ze zm, J,j

a)

T}tuł osiągnięcia naukowego
Violetta Kopińska (2077), Edukacja oblwatelska w szkole, Kryqrczna analiza
dyskursu podręcżników szkolnych, ss. 44B, Tonrńi Wydawnictwo Naukowe
UniWe$rtefu Mikołaja Kopernika

b) Autoł §.tul publikacii, rok $,ydania, nażwa }rydawnictwą recenzenci
łYdawniczy

Violetta Kopińska (2077), Edukącja obwatelska w szkole. Kryżyczna analiza
dyskursu podręczników szkolnych, ss. 448, Tonrń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwe.sytetu Mikołaja Kopernika.

Recenzentki lyyda\łnicze| dr hab. EWa Kurantowicz,
proi UMcs

prol DsW oIaz dr

hab.

Dorota Pankowską

celu naukowego Ww. pracy i o§iągniętych u/yników wfaz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

c) omół,tede

cel i metodologta
celem badań, których przepror,Vadżenie §tało się podstawą do napisania przedstawianej do
oceny monogla§i

,

Violetta Kopińska (20In, Edukacja obywątelska w szkole. kytyczną anąliza dy,kursu

podfęcżników szkolnych, ss. 44B, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwers}tetu
Mikołaja Kopernika,

była rekonstrukcia społecżneiwiedzy W zakresie szkolnei edukacii obywatelskiei na

pod§tawie ana]iży podręczników

do wiedży o

społeczeńst$,re na poziomie

ponadgimnazialnym. Badania zostały osadzone w pa.adygmacie kr}9czn}łn na $uncie teorii
hytycznych, strategia badań miała charakter jakościowy. W badaniach skoncentrowałam się na
następujących kate8oliach analitycznych: koncepcji
ob}.Watelskiej

i

i

rozumieniu plawa, partyc}?acji

uczniowskiej, Kategońe te zostały Wyprowadzone z analiz kontekstualnych

edukacji obywatelskiej. W analizach tych podkreśIiłampowiązałtia między ujęciem demokracji,

typami obywatelstwą a modelami edukacji ob},!łatelskiej, Zwróciłam prży tym uwagę na
kategorię prawą które jest istotn},rn elementem każdej koncepcji demolracji.

u asy8nalizowałam

podstawowe rozumienia prawa mające ugluntowanie w określonych nurtach myśli naukowej, a

taMe odniosłam się do kultury prawnej jako -

z jednej

shony t konteksfu prccesóW tlvorzenia i

stosowania pława, a z drugiej - kontektu edukacji ob},Watelskiej, W Iezultacie poszerzyłam

modele edukacji obywatelskiej

o

elementy odnoszące się Wprost do edukacji prawnej,

Jednocześnie zalwairyłam, że znaczel\ie pĘypisywane partyc}pacji ob}Ąłr'atelskiej różni się W
ramach poszczególnych ujęć demokracji, typóW obywatelstwa. Intelesujące badawcżo lĄ.ydało

mi §ię zatem zrekonstruowanie znaczenia nadawanego tej kategorii W szkolnej edukacji
obywateiskiej, kóra jest pEecież p]anowana, a zatem powinna leagować na społecznie

i defic}ty, Ale interesowała mnie również kategoria partycypacji
wiążąca się ściślez w}Tełnianiem roli ucznia/uczennicy. Uznałam, że

diagnozorrane dysfunkcje

uczniowskiej,

rekonsh]rkcja społecznej Wiedzy na ten tema! obecnej w dy§kursie podlęcżnikowym, pożWoli

na pełniejszy ogląd szkolnej edukacji ob}Ą^/atelskiej W zakresie jej celóW i przypis},wanej IoIi,

Analizy dyskursywnego k§ztałtu badanych kategolii poprzedzone zostały wieloaspektową

analizą szkolne' edukacji obywatelskiei

z

odniesieniem

do

WynikóW dotychczas

przeprowadzonych badań.
W lezultacie sformułowałam trry główne pytania

1]

Grupy p}tań) badawcze!
Jakie koncepcie prawa są dominujące, jakie rozumienie prawa iest ekśponowane W

dy5ku6ach badanych podręcznikóW, a co żostałoz tych dyskursów w}duczone, zniek§zĘłcone
|ub przedstawione jako mające mniejsze znaczenie?

2)

|ań model partycypacii obywatelskiei (w tym zwłaszcza uczesmiftWa obywateli W
plocesach tworzenia/zmieniania rozwijania prawa] można zlekonstauowaĆ na podsĘWie
badanych dyskursów? Jaki można uznać za dorninujący? Iakie rozumienie roli obywateli i
obywatelek w proce§ie pode|mowania decyzlt w sferze publtcurei jest ekponowane, a jakie

z badanych dyskursów zostało wyk]uczone, zniekształcone lub prżedstawione jako

mające

mniejsze znaczenie?

3)

Jaki model partyc}?acli uczniowskieJ (w t!Ęn zwłaszcza uczestnictwa ucznióW i
uczennic w procesach tlvoźenia/zmieniania/Iozwijania prawa Wewlątrzszkolnego] można
z.ekonsbuować na podstawie badanych dyskursów? ]aki można uz4ać za dominujący W
badanych dyskursach? Jakie rozumienie roli uczniów i uczennic w procesie podeimoł,ania

decyzii w szkole jest eksponowane, a jakie z bada[ych dyskursów zostało lyykluczoną
zniekształcone lub prżedstawione jako mające mliejsze znaczenie?

Metodą żbierania danych było pEeszukiwanie źródeł wtórnych. Zastosowałam dobór
celowy. Próba objęła wszystkie podręczniki z zaklesu podstawowego

wieĄl

o społeczeństwie

na pożiomie ponad8imnazialn},łn. Metoda analizy danych mieściłasię W grupie podejść
określanychjako Kr}tyczna Anallza Dyskuisu. się8Tlęłam przy tym do podeiścia
reprezentowanego przeż Ruth Wodak

i Mańina

Reisigla. Analiży śkonsfuowałamzatem

opielając się na koncepcji czteropoziomowego kontekstu autorstwa Ruth Wodak Na pierwsąm

pożiomie - bezpośredniego kontekstu językoł\,ego - badałarn ułcie śtrategiidyskursylvnych,
lvyróżnianych i opis},wanych pizeż Ruth Wodak i Mańina Reisigla I i Rudolpha de Cillia _ W

odniesieniu do ,,meĘ§tlategii" służących konstruowaniu tożsamościnarodowychJ. W celu
poszeżerńa analizy zastosowałam również socjoseńantyczny inwentaź §po§obu repaezentacji

aktorów społecznych stwoazony przez T'heo van Leeuwe[a. Na poziomie intertek§tualnym
poszukiwałam zwiążku między poszczególnymi podręcznikami, iego częściamii tek§tami tam
usytuowanymi, W rczultacie zrekonstruowałarn mode]e dyskur§u(óW] odnośzące się do

podstawowych kategorii analitycznych.

Na poziomie

Wyników badań przeprowadzonych pnez inne badaczki

Naruuciłam przy tym dodatkowe

Ęteria

i

interdyskurs},\,\,,nym sięgnęłam do

opartych na innej próbie badawczej.

doboru analiz (kryterium metody, kontekstu i

y4l

,W^
//

3

problernatyki).

W

rezultacie realizacja poziomu interdyskursyu,,rrego była możliwa v/

odnieśieniu do kategorii analitycznych - partycypacii ob}.watelskiej i uczniowskiej, Na poziomie

hzecim

i

czwaltjrm analizowałam Wyniki W kontekstach: regulacji pmwnych związanych z

podręcznikami (podstawa pIogramowa, dopu§zcuanie podręcznikóW szkolnych do uż]łku,
wybóI podręcznika przez nauczycieli/ki), konstruktywizmu §połecznego W ujęciu Petera L.
Bergera

i

Thomasa Luc]onanna, koncepcii instrumentu pedagogicznego Basila Bernsteina.

żnaczącyrn tłem dla analiuy była róWnież teoria stukturacji Anthony'e8o Giddensa oraz teoda

wdrażania kultury symbolicznej Pierre'a Bourdieu i Jean,Claude'a Pas§erona, Przeprowadzone
badania były podstawą do WnioskóW na temat kztałtu szko]nej edukacji obywatel§kiej
zrekonsmlowanego

W

wyniku analizy dyskuIsu badanych podlęczników. Możliwe było rół!nież

odniesienie owego ksżtałhrdo modeli/koncepcji teoletycznych ob}vatelstwa

i

edukacji

oby,vvatelskiej.

Naiważnieisze tt},ttiki

iłlrioski

Na podstawie pżeplowadzonych badań stwierdziłam, że szkolna edukacja ob},Watelska

rekonstruowana na bazie badane8o dyskursu podręczników opafta jest na Wizji pIawa

lożumianego W kategońach normaĘ,r,ir'no,deterministycznych, dominacji koncepcii prawa
poz}tt\Ą,nego. obok tej koncepcji w badanym dysku*ie obecna jest lównież koncepcja prawa

naturalnego o niezmiennej treŚci, Wykoźystjrwana W tekstach dotyczących praw człowieka,

Cechą chafakterystycu ną jest jednak tworzenie opozycji między prawem pozy§,\rn}łn i
natulalnym, co z kolei wydaje się nie mieć związku z,,neutralnym" i nie podlegająrym dyskusji
o8ó]nym opisem prawa, Rozumienie prawa konstruowane jest W oparciu o prz},rnus i sankcje,

głównie kar e. Eksponowana jest motylvacja interesowna do przestrzegania plawa operująca

impera§Vem ptedkonwencjonaln},rn, Prawo nie jawi się jako sfera partyc}?acyjna

Ma charakter porżądkowy i represyjny,
ekskluzyvme i niezrozumiałe, A mimo to obecny

/deliberacfna/konsensualna/agonistyczna.

Jest

,,oddalone" od człowieka, niedostępne,

jest

topos konieczności pożnawania plawą któryWtejs}tuacji Wydaje się iluzją.

szkolna edukacia ob},Watelska zrekonsh1rowana na podstawie podręcżnikowych
dyskurcóW cechuje się si}ną klasńkacjq1 wew ąhzprzedmiotową w odniesieniu do obu
plezentowanych tam koncepcji pfawa, Dominuje qlp kolekcji' W doborze Wiedzy, co

podtrżymuje rozgranicżenia

i

prowadzi

do

rutynizacji Wiedzy. silna klasyfkacja

Ep kolekcji dominują aównież W zalcesie prezentowania kĄ.tyki
badanym dysku.sie, Krytyka prawa i kultury prawnej pojawia się zatem, ale dotycży

\^rewnątrzprzedmiotowa oraz

pIawa W

1Zgodnie z defini€ją

zawańą W: B, Be.nst€in (1990), odtwarzanie kultury. Przekł, Z Bokszaóski, A- Piotrowski,
Warszawa: Państwowy lnstytutWydawniczy,s. 37, 39
'zgodnie z definicją zawańą WITamź€,5,40,67

Wydżielonych tematycznie i strukturalnie obszalÓw' Dominuje metąstfategia utrwąlajqca3, zaŚ

eleńenty metasłategii łansfo naq]wnej przenikają do trzonu analizowane8o dyskursu W
niewielkim stopniu.

Główną osią partycypacrl ob}'I atelskiei w badanym dyskuFie jest tzw. dyskurs

wborczy, a co za tym idzie, partycypacja obyłVatelska jest utożsamiana Pżede Wszystkim ż
uczestnictwem W \,\,yborach na poziomie kajo\Ąym. Dyskurs ma charakter transformawny w
odniesieniu do frekwencii wyborczej, Udział \^/ Wyborach jest \Ąyraźnie eksponowany, a
ar8umentacja dla tej formy uczestnictwa odwołuje się do medfum, czyli do Wpływania na
podejmowane decyzje. W badan},rn dyskursie pomnieiszone zostało Znaczenie forrn demoklacji

bezpośredniej, a obFvatele

i

ob},watelki są dyskursywnie wyłączani z Wszelkich sposobów

uczestnictwa W procesach podejmowania decyzji poza udziałem W wyborach

(zwłaszcza

W

i

procesach tworzenia/zmieniania pfawa]. Partyc}Tacja

ref€rendach
ob}'lvatelska

interpretowana jest zasadniczo na poziomie informacyjno-konsultaqjnym4 i nie łączy się jej z
żadn}/mi zaawansoWanyni modelami/stopniami partyc}Tacji publicznej.

Znaczenie nadawane partycypacji obwatelskiej W ramach badanego dyskursu jest
ograniczone do partycWacji politycznej utożsamianej z udziałem w rłyborach, wskażylvania
organów i śIodkóW ochlony Wolnościi plaw, dró8 postępowania W syfuacji naruszenia owych

praw oraż szeroko pojmowanej aktywnoŚci społecznej fniekoniecztJ.ie zwi.ązanej z fa]Kqycznym
uczestnictwem W procesach podejmowania decyzji), prży czym należy podkreŚiiĆ, że ostatni z

w},rnienionych Wyżei obszalów partycypacji iest znaczący jed},nie
podręcżników [w pozostałych jest zaledwie sy8naliuowanyJ.

w

dyskursie dwóch

Modei ob}.\,vate]stwa, któryWyłania się żtakiego dy§kursu, to model socja]jzacyjny,

Na podstawie pĘeplowadzonych analiz wnioskuję, źe ledukcja znaczenia nadawanego
partyrypacji ob},watelskiej ma miejsce już na poziomie ofcjalnego pola rekońtekstuąlizacyjneg05.
Ponadto w dyskursie podręcznikowym zauważaina jest Wyaaźna dominacji sfery ,,co" Ąad sferq

,jąk" , co fĄoże .y!]yr'jkać nie tylko z ,,układu sił" W tym żakresie i/lub być efektem ,,zdeĘenia"
sJery ,jak"

z modelem szkoly, ale róW ież być efekem redukcjonisłcznego, neo]iberalnego

myślenia o edukacji,

Partyc}?acja ucżniowska zajmuje maI8inalną pozycję w badanym dyskursie. Ro]ę ucżnióW

i

uczennic W żakresie pafiycypacji można ocenjć co najwyżej na pozjomie informacyjno-

konsultącyjnym. UczĄiowie i uczennice jawią się przede Wszystkim jako odbiorcy/odbiorczynie

infomacji. są adresatami i adresatkami prawa wewnątrzszkolnego. Ich wpb,!ł na kztałt prawa
3

ch3raktery§tyka strategii W: R. de cillia, M, Relsigl, R. Wodak (1999), Iłe Discuńjve construction of Nationol
10:149, pobrane z http://das,$gepub.com/content/10/2/x49, do§tęp: 2013-

/derfńes, "Discourse & so€ietY"
11-10,
a

Modele pańycypacji Według lAP2's PUbI]c Particip3tion speclrurn, WWW,iap2.org, dostęp:2o16_04-05.

5 charakterystyka pó] rekontekstualiżacyjnych według B, Bernst€ina W; B, Bernstein
{1990), odtwarzanie
kult!ry, Pr7ekł. Z Bokszański, A, Piotrowski, Warszawa: Państwowy lnst}tut WYdawniczy, s. 1a2-186,

Wewnątrzsu kolnego bpva wzmiankowany, ale nie stanowi on istotne8o elementu kon§hukcji

dyskurcu w §m obszarze. Zasadniczym obszarem pańycypacji uczniowskiej jestudżiał ucznióW
i uczennic W postępowaniu W sytuacji nanrszenia ich praw, ale dyskurs pomija całkowicie

faĘ

że podjęcie określonychdziałań pfżez nczniów i uczennice aodżi okaeślone obowiązki olganów.

Dominuje wizerunek odformalizowanego postępowania,

w któ4m

organy mogą zając się

określonąsplawą a uczeń/uczennica może plosić o pomoc. Taki Wizerunek sprzeciwia się
ceiowi ustanawiania środkóW służącychochronie pmw i podważa ich zasadniczy sens,

Dyskur§rvnie konsftuowana partycypacja uczniowska pozwala
metastrątegii utlwąlającej

i

na

ideniyfikację

do roli uczniów i
_ podobnie jak w pE}padku

konstfukĘlwńo-utrwalorqćej W odniesieniu

uczennic. Na podstawie pżeprowadzonych analiz Wniosl:uję

paftycypacji obywatelskiej - o redukcji Znacżenia nadal,vanego paltycypacji uczniowskiejjuż na
poziomie oficjąInego polą rekontekstualizacyjnego ofaz o dominacji skry ,,co" nad sferą
a
"jąk",
hipotetycznych przycz}n takiego stanu upatruję w silnej kląsyfrkacji i kodzie kolekcji
umacniającym q,fefę,,ćo", słabościsfery ,jak", ,,transjacji" kategorii partycypacji ucżniowskiej na
oraz redukcjoni§tycznym myś]eniu o edukacji na skutek jej ekonom izacji,
"język§zkolny"
Pnedsta\^rione w monogEfii analizy prowadzą do Wniosku, że dyskuls}$,ny kztałtedukacji
oby,Watelskiej zrekonstruowany na podstalvie badanych podręcznikóW posiada cechy modelu

opańego na tżw. chudym ujęciu demokracji (thin democrący)6. obecne są fu również lysy
liberalne i ,,rynkowe". lest to model socjaliżacyjny i adaptacyjny, }ednak obecność dyskursu
kr}tyczne8o, który jest Wprawdzie mocno tonowany za pomocą Wewnętrznej jego or8anizacji,
świadczy o §'rn, iź mechaniżm reprodukcji w t].m obszarze nie jest zupełny. To z kolei rodzi
następne p}tania o poziom, na którym dochodzi do Włączenia elementów kĄĄ/ki, a także o inne

Wymiary i gatunki dyskursu, które tworzą kształt szkolnej edukacji ob}.Watelskiej.
W przedstawionej do oceny monoglafii p.óbuję zwrócić uwagę na kontekt kztahowania
się edukacji oby^/atelskiej, a jednocześnie odsłonić fragment społecznie konstnrowanej Wiedzy

W odniesieniu do kate8orii ważnych z punktu widzenia edukacji obywatel§kiej. To tylko
fragmenl ale iśtohly z peda8ogicznego punkfu widzenią ponieważ dotyczy edukacji §zkolnej,

czyli folmainej, planowanej

i

jednocześnie w dużej mierze kontroiowanej

pżez państlvo,

Krytyka, której się podejmuję sfuży denatulalizowaniu tego, co ,,o.zwisle", Zuvłaszcza vrtedy,
gdy zostało silnie ,,zobiek§nvizowane" pżez język, poddawaniu pod dyskusję tego, co nie jest
dy§kutowane po to, by pokazać, że są alternatywy, które mo8ą 8enelować zmiany ]ub do nich
inspirować.
6WedlLr8 koncepcjil, de 6root
iW. Veugelersa w: l, d€ Groot, W, Veugelers (2o15b),Why we Need to ąuestjon
the Democratic Engogement ol Adolescents in Europe, 1ournal of social sdence Edu€ation", Vol. 14, No, 4,,

Groot l. de, Veu8€l€rs w. |2oI5), Educating for a Thicker Type ol Demouatic citiĄenship: a conceptuol
Explorątion, Paper presented at AERA 2015, April 1& Democratic cit'zenship in Education slc,
httpsj//WWW.resear€hgate.net/publicalioń/277716922,

dostęp: 2016_o4_17.

s.

omówienie pozostałych osiągnięć naukowo lradawczych

Po uzyskaniu §topnia doktom opublikola/ałam s artykułów W czasopismach znaiduiących się

bazie tRlH, 21 artykułów w i[nych czasopi§mach krajowych, 18 rozdziałów w
monogTanach, 3 książki pod redakcją [dodatkowo jedna jest W druku) olaz 2 monografie, w
tym jedną przedstawioną jako głóWne osiągnięcie w postępowaniu o nadanie §topnia doktom
habilitowanego. Łączna wartośćpunktowa [MNiszW] mojego dorobku to 312 punktóW w
tym - po doktotacie - 293 punkty.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się Wokó} iednego obszaru - szkolnej edukacii

ob},watelskiei.
Monografia, które pźedstawiam jako główne osiągnięcie w postępowaniu o nadanie

stopnia dla habilitowanego jeśtpewnego lodzaju syntezą moich Wieloletnich poszukiwań
badawczych, W mono8rafii tej Wskazuję m.in, Wymiary szkolnej edukacji obynvate]skiej, któ.e

pozwalają na rekon§trukcję jej kształtu, począwszy od podstaw plogramowych, proglamÓW

z
[nie Mko

naucżania, podfęczników, które wiążą się

edukacją ob},wate]ską rea]izowaną W lamach

różnych przedmiotóW szkolnych

Wiedzy

dydaktyczne, rłychowawcze
rea]izowane, prawa

i

i

o

społeczeństwie), popźez działania

profi]aktyczne zarówno te planowane, jak

i

te praktycznie

obowiązki posżczególnych podmiotóW szkolnych, ich kompetencje i

faktyczną pozycję, ku]furę szkoły, W tym lolturę prawną szkoły, politykę ośrviatową itd,

Wymiary te §tanowią de focto fafię, która WyzDacza obszar scalający moje dociekania
teoretyczne i empiryczne. Dostrze8am przy rym dwa etapy własnei pracy badawczejI

pierwszy, który koncentruje się zasadniczo na badaniu samorządności j demokracli
w szkole z pelspektywy uczniowskiej,

drugi, W którym kształt szkolnej edukacji ob},watelskiej jest rekon§tluowany na

podstawie analiż regulacji pmwnych

i

fna poziomie prawa

powszechnie

tym podstaw plo8.amowych kształcenia
o8ólnego olaz analiz podręczników szkolnych. I tu widocżne jest także
obowiązującego

zróżnicowanie

Wewnętrzne8oJ, W

od analizy

reścido ana]izy dyskurcu,

Podział ten pozwala na lozlóżnienie pub]ikacji pod względem metod zbierania i analizy danych,
ale nie uwżględnia publikacji teoretycznych, Ponadto, biorąc pod uwagę kr}tedum tematyczne,
W

d.ugim etapie dostrżec można 8rupy publikacji koncenti]rjące wokół określonych zagadnień,

takich jak: ku]tuaa prawna i edukacja Paawna, kompetencje społeczne i obylvatelskie,
problematyka antydyskryminacyjna i róWnościowa. sądzę zatem, że dla przejrżystości
plezentacji dorobku naukowo badawczego bardziej użjłeczne będzje zastosowanie kr}terium
tematycznego [skolo i tak byloby ono nie do pominięcia]

i

Wyróżnienie następuiących pólI

1)
2)
3)
4)
5)

samorządnośą demokracja i partyc}?acia w szkole
Kultura prawna i edukacia prarma
Kompetencie społeczne i ob},Watelskie

Problematyka dy§kryminacii i edukacia równościowa
Edukacia olrywatelska w dyskursie podręcznikow}łn

Powżsży podzial nie jest lvolny od wad. Pierwsze pole tematyczne "przecina" oba
W§k9zane WczeŚniej etapy. Natomiast piąte - W §Wojej nazvr'ie - nawiązuje do pEedmiotu
analiz, ale jest jednocześnie polem

,,spinającym" pozostałe

i na tyle odrębnym teoretycznie i

metodologicznie, że jego \łyróżnienie \Ąydaje się konieczne. Kr}telium tematyczne będzie zatem
vĄ]z naczało poaządek

omawiania dorobku (przy publikacjach załączonych do oceny umieszczam

numery, którymi opatrzone są.óM/nież kopie pubiikacji].

Na Wstępie dodam, że po uzyskaniu stopnia dokora opub]ikowałam książkę pt.
Współczesna młodzież wobec problemu wolnaścistuiliuń socjologiczno-pedagogiczne |2008,

Tonrńl Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit"). IGiążki tej nie przedstawiam do oceny, ponieważ
jest ona zapisem mojej rozprawy doktorskiej. Pokłosiem ana]iz teoretycznych i badań będących

podstawą do napisania placy doktor§kiej, są róWrreż artykuły
u

i

rozdziały, które powstały i

ostały opublikowane iuż po uzyskaniu §topnia doko.a.
są to:

-

Kopińska V. (2007), CZy w szkole jest za dużo wolności? - kilka rełleksji ną podstąwie
badań przeprowadzonych wśród toruńskich siedemnąsto-, osiemnastolątków, ,,Poznańsl<re
Zeszyty Humanistyczne" Wydawnictwo Rys -sfudio, Poznań, tom Ix, s.71,79.

Kopińska

v.

(2007), Wybrane elemenE, oceny dialogu rodzinńego

z

perspektywy

młodzieł,,,wychowanie Na co Dzień", Nr 4-5, s.22-24.
Kopińska V, [200B],.Ki/ko uwag o tolerancji, ,,wychowanie Na co Dzień",nr 1-2, s.7,9.

Kopińska V, (2007), Horyzonty wolności- młodzieżoweinterpretacje pojęcia wolnaści w

perspekvwie edukacyjnej [W:] Filozofia toż§amości,pod

red. ].

Kojkoła, Gdańskl

Wydawnictwo Halmonia, ś.265 -27 B

Kopińska V. {2008), Między ąkceptacja a wrogością - pfoblem rozumienia toleranąi w
ujęciu uczniów toruńskich szkół średnich|w|) Toleńncja a edukacja, pod Ied. M, Patalona,

Wydawnictwo Uniwers}tefu Gdańskiego, cdańsk 200B, s. 535 - 544,

Ad.1] samorządność, demokracią partycypacia W szkole

Inspilacji do zainteresowania się tą problematyką dostarczyły mi rv}miki badań, będące
podstawą lozprawy dokorskiej. To wtedy Właśnieza\rważyłam, że szkoła w pelspekrywie

l/./

Nl^

,

badanych ucznióW §tosunkowo często była inteĘretowana jako środowiskolestrykcyjne i
ogaaniczające, a aelacja

z nauczycielami/kami p]:Zimolvała W lozumieniu badanych postać

stosunku nadrzędności - podźędności[l(opińska V (2007), Czy w szkole jest za dużo wolności? -

kilka feJleksji na podstąwie bailań
osiemnastolatków, ,,Poznąńskie

przęprowadzonych wśród toruńskich siedemnasto-,

Zes4Ę Humąnistyczne",

tom lX, s, 71-79) . Zastanawiając się nad

pogłębieniem tej ploblematyki, użnałam, że dobrym punktem odniesienia będzie samorząd
uczniowski, który powinien zapewniaĆ partycr?ację uczniowsĘ.

W listopadzi€ i grudniu 2008
ucżniów (1B4 dziewcząt

i

ro]<u

pźeprowadziłam badania ankietowe Wś.ód 373

1B9 chłopcóW) W sześciu toruńskich gimnazjach publicznych, W

których podjęłam próbę dotarcia do młodzieżowei interpretacji samorządu uczniowskiego.
Wyniki tych badań opublikowałam

W

kilku placach. PieIWszą pracą

ż tego

cyklu był rozdziałi

Kopińska V (2009], /spółczesne problemy samorzqdności ucmiowskiej,Iwf D.
Apanel (red,], opieka i Wchowanie - trądycją i problemy współczesne, ofrcyna
Wydawnicza,,lmpuis", Kraków,

§,

303"314 [1].

sfolrnułovJałam tam otwarry katalog paoblemów dotyczących samorządnoścj uczniowskiej
rłYnikający

stosunku

z przeprowadzonych

do

badań., m,in,i brak poczucia demoklatycznego nadania w

organóW samoaządu uczniowskiego, bruk poczucia przedstawicielstwa i

Ieprezentacji intelesów uczniowskich przez o.gany saBrolządowe, brak zaufania do tych
organóW, oglanicżony rodzaj działainościsamorządowej. Kolejne analiży wynikóW badań

w

aspekcie aktywności społecznej młodzieży i postaw pIospołecznych prżyniosły publikacje:

-

Kopiń§ka V, [2008), Czy współczesńy sańorząd ucżkiowski może hamować akwność
społeczną młodzie4,?

- kilka

reJleksji na podstawie badąń toruńskich gimnozjąlistów,

,,Pampaedia, Leszczńskie studia Humani§tycz|e",Nl

Kopińska V. (2070), sanożąd uczniowski

-

4-5 2007 /200B, s,123-131 [2],

w stronę postow prospołecznych?

-

relleksje ną podstąwie badań tofańśkich gimnazjalistów, ,,\Mychowanie Na Co Dzień",

N

4-5 (799-200), ś,24-2a.

W artykule - Kopińska v, f2010), Demokratyczna szkoła z

-

perspekvw toruńskich gihnazjalistów

deJinicje, aceny, postulaty, ,,Teraźniąszość- Człowiek - Edukacja", nr 2 (50),

s.79-96

13]

-

dokonałam natomiast ana]iży jakościowei $ypowiedzi dotyczących demok atycznej szkoły,
staTając się jednocześnie pokazaą w jaki sposób kontekst \,!,),,powiedzi badanych modyfikuje

interpretację i podkreślając aspekt nolmatywny konstruoWanych żnacżeń,

Problematyka samoźądnościuczniowśkiej konĘTuowana była W kolejnych dwóch
pub]ikacjach, które odWoływałysię do przeprowadzonych badań:

-

Kopińska

v.

[2009J, Preweńcja niedostosowąnia społecznego w kontekście

eńancypącyjńej funkcji

szło' |WJ Jaworska

A.,

Durka G, (red.] Wspólnotową odmiąną

prewencji kryminąlnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańsŁ s,46-54,

-..

Kopiń§ka V. (2010), Uspołecznienie w szkole - czyli o sensie i bezsens[e podejmowania

l

dziołąń służqcychzdrowej felacji między narczycielem

łcznlem [wJ Witek

A,,

Łukasik I.M,, Bucżak A, (red.), Zasoby osobiste i społeczne. mrową szkoła ,Zdrowy
uczeń. Między teoriq

i

prdłłłą,Wyd. Neurocentrum, Lublin,

s. 191

- 20B [4],

W obydwu publikacjach podkreślałam znaczenie doświadczania Wolności i demokracji

W

środowisku szko]njrm W kontekście lozwoju społecżnego fiłodzieży, zwracaiąc jednocześnie
uwagę na kontekst instytucjonalny olaz sżerszy kontekśt społeczny.

W rozdziale - Kopińska V. (2013), Pozór regulacji prawnych dowczących orgąnów
społeczny.h w szkole Iw|l Spruwcy ilub ofąry działań pozoraych w edukacji szkolnej , pód, fed, M,
Duduikowej, K Knasieckiej - Falbielskiej, ofic},na Wydawnicza,,Impuls", i§akóW, s. 165-184 [5]
- postawiłam tezę, że regulacje plawne dotyczące sżkoły są źródłem prz},najmniej ki]l,,u
pozolóW W zakresie jej funkcjonowania. W pub]ikacji tej dia8nozowałań przede wszystkim dwa
pożory: pierwszy, tkwiący W konst ukcji prawnej organóW społecznych W szkole, drugi zaśodno§zący się do ich funkcjonowania, Zastanawiając się nad możliwościamiuwolnienia się
prz},najmniej od niektórych pozorów w tym ob§zarze, wskazałam na pohzebę Wyjścia poza
,,utańe schematy"

i ruBlrowe funkcjonowanie tych or8anów. lnspiracją do tego były metody

delibeIatywno-inkluzFłne funkcjonujące W sferże pub]icznej, o których napisałam W rozdziale Kopiń§ka V. (2070), Paftyq,pacja społeczna w szkole

-

o potfzebie adaptacji nowych modeli do

prakĘ]ki edukacyjnejIw:] Kamińska-]uckiewicz M,, Tomaszewska L, (red,.), Deńokfąq}czne ścieżki

edukącji,wydawĄicrwo Naukowe PWSZ, PłocĘ s, 155-163

zdefiniowania modeli partycypacji

ż perspektywy

[6]. W

publikacji tej dokonałam próby

edukacyjnej

i

za§tanawiałam się nad

możiiwościamii o8Taniczeniami ich adaptacji do praktyki wychowżwczej szkoĘ.
Kontynuacją zainteresowania problematyką partycypacji uczniowskiej był rozdział - Kopińska V,
{2073), Rekonstrukcja modelu pąĄ/cypącji uczniowskiej na podstawie analizy statutów szkolnych
[W:] V,

Kopińska (ted,,), Edukacja obwatelska. Rekonstrukcje

-

ktyrrka - Intefpretacje, wyd,.

PWSZ Włocłar,ł/eĘs, 141-169 [7]. W studium tym zaprezentowałań analizę jakościową
dżiesięciu statutóW publicznych szkół gimnazjalnych W Polsce, odpowiadając na prtanie: Jaki/e

model/e parlycypacji ucżniowskiej można zrekonstruować na podstawie rozwiązań prawnych

żawartycli w badanych statutach sżkół girnnazjalnych? Krytelium oceny stanowiły: stopnie
partycypacji dzieci i młodzieży\Ą}Tóżnione przez R. Harta olaz modele pańycypacji społecznej

według lnternational Association for Public Participation, Publikacja ta, została $ydana W

monografii pod moją redakcją (Kopińska V. {red,,), Edukacja obwatelska. Rekonstrukcje ,
KryEką - |nterpretacją Wyd, PWsz Włocławek 2013 [B]], Ltóra pośWięcona została w całości

11ł
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edukacji obywatelskiej (zarólvno jej aspektom historycznym, społeczlo-politycznym, szkoln}łn i

pozaszkoln]rm], wskazany wyżej rozdział, związany jest

już z problematyką

badawczą

prezentowaną W Ęmach głównego osiągnięcia, czyli książki pt, Edukącja obwatel,ka w szkole,

Krytyczna anąliza dyskufsu podręczników szkolnych (2017], Należy przy t}Tn dodać, że
początkowo planowałam rÓWnież objąĆ swoimi badaniami szerszą plóbę statutóW sżkoinych, a
prezentowane Wpublikacji Wyniki miały być badaniem pilotażo!\.ym pozwa]ającym na ustalenie

dalszych kierunkóW badania zalórłmo w aspekci€

celoweso doboru kolejnych tekstóW do

badanej próby, jak i popnwności zapfoponowanych kategorii analizy, W Iezu]tacie jednak, nie
doszło do kontynuacji badań wtym obszaźe.

Ad.z) Kultura prawna i edukacia prawna
Edukacl'a prawna jest nieodłączną częściąedukacji obywate]§kiej, zaśkultula prawna
kontek§tem dla jej analizy, Znalazło to swoje Wymźne odniesienie

w

książce Edukącją

obywatelska w szko]e. Kryqlczną analiza dyskufśu podręczników śzkolnycł,przestawionej jako
głÓWne osią8nięcie W aamach postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego. zanim to

jednak nasĘpiło, Wmoim doaobku pojawiły się prace zwiążane z lym obszarem tematycznym.

Za pielwszą publikację ż tego zakresu uznać można: Kopińska V. (2007), Wybrane
pfoblemy przestrzegania norm prawnych przez młodzież w ujęciu pedagogiczĄym,
Środowisko - Młodzież- Zdrowie, pod led.

J,

Lwl.]

A, Malinowskie8o, A. Zandeckiego, Wydawnictwo

Edukaryjne ,,Akapif', Toruń, s. 728-740, choć nie podejmowała ona problematyki edukacji
prawnej a dotyczla świadomościplawnej młodżieży,W kolejnej publikacji - Kopińska V,
(2009), znaczenie edukocji prawnej w ząkfesie proflaktyki przemocy w szkole Iwil Przemoc i
agresja w szkole. od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania, P. Łlczeczko (red,),

Wydawlictwo Akademii Humanistyczno_Ekonomicznej
kontynuowałam

Ę tematykę

w

Łodzi, Łódź, ś.23s

-

244,

koncentrując się żasadniczo na Wyrnialach edukacji prawnej

lealizowanej W zakresie paofilaktyki przemocy W §zkole ofaz na potencjalnych korzyściaclr,
któIe mogą płynąćz systematycżnej edukacji plawnej plowadzonej W szkole, Publikacja ta nadal
jednak sygnalizowała dopiero zainteresowanie się Wskazaną problematyką bo edukacja prawna

była tam ujmowana dośćWąsko. Pogłębione studia teoretyczne nad edukacją prawną
zaoWocoWab/ następująrymi artykułami:

-

Kopińska v, (201,2), Edukacja prawną z perspekqwy humanislłczno-kryUcznej ,,Rocznik Andlago8iczny", s, 1BB-196. [9]

-

Kopińska V. (2073), Edukacja prawna we współczesnej szkoie - ,,Wychowanie Na co
Dzień", Nr 1_2,§,37-41, [10]

11

W roku 2011 i 2012 We Współpracy ż doktor IolanĘ Flanż opublikowałam dwie monografie
poŚWięcone Współczesn}T nauczycielom. W pierw§zej - Nąuczyc[el we współczesnej szkole,
Zmiąną - Zadania - Rozwój, pod red, V. Kopińskiej i J, Flanz, Wydawnictwo PWSZ Włocławek

2011 [11] zebrałyśmyi żredagowałyśmy16 tekstów miesżczących §ię w trżech obszarach
tematycznych; Nauczycie] w śWietle leformy edukacyjnej; zmieniająca się rola i zadania
nauczycielaj Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dru8a monoglafia, o podobn}an

Ę1aie - Nauczyciel współczesnei szkoły, oczekiwania kompetencie, pod red. J. Flanż i V.
Kopiń§kiej, \{ydawnictwo PWSZ, Mocławek 2072 |73], to zbiór 14 tekstóW podzielonych na
dwie części: oczekiwania łvobec osoby nauczyciela

i

jego kompetencji olaz Kompetencje

współczesnego nauczyciela W działaniach edukacyjnych. W ramach tych dwóch monografii,
opublikowane zostały lÓwnież rozdziały mojego autorstwa Wpisujące się

w

problematykę

edukacii prawnei:

-

Kopińska V, (2011), Rola nąucą/cielą w konkście czynników kształąqcych edukację

pfawnq we współczesnej szkolę Iw|] Nąuczyciel we współczesnej szkole, Zmiana
Zadania - Rozwój, pod. red. V, Kopińskiej

i

-

l, Flanz, Wydawnictwo PWSZ Włocławek, s.

159_180, [12]

Kopińska V. (2012), Potlzeba edukacji prawnej współczesnego nauczyciela, Poczucie
bezpieczeństlvą - obolĄiązki - odpowiedzialność Lw|] Naucryciel współczesńej szkoły.

oczekiwanią - kompeteńćje, pod red. J. Flanz i V, Kopińskiei, Wydawnictwo PWsŁ
Włocławek s. 53-77, [14]
W pielwsżym z nich wskaz},wałam cechy charakterystyczne loii nauczycieli w zakresie

edukacji prawnej konstruowane

w kategorii wyzwań, s}tuując je W kontekście podstaw

paogramoiqych, regulacji plawnych dotyczących funkcjonowania olganów społecżnych W
sżkoie, kultury organizacyjnej szko}y oraz kultury pra\Ąnej, W drugim natomiast zwróciłam

uwagę na edukacją p.awną samych nauczycieli odnosząc się do ich zadań
zakresie zapewnienia bezpieczeństlva uczniom

i

i

obowiązkóW W

uczennicom, ale ró\Ął!ież odwołując się do

regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością naucżycieli.

Edukacji prawnej dotyczy również inny rozdział, opublikowany we Wspomjnanej
Wcześniej monografii pod moią ledakcją:

Kopińska V, (2013J, Edukacja prawną - ąna]iza opisu efektów hśztałceniaw

Kąowch

Ramach Kwalif kacji dla szkolnictwa W!ższego |w|lv . Kopińska {red,,),

Edukacja obywatelska. Rekonsttukcje - Kryq]ka - Interpretącje, wyd,

PwsZ

WłocławeŁ s. 171-191 [15].
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Tym razem moja uwaga została przekielowana na sżkolnictwo wyższe, W rozdżiale tym

dokonałam analizy Kmjouych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa Wyższego poszukując takich
efekóW uczenia się, które odnosżą się do edukacji prawnej,

Dwa kolejne artykuły dotyczyły kultuly prawnej, W publikacji - Kopińska V, [2013),
Rekonśtfukcja kultury prawnej szkoły na podstawie (zńian) przepisów prawnych w zakresie

hadzoru pedIgogicznego, ,,Przegląd. Badań Edukacinych",

nr 17 (2), s. 777-197 116l -

zdefiniowałam pojęcie kultuty prawnej §zkoły olaz bazując na jedn}Ąn z komponentów tej

kulfury próbowałam Zlekonshuować jej cechy charakterystyczne posfuguiąc się plży §łn
przypadkiem nadzoru pedagogicznego. W rezultacie, po pżeplowadzeniu szcze8ółovr'ych analiz,
stwieldziłam W Ę,rn obszaĘe takie cechy dysfunkcjonalne jaki brak stabilności, spóiności i
\Ą}soki stopień nasycenia fegulacjami praWnymi,

Nieco odmienny charakel ma publikacja
dotyczqce władzy rodzicielskiej jako

Wraz

- Kopińska V.

{2014), Regulacje prawne
kultury prawnej, Ujęcie pedągogiczne, ,,studla

Edukaryjne" nf 32, s,24s-26s [17], Wprawdzie tu róWnież podjęłam ploblematykę kultury
prawnej, a]e bezpośrednim punktem odniesienia są fu regulacje pftwne zwiążane z władzą

rodzicielsĘ. Ploblemalyka ta nie łącżysię zatern bezpośrednioz moimi głównlłni obszarami
badawcz}mi, ale za to kolesponduje z pfowadzoną pźeze mnie działalnościądydaktyczną, od

lat prowadzę zajęcia ze studentami i studentkami pedagogiki i pracy socjalnej pośWięcone
tematyce p.ar,4/nej, a zagadnienie władży rodzicielskiej jest tam jednym z głównych tematów.
zaintereso\^/anie pToblematyką kultury prawnej

w sposób naturalny znalazło zatem

swoje

odzwielciedlenie jako kontekst analizy plawnych ule8uiowań stosrrnkóu/ między rodzicami i
dżiećmi.

Ad,3) Kompetencie §połeczne i obywatelski€
lednym z WymiaróW analiżowania edukacji ob}.Watelskiej, są artykułowane społecznie
katalogi kompetencji ob},Watelskich. Mogą mieć one różny charaker i cel, Wańykule

v. (2014), Key Civic
Dorosłych",

nr

_

Kopiń§ka

Competences: Between Modern and Postmodern Perspectives, "Edukacja

1[70), s. 49,61 [1B], skoncentmwałam się na folmalnym kataiogu takich

kompetencji artykułowanym

pźez Radę i Pallament Eulopejski. celem tego studium

była

]c}9czna analiza owego kaĘlogu, mieszczącego się w zestawie EW,,k]uczowych kompetencji"

poprzez plyzmat dwóch peIspektyw teoretycznych - nowocżesnej i ponowoczesnej,
Zastanawiałam się tu nad żasadnościąokrcślania kompetencji ob}watelskich na poziomie
,,kluczowości"owych kompetencji, Chodziło mi o
Wyeksponowanie p.oblemu stosowania kate8orii jednolitości w s}tuacji lóżnorodności;

eulopeiskim

olaz

znacz€niem

dyskurswmej metastrategii utlwąlającej w odniesieniu do tożsamościczłowieka - w §ytuacji
żmiany.
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Kolejnym Waźn),,rn krokiem do kon§,nuowania ploblematyki kompetencji był udział W

projekcie pn, Improving Teaching Metiod§ for Europe, realizowanyn w mmach pro8ramu
Erasmus+ Partner§twa sbategiczne [kooldynowany przez Ministerct\ryo Edukacji Północnej
Nadrenii Wesdalii; 11 partnelóW z 5 krajów]. Celem tego projekfu było rozwijanie europej§kich
kompetencji kluczowych oraz profesjonalizacja nauczycieli poprzez Iozwijanie ich kompetencji
metodycznych. Jednym z zadań pIojektu była analiza dokumentóW ośWiatowych odnoszących

§ię do owych kompetencji, We Współprary z proi Hanną solarczyk-szwec opracowałyśmy
koncepcję badań, które Wykraczały znacznie poza w}łnagania podyktowane projektem,
PEedmiotem naszych badań ucżyniłyśmykompetencje społeczne i otł,Watelskie, a ich celem
była identyfikacja i ocena kompetencji społecżnych i obrnvatelskich, zawartych W podstawach
programowych k§ztałcenia ogólnego, oraz potencjalnych skutkóW ich realizacji dla edukacji,
Metodologia badań została opracov/ana przeze mnie. Badanie pod kierunkiem
solaIczyk-szwec i moim zostało przeprcWadzone przez badaczkr

z

prol

Hanny

Katedry Peda8ogiki szkolnej

Wydziafu Nauk Pedago8icznych Uniwe$}tetu Mikołaja Kopelnika w Toluniu w roku 2015. W
mmach badań skonstauowałyŚmy następuiące pytania:
7.

Jakie efekty uczenia się W zaklesie kompetencji społecznych i ob}.Watelskich ,rystępują
w podstawach prog.amo\Ąych kształcenia o8ólnego i jakajest ich licżebność?

2.

laka jest liczebnośćwymagań w podstawach pro8Tamowych w zahesie kompetencji
społecznych i ob}Ąr',/atelskich w obszarach: wiedza, umieiętności, postawy? czy

przeważąą tymagania

i

efekty uczenia się

w

ob§żalze

-

Wiedza, obsżarże-

umiejęmości, czyteż obszaźe - postawy?
3,

lakie eiekty uczenia się W zakresie kompetencji społecznych i ob},Watelskich Występują
W podstawach programowych kształcenia ogólnego

w olaeślonychprzedmiotach i na

poszczegóInych etapach edukacyinych? Jaka jest ich liczebność?Jak rozkładają się na

posżczególne prżedmioty nauczania?

czy ishieją .Óżnice W tym zalaesie

na

poszczególnych etapach edukaryjnych?
4,

lakie funkcje edukacji Wynikaj'ą

z

analizy podstaw programouych kztałcenia

ogólnego? Tj.: Jaka jest licżebnośćwymagań W podstawie programowej ocenianych

i emancł?acyjne? Które z rych W}rrna8ań mają
chaaaktel dominujący? Czy istnieją W q'ln zakresie różnice w odniesieniu do

jako adaptacyjne, iekon§trukcyine

po§zczególnych etapóW edukacyjnych?
5.

W jakim

żakresie podstady programowe kształcenia o8ólne8o

§tandardami w zakre§le rozwoiu społecznego dzieci

i

są

Zgodne

Ze

młodzieży? Tj.: W jakim

zaklesie podstawy pro8lamowe kształcenia ogólnego zakładają o§iągnięcie takich
efeków uczenia się W zakrcsie kompetencji społecznych

i

ob},Watelskich, ktore są

74

zgodne ze standardami rozwoju społecznego dzieci

i

młodżieżyna poszcżegóinych

etapach rozwoju?

6.

]aki typ obywatela/obywatelki można zrekonstruować na podstawie analizy podstaw
prosrarnor^ych kszĘłcenia ogólnego?

Próbę badawcżą stanowiły podstawy plogTamowe

ksu

tałcenia ogólneso dla l, Il, l]I, IV etapu

edukacyjnego opublikowane W Załączniku ńr 2, 4 do Rouporządżenia Mini§ba Edukacji

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. W spla,\,,,,ie podstalvy pro8ramowej Wychowania
przedszkolnego oraz k§ztałcenia ogólnego w posżcżególnych typach szkół (Dz.U.201,2 poz.

977 ze zń, J. Badania te zostały podsumowane monoglafią pod .edakcją prof Hanny
solalczyk,szwec i moją, która zo§tanie Wkrótce opubiikor,4/ana pzez WydawTtictlvo
Naukowe UMK (prżyjęta do druku na podstawie poz]rrywnej .ecenzji prof. EWy Filipiak].
Zgromadżone dane, przeplowadzone analizy i uzyskane \łyniki sĘ}y się róWnież inspiracją
dla skonshuowania nowych p}tań badawczych, które zaowocował kilkoma publikacjami.

Tlzy z nich odnosiły 5ię do podstaw pro8lamowych na w§zystkich etapach k§ztałcenia, dwie
pozostałe - do poszcżególnych etapów edukacyjnych.

I tak W artykule - Kopińska V., solar€zyk-szwec

H. (2076), Edukdcja dla wspólnoq,?

Kryryczna ąnaliza podstaw programoweh kształcenia ogólnego, ,,Forum oświatowe"nl 2, s,
11-32 [19] - kierunek analiz Został Wyznaczony poprzez pytanie: czypod§tawy pro8ramowe

kształcenia ogólnego zakładają osiągnięcie takich efekóW uczenia się, które są istotne z

punktu Widzenia Wspólnoty konstrukrFłistycznej (w rcżumieniu A, Sżahaja [2007].

samotnośći wspólnota Iwll J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak [red.], Edukagą
moralnośćsfera publiczna, Lublinj oficyna Wydawnicza ,,Velba", s.95-100]?
W koiejnej publikacji - Kopińska V. (2016], Wortościdemokraq)czne w szkole, KryEczna

anąliza podstaw programowych kształcenia ogólnego, ,,Rocznik Pedagog}czny" , L39, s. 55-67

|20] - analizy zostały skoncentrowane Wokół p}tania: czy podstawy p.ogramowe
kształcenia ogólnego zaldadają rożWijanie u ucznióW i uczennic postaw opartych na
Wartościachdemokratycznych/istotnych

dla demokracji?

Natomiast W artykule - Kopińska V., Majchźak K., szwech A, {2017), Patriotyzm w
edukacji szkolnej, Założeniąpoilstaw progromowych ksztąłcenio ogóInego,
"TeraźniejsżośćCzłowiek - Edukacja", Nr 1 [20], p. 93-109 [21] - chodziło o identyfikację takich efektóW
uczenia się, które są istotne dla rozwijania EW. nowoczesnego patńotyzmu.
PrezenĘcii analiz podstaw programowych na

1V

i IIl (odpowiednio] etapie edukacinym

dokonałam wmz ze współautoIkami W artykułachj
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solalczyk-szwec H., Matusiak A,, Kopińska v. {2016), Kompetencje społeczne na
wejściu w dorosłość.RryEczna anąlizą podstawy pfogfamowej kształcenia ogólnego
dla lV etąpu edukącyjnego, ,,Edulracja Dolosłych" Nl 2, ś.29-44L22}

Ptyborowska B., Kopińska V., Murawska

l,

.

(2076), Kompetencje społeczne i

obywatelskie na trzecim etapie edukącyjnym, pozóf 1Ę podśtawie pfogfamowej
kształcenia ogólnego, ,,Przegląd Badań Edukacinych", vol, 23 (2], s,4s-60 |231.

W pierwszym z nich poszukiwatyśmy odpowiedzi na p}tanie: W jakim zalaesie podstawa
programowa dla lV etapu edukacyjne8o zakłada osiągnięcie takich efektóW uczenia się

,

które są zbieżne z zadaniami lozwoju §połecznego młodzieży W okresie późnej adolescencji?

W drugim natomiast postawiłyśmy tezę, że pozorem jest to, jakoby podstawa pro8Tamowa
miała zakładać dek]arowany prżeż dokuńenty eulopejskie lozwój kompetencji §połecznych
i obywatelśkich u ucżniów i uczennic.

Ad.4) Problematyka dys!trFninacii i €dukacja

równościowa

Pełne poszanowanie praw człowieka, rówlość, wsparcie lóżnorodności,8otowośćdo
pokonywania uprzedzeń i rozumienia innych punktów Widzenia, tolerancja to fundamenty
edukacji obywatelskiej w demokratyczn},rn państwie, W związku z tym W obsżarŻe moich

żainteresowań naukowych wyróżnić można pole, Ltórego problematyka korcsponduje z
edukacją róWnościową i antydyskr}łn indryjną.

Pierwszą publikacją z te8o cyklu był artykuł _ Kopińska V. [2012), Iożsamośćnarodowa i
etniczna w szkole - kontekst wykluczenia prawnego, ,Dia|ogi o Kulfurze i Edukacji" Nr 1, s.

275-236 I24l, W którym anaiizowałam prawo dziecka do podtrz}m),,Wania tożsamości
narodowej, etnicznej i jężykowej W konteKcie \Ąykluczenia prawnego, wskazując prżede
wszystkim na legalną definicję mniejszości narodowej

i

etnicznej jako źródłoekskluzji

prawnej o charakterże jawnym,
KolejB},rn krokiem naukowym podjęty na tym polu problemowym był udziałw proiekcie

badawczym pn. cender w podręcznikach realizowanym W ramach projekfu ,,Kobiety i
mężczyźni,chłopcy i dziewczęta RAżEM przeciw stereolypom płciol4łłn".ealizowanym W

progmmie ,,ob},watele d]a demok.acji" [Fundacja im. stefana Batorego W partnerstwie z
Polską Fundacją Dzieci i MłodzieżyJ,W ramach tego pIojeku pmcowałam W charakteże

badaczk i ekpertki (w zakresie prawo oświatowe a dysklyminacja] oraz kooldynowałam
prace W żespole pźedmiotowym - Wiedza o śpołecżeństwie.

ceiem badań przeprowadżonych w tym projekcie, była rekonstrukcja i kĄ/tyćzna analiza

zawaftości polskich podlęcznikóW oraz tleścipodstaw prognmowych pod Ętem
prezentowanych i prornowanych W nich W'żorcÓW i idei dotyczących kobiecoŚci, mę§koŚci
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oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Próbę badawczą

stanowiło 227 podlęczników, co stanowiło w momencie przeplowadzania badań ponad
25% podlęcznikóW dopuszczonych do uż}tku szkolne8o przez Mini§tra Edukacji Nalodowei.

proieku stanowi trzytomowy raport, W którym opublikowane zostały dwa

Dokumen€cję

rozdziaŁ kórychiestem auto.ką lub współautorką,

są toI

Kopińska V. (2076), Na tropach,., cTJli o pfawnych podstawach równości płci i

zakazu dyskryminacji ze względu na płeć w edukacji szkolnej, Perspekqlwa
polskiego prąwą oświatowega |w:l

chmuF - Rutkowska

I.,

Duda M,, Mazulek M,,

sołtysiak - Łuczak A, (fed,.), Gender w podręcznikach. Projekt badawcly. Rapoft,
Iom

ł Warszawal

Fundacja Feminoteka, s, 168_l85 [25],

Kopińska V., cup4ak M. (2016), Wiedza o społeczeństwie. Raport przedmiotow
[wr] chmura

- Rutkowska

L, Duda M., Mazurek M,, Sohysiak

,

Łuczak A, (red.J,

Gendef w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, Tom 1l],warszawa: Fundacja
Feminoteka,

s,

41-77 [26],

W pieńvszym z nich, w ramach wprowadzenia teoretycznego analizowałam prawne
umocowania dla zasady równoŚci płci i zakazu dyskryminacji ze Względu na płeĆ W
Kons§tucji RP, Konwelcji o piawach dziecka oraz polskim prawie ośWiato\Ą/ym, a W
szczegóinoŚci

W regulacjach prawnych związanych

podręcznikami

i

z

nadzorem pedagogicznym,

prog.amami nauczania. Dru8i, spośród w}łnienionych wyżej

rozdziałów, to przygotowany wlaż Z dr Magdaleną cuprjak raport z przeprowadzonych

pżez nas badań podręcznikóW

do Wiedzy o społecżeństwie.

Pokłosiem tego projekttt są iesżcze dwie publikacje. Artykuł Współautorski -

cup.jak M., Kopińska V. (20!5), Discrimination in the Discourse of Polish Textbooks
Dedicąted to Civic Education courses,"The NeW Educational Review", vo1,40, no, 2, s, 3B-

47 I27'l

-

powstał w trakcie realizacji projektu "Gender w podręcznikach", Podczas

prowadzonych analiz zwróciłyśmy uwagę na przejawy dyskryminacji rasowej W
materiałach Wiżualnych zawartych W badanych podręcznikach, Wykorzysfując kategorie

analityczne skonstruowane W pIojekcie ,,Gendel w podręcznikach" i uzupełniając je o

kilka wyblanych kategorii

§konstruowanych

pMez Theo van

Leeuwena,

przeprowad?iblśmy szczegółową analizę stwierdzając \Ąystępowanie prżejawów

dysk}łninacji postaci

o

,,innym

niż biały kolorze skóly" w badanym

materiale

wizualnym, |ednocześnie konkludowałyśmy,że wykorzystane W badaniach kategorie
analityczne nie pozwoliły na uchwycenie Wsżelkich rnożliwych pżejawóW dy§kryminacji
W badan}m zakresie, a w żWiązku z tym konieczne jest powvieldżenie nasżych wynikóW.

Kontynuacią tej publikacji był artykut _ Kopińska V. [2014J, Wżualna ćlyskryminacja że
77

względu na kolof skóry w podręczńikach do wiedzy o społeczeńśtwie, ,,Przegląd Badań
Edukacyjnych" nr 19 [2),s.25-42 [2B] - W kórym analizę materiału Wizualnego opalłam

W całoścjna koncepcji T. van Leeuwena

i

G. Klessa. Moje analizy potwierdżił

Wcześniejsze Wyniki, W wizualnych reprezentacjach postaci w badanych podlęcznikach
do wiedży o społeczeństwie stwierdziłam dyskryminację ze Wzg]ędu na,,kolol skóry'.

Wnioski z pźeprowadzonych badań ujawniły niespójność dyskursóW W ramach szkolnej
edukacji ob}'watelskiej. Pokazały, że ster€otypy

i uprzedzenia na temat,,innych"

po§afią

Wnikać nawet do ofi cjalnego dyskursu.

Ad.s) Edukacia ob}vatelska w dyskursie podręcznikowym

ostatni obszar tematyczny W moim dorobku ]'est bezpośrednio zńązany

z

książką

plezentowaną tu jako głÓWne osią8nięcie W ramach postępowania o nadanie stopnia dokora
habilitowane8o, Jak Wynika

z powżsżeTo analiza

podlęczników

i

dokumentóW prawnych

pozwalająca na rekonstrukąę ksżtałfu szkolnej edukacji obywatelskiej była obecna W każdym Z
prezenrowanych WyŻej obszalÓW tematycznych, To jednak co odróŻnia prezentowane pole od
poprżednich, to podejŚcie do analiży dyskursu,

studia nad Krytyczną Analizą Dyskuasu i

zwiąża:ne z §'In badania zaprezentowane W

kslążce Edukącją obwąulska w szkole. Rrytyczna analiza dyskursu podręczników szko|nych
(2017) żaowocowały dodatkowo kilkoma artykułami. A.tykuł - Kopińsva v, (2014), Wizelunek

młodzieży w dyskursie na temat przestępczości nieletnich

w podręcznikąch do wiedzy

o

społecżeństwie na poziomie ponądgimnązjalnym, ,,Przegląd Badań Edukaryjnych" nr 18 [1], s.

57-74 L29l - to pielwsza publikacja, W której zapfezentowałam Wyniki badań nad dyskursem
podręczników szkolnych do Wiedzy o społeczeńswvie i która ma związek z badaniami

prezentowan}łn w książcę Edukącja obywatelska
podręczników szkolnych (2017],

W analizie

w szkole. Kryq,czna analiza

dyśkursu

skoncentrowałam się jednak na tekstach o

okIeślonej tematyce żawartych w pięciu badanych podręcznikach. odmienne były róWnież
kate8ońe analizy, a co ża tym idzie p}tania badawcze. W konkluzji §twierdżiłam, że wizerunek

młodzieżyWyłaniający się z badanego dyskursu ykazuje cechy depersonalizacji, Dyskurs

operuje steleotypami, nieuplawnionjrmi generalizacjami

i ma charakel

nega§$,nie

wartościujący. Problem przestępczości młodzieżywydaje się zjawiskiem ogromnych rożmiarów,
dużo więkz}m niż Wskazują na to dane, Ponadto W analiżowanych dyskursie obecny jest topos

szeiżącej się przestępczości, a Wśród szczegółowych schematÓW argumentacyjnych można
zidenlyfikować lównież takie, które odwołują się do aI8umentacji populistycznej, koncentrując
się na sankcjach karnych, A zatem, mimo że celem ana]iż, Irtó.e

był podstawą

do napisania tego

afiykułu była rekonsfukcja Wizerunku młodzieźyi przestępczości W ramach dyskursów

18

odno§zących się do przestępczości nieletnictl to wnioski okazały się istotne nie qylko dla
edukacjI prawnej W o8ole, ale również dla same8o rozumienia plaWa.

Kolejny arrykuł - Kopińska v. {2015), Koncepcja/ rozumienie pfąwa w dyskursa.h
podręcznlków do wiedzy o społeczeństwie dla szkół pońadgimnażjąlnych, ,,Pfżeg}ąd, Badań
Edukacyjnych", nr 20 [1], s, 19-42 [30]

- to

efekt analizy pilotażowej prz€prowadzonej

W

ramach badań w odniesieniu do kategorii koncepcji prawa na próbie czterech podręcznikóW do

wiedzy o społecżeństlvie. warto za\ważyć, że kategońa koncepc'i pmwa była utożsamiana na
tym etapie badań z kategorią rozumienia prawa. Dalsze ana]izy doplowadziły do rozdzie]enia
obu kategorii (co jest Widoczne w książce Edukacja obwatelską w szkole. Krytyczna analiza
dyskufsu podręczńikóW szkoinych (2077). choć nie sposób nie dostrzec, że są ore ze sobą
powiązane, Wyniki analiz pEedstawionych v/ \Ą,w' anyku]e były istotne dla dalszych badań, a
metody analizy okazały się adekwatne,
Następna publikacja - Kopińska v. (2016), KryEczna Anąlizo Dyskursu
założenia, implikacje, Zastosowąnie, ,,Rocznik Andragogiczny',

s. 311,334

[31]

- podstawowe

- była WyIazem

zainteresowania się grupą podejśćdo analizy dyskursu okreśianych iako Krytyczna Analiza

Dyskursu [KAD],
plezentowanych

W

w

któIei s}tuowane są metody analizy stosowane

w

badaniach

książce przedstawianej do oceny jako 8łóWne osiągnięcie w postępowaniu w

splawie nadania stopnia doko.a habilitowanego. W artykule nakreśliłamogólne ramy
charakteryzujące KAD, odniosłam się do badań nad dyskursem prowadzonych na gluncie
polski€j

pedagogiki oraz sformułowałam pmktyczne wskazówki zastosowania KAD Wbadaniach

pedagogicznych na plzykładzie podejścia Ieprezentowaneso pźez Ruth Wodak

0becne w moich pierwszych [po uz},skaniu stopnia doktola) pracach próby badania

paltycypacji ucznio\ł/skiej

z

perspektywy młodzieŻy usĘpiły stopniov/o

na

Tzecz

tekonstruowania l§ztałtu szkolnej edukacji ob}Ą{atelskiej najpielw poprzez analizę tleści
dokumentóW prawnych, potem - analiżę dyśkuśu,Ewoluowało lównież samo zaintelesowanie

się edukacją prawną, początkowo poshzeganą w oderwaniu od edukacji ob},Wate]ski€j,

Jej

lożumienie zawężałam do formalnej Wiedzy, Później stopliowo skłaniałam §ię ku interpIetacji

regulacji prawnych jako konteksfu analizy fóżhego rodzaju procesów spo}ecznycĘ
interpretowaniu ksztahu prawa w kontekście elementów dysfunkcjonalnych kultury praWnej, aż
po pojmowanie jej jako inte8lailej części edukacji ob},Wate]5kiej (ale nie tylko w kate8oriach
formalnej Wiedzy o prawach i obowiążkach), obszaru powiążanego ż pelspektywą rozumienia

demokracii, a takźe arbitra]nie naTzucanym wizerunkiem oby,lvatelstwa. lłystalizacja moich

zaintelesowań badawcżych Wiązała się

z

coraz wię*zą śWiadomościąteoretyczną i

metodoIogiczną sfudiowanych zagadnień. lstotne znaczenie dla mojego rozwoju naukowego

miała placa W Katedlze Pedagogiki szkolnej na Wydziale Nauk Peda8ogicznych. Efekem te8o
19

jest zainteresowanie edukacją sżkolną, teoriami krytyczn},rni, wątkami antydyskr}łni nacyjnym

i

i

róWnościow}łni W edukacji. cenny d]a mnie był lównież udział W projektach, W Ltórych

realizowałam zadania badawcze. Placa W p.ojektach pozwoiiła na poszePenie Własnych
perspektyw W myśleniu o edukacji.
Warto W tym miejscu dodać, że r,1/ swoim doIobku naukowym mam lóWnież publikacje
naukowe, które są swego aodzaju odpowiedzią na zainteresowania

-

dydaĘczne,

są to:

Kopińska v. (2010), Zmiany w ustawle o przeciwdziąłaniu narkomanii - w stronę

reswkcyjnej poliEki ahĘnarkoĘ,kowej? - ,,Wychowanie Na co Dzień", NI 10-11
{205,206), s. 73-1s L32],

Kopińska V. (2o1o), Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole

-

analiza

i

ocena nowych fegulacji prawnych, ,"ĄUNc Pedagogika XXVII, Nauki
Humanisf,ycżno-społe czĄe", zesz}ł 407,wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s,

41-58 [33],

-

Kopińska V. [2009), Nauczyciel - Wchowąwca? - młodzieżowe interpretacje roli i

kompetencji współczesnego naucżycielą |w:f Nauczyciele wobec Wzwań
współczesności,E, Prżygońśka,I. Chmielewska [red,], Wydawnictwo Wjższej

szkoł Humanistyczno-Ekonomicżnej

-

w Łodzi, Łó dź,s. 95- 1,05,

Kopińska v. (2009), Prawie paclfści, prawie bezpieczna szkołą.,, - kilka słów o

ągresji

i

pfzestępczości nieletnich w Polsce |w:] Wlbrąne aspekty przemocy,

Diągnoza i profrlakĘ]ką, [red,) R, M. Ilnicka, ], cichia, Wydavr'nictwo Edukaryjne
,,Akapit", Toruń 2009, s. 52-7 2 I34].

6,

Działalnośćdydaktyczna, oĘadlżacyina, popular}zacla nauki
Prowadzenie zaięć dydaktycznych
obecnie plowadzę zajęcia ze sfudentami i studentkami Wydziafu Nauk Pedagogicznych

Uniwers),tetu Mikołaja Kopernika W Toruniu na kierunku pedagogika [W toku ogólnym oraż na

wszystkich specjalnościach), praca socjalna, studiach podyp]omowych

(w

pEesułości

prowadżiłam równieź zajęcia na kierunku pedagogika specjalna ońz na innych kierunkach W

ramach specjalności nauczycielskiej

lub realizacji zajęć W zakresie

przygotowania

pedagogicznego]. szcze9ółów wykaz prowadzonych zajęć zamieściłamw punkcie tlI.I] 6-8,
Załącznik nr 2. Wiele spośród prowadżonych przeze mnie zajęć dotyczy ploblematyki plawnej

[np. podstavry prawa dla pedagogów, podstawy prawa cy.Wilnego i rodzinnego, zadania
pedagoga szkolnego , podstawy olganizacyjno-p.awneJ, Niezbędne jest fu pruygotowanie
plawnicze, ale zaintelesol4/anie edukacją prawną ma dodatkową wartoŚĆ. celem zaięć iest

lozwijanie kompetencji prawnych §tudentek

i

studentów. opTócz wiedzy

na

temat

posżcżególnych lozwiązań plawnych, umiejętnoŚci cz}tania i intelp.etowania tekstu p.ali/ne8o,

posłu8iwania się jęuykiem prawniczjĄn, czyli koźystania z całego instrumełtarium
swój rodowÓd W poz}t\Ą7izmie prawniczym, staram się rÓWnież
poszeźaĆ peIspektywę analizowanych problemóW, osadzać je W konteKcie pedagogicznym,
pra1^/niczego mającego

Iozwijać umiejętnośćkrytycznej analizy

i

oceny, nadawać omawianym za8adnieniom

perspekB,Wę peda8o8iczną.

Plowadzę równieź szeleg zajęć pedagogicznych, W tym Wrychowanie społeczno-moralne

[w toku ogó]nym na studia l-szego stopnia], edukację ob}ĄVatelską

i

róWnościową [na

specjalności - pedagogika szkolna ż socjotelapią), które to przedmioty są ściślepowiązane z
moimi zainteresoWaniami naukowymi,

Współpraca międzynarodo*,a
Moim osią8nięciem organizacyjno-dydaktyczno-naukowym,

a żarażem Wpisującym się

w zakres Współpracy międzynaaodowej jest przygotowanie Wspólnie z dr hab. Hanną Solarczyk-

Szweą prol UMK oraz przy współpracy z

ploi

Tilmanem Grammesem z Urriwersytetu w

Hamburgu) książki na temat edukacji ob},Watelskiej w Polsce prżeznaczonej dla studentóW W
Niemczech (W jęz, niemieckim)|

Violetta Kopińską Hanna solalczyk-szwec (2016), Biirgerbildung in PoIeĄ Hamburger

Studientexte Didakżik soziąlwissenschąfteĄ

Bd, 7, Univefsitat Hombułg, Fakultdt fiir

Erziehun8swissenschaft, I5BN 97B,3"00"055603-6 [35].

Wspólnie

z

prof. Tilmanem Glarnmesem oplacowałyśmykoncepcję książki. samodzielnie

natorniast przygotowałam

i

napisałam fozdżiał2 pt. ,,Biilgerbildung in del schu]e" oraz

opisałam prżykładowy program nauczania do Wiedzy

o

społecżeńśtwiei podręcznik

[Dokumenation]. Razem z prol Hanną solarczyk-Szwec przygotowałyśmy i napisałyśmy
rczdział 1 pt. ,,Von der Nationalbildung zur Biirgelbi]dung in Polen. Eine Einfiihrun8" oraż

rozdział 3 pt. ,,soziale und biirgerliche Kompetenzen

Al]gemeinbildun&

Ein

Forschungsbericht''

in

RahmenlehlTlenen fiir

(na podstawie badań nad

podstawami

programorĄymi). Planujemy róWnież opracować polską Wersję tej samej książki taŁ by powstała
W rezultacie

kiążka dwujęzyczna, która może być Wykoźys§,Wana podcżas polsko-niemieckich

seminariów studenckich.

W 2016 r. podjęłam wspóĘracę ze stowarżyszeniem zamek TrebniĘ centrum
Eduka.jt i spotkań (Niemcy). objęłam opieĘ uaukową 10 studentek z Wydziału Nauk
Pedagogicznych UMK które pod moim kiefunkiem Wzięły udział vr' dniach 7-13 stycznia tego
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.oku w międzynarodowym seminarium studenckim dotyczącym edukacji obywatel§kiej
[,ń/raz ze sttrdentkami

z uniwelsytefu im, Adama Mickiewicża w poznaniu oraz studentami i

studentkami Uniwersytefu WHambulgu],

Udżiał wproiektach
Uczestniczyłam w 4 proiektach, w tynl 3 wspólfinasowanych

przez Unię Europejską. 0

dwóch z nich: ,,Gendef w podręcznikach" oraz ,,Improving Teaching Methods for Europe"
pisałam już Wcześniej (W punkcie 5 niniejszego Autoreferatu]. W tym miejscu dodam tylko, że W

pierwszym z w},rnienionych projektów pełniłamrównież funkcje ekspertki, a w drugim,
asystentki koord},natorki projeltu na UMK, co Wjązało się z podejmowaniem Wie]u zadań

o

charakterze ol8anizacyjnym. DWa kolejne projekty [o których mowa W punkcie IIl, AJ 1-2,
Załącunik nr 2] mlały charakter dydakryczny, W plojekcie pn,,,Dobra prąklyka najlepszym

nauczłcielem" współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu społecznego [Plo8ram
operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IIL Wysoka jakośćsystemu oś\łiaty,Działanie 3.3, Poprawa
jakościkształcenia, Poddziałanie 3,3.2, Efektywny system k§ztałcenia i doskona]enia nauczycieii,

Proiekt rea]izowany W parttrefit\,Vie

z cminą

Miasto Włocławek)pełniłam ro]ę opiekuna

praktyk studenckich, Natomiast projekt pn,,,Klucz do uczenia II edycja - Profesjonąlny
nąuczyciel gwarancją jakości edukacji" współfinansowany W ramach środkóW Europejskiego
Fundusztr Społecznego [Priorytet IX, Rozwój Wykształcenia i kompetencji W regionach, Działanie
9,4, Wysoko Wykwalifikowane kadry systemu oświaty Prosramu

operacinego Kapitał Ludzki]

wymagał ode mnie duże8o zaangażowania organizacyjne8o

kielowniczką zadania

7

zorganizowałam

podyp]omowe w zakresie wychowania

byli/ły nauczyciele

i

naućzycielki

]delowniczką tych studióW

i

i

p.owadziłam

1

dydaktycznego, Będąc

W latach 2013-2014 stłdid

i edukacji młodzieżygimnązjalnej, któfego odbiorcami

ż Województlva

kujawsko-pomoNkie8o, Byłam lóWnież

prowadziłam za)ęcia (rozwój kompetencji obywatelskich] ofaż

recenzowałam p.ace dyp]omoWe słuchaczy i słuchaczek,

Udział w konferenciach kraiowych i międzynarodowych, organiżacja konferencii, udział
w komitetach naukowych

Wyglosiłam referaty na 21 konferencjach naukowych o charakteźe krajowym i
międzynarodowym (szczegółov"y wykaz W punkcie lL]) i I1l. B], Załącżnikm 2), a Wzięłam

ldzial w 27

konferenciach. Ponadto zorganizowałam 1 seminarium naukowe,
współorganizowałam 2 konferencie, Byłą róWnież członkinią komitetów naukowych i
organizacyinych konferencii (punkt

]I],C],

Załącznik nI 2],

żż

Nagrody

W 2009 loku
Mlkołaja Kopernika

W

otrzymałam indywidulane wyTóżnienie R€ktora

Uniwersytetu

Toluniu za osią8nięcia W działalnościnaukowo-badawczej.

Praca w redakcii czasopisma ,,Przegląd Badań Edukacyinych"

lstotne znaczenie ma dla mnie praca [od 2013 f.) na rzecz czasopisma naukowego
,,Prze8ląd Badań Edukaryjnych", w któryTn jestem członkinią komitetu .edakcyjnego pełniąc

funkcię sekretarża czasopisma, Do moich obowiązków Da|eży| przyjmowanie tekstóW
korespondencja z autommi/kami olaz recenzentami/kami, osobami Wykonując}łni korektę
tekstóW, prżygotowanie redakcine po§zczególnych numelów, obsł]ga platformy czasopjsma,

plowadzenie strony czaśopisma w mediach społecznościowych,tlvorżenie i obśługanewslettela
czasopisma,

Recenzowanie artykułóww czasopismach
Przygotowałam lecenzje 4 af,tvkułów w czasopiśmie naukowym ,,RocznikAndrugogiczny"

opieka nad studentami
]estem promotorĘ pomocniczą W prżewodżie dokto.skim [na Wydziale Nauk
Pedagogicznych UMK w Toruniu] mg. ]Wony Murawskiej, która przygotowuje rozprawę pt.
Strategie uczniowskie w szkołąch o zróżnicowanym potencjąle edukacyjnym [promotolką jest
prol dIhab, Beata Prryborowska). PźeWód został otwańy łV 2015 roku.
W latach 2011-2013 prowadziłam semioaria licenciackie na kierunku pedagogika W

]nsrytucie Humanistyczn}łn PWSZ We Włocławku [ok

50

seminarzystóW/ek). Ponadto

recenzuię place licencja.kie, magisterskle i djĘlomowe studentódek i sfuchaczy/ek na
WNP UMK {punkt

11],J),

ZałącżniknI 2J, Dotychczas zrecenzowałam ponad 180 prac.

Byłam opiekunką studencklego Koła Naukowego Młodych PedagogóW działającego W PWSZ

we Włocław\-u, oplacowałam stafut tego koła, wspierałam sfudentki i studentÓW W zakIesie
dżiałalnościpmktycznej, edukacyjnej, kooldynowałam róWnież plżedsię\,\,żięcia badawcze Koła

(prowadzenie badań, prżygotowanie referatóW na konfelencje studełckie], opiekuję §ię
róWnież praktykami studenckimi.

Pe}nione funkcie

W latach 2010-2011 pełniłam funkcję kierowniczki żakładuPedagogiki w Instytucie
Humanistycżnym PWSZ We Włocławku, Dwukotnie zostałam iayb.ana do Rady Wydziału Nauk
Pedagogicznych UMK W Toruniu jako przedstawicielka placo]i,mików niebędących doktoaami
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habi]itowanymi {2008-2012). Ponadto byłań członkinią kilku komi§ji [np. dysc}?linarnej,
oceniającej) działająćych na UMK (lII, Q), Załącznik nI2),

członkostwo w organlzacrach l stowaEyszeniach
Jestem członkinią Polskie8o Towarzystwa Pedagogicznego olaż Zespołu Pedagogiki
M}odzieży działającego przy KNP PAN, ze§połJ loboczego

- Analiza dyskulsu o młodzieży -

koord},nowane8o Przez drhab, Helenę o§trowicĘ, pTol UKW'

szkolenia kadry pedagogicznej
W ramach działań z zakresu popularyzacji nauki plowadzę od 2009 roku liczne szkoienia dla

kadry pedagogicznej organizowane we współpracy

z

ośrodkami doskonalenia nauczycieli,

szkołami i organami samoźądu ter}torialnego

2009, Wykład na konferencji pedagogów szkolnych, q/tuł \Ą,ykładu| ,,społeczne

organy

w

systemie oŚWiaty", organiżator: Toruński oŚIodek Doradztwa

Metodyczne8o i DoskonaIenia Nauczycieli.
2009, szkolenie kadry pedagogicznej, pt. ,,Edukacja prawna nauczycieli dyrektorów
szkół", Wąsosż, organiżator: ośrodekDoskonalenia Nauczycieli W Koninie,

2o11, szkolenie kadry pedago8icznej, pt.,,Świadomość pmwna nauczycieli",
WładysławóW, organiżatort ośrodekDoskonalenia Naucżycieli w Koninie,

2012, sżkolenie kadry pedagogicżnej, pt. ,,Upowszechnianie edukacji prawnej

W

pracyz uczniem", Konin, ol8anizator: 0śIodek Doskonalenia NaucZycieli W Koninią
2012, szkolenie kadiy peda8ogicżnej z włocławskich sżkół pL,,Wyb.ane zagadnienia

odpoWiedzialności prawnej nauczycieli", of ganizator: PWSZ WłocłaWek,

W zak esie Wychowania i
edukacji młodzieży gimnazjalnej, których odbiolcami byli/ły nauczyciele/ki,
dy.ekorży/ki z województwa kujawsko-pomorskiego, Wydział nauk
201-3-2014, plowadzenie StudióW pod}plomov/ych

Pedagogicznych UMK w Toruniu,

2015, \łykład (wfaz z df hab, Hanną Solalczyk-Szwec, prot UMK) dla kadry
pedagogicznej Zespołu szkół ogólnokształcących

fi

2 W Toluniu,

pt

,,Kompetencje

społecZne i oby,/Vate]skie W podstawach programoWych",

2017, seminarium dla kadry pedagogicznej z poznańskich szkóŁ pt. Edukacja na

rzecz różnorodności W śWietle prawą na żaprosżeniepełnomocnicżki Preżydenta
Miasta Poznania ds. przeciwdziałania Wykluczeniom, Urząd Miasta Poznania,
2017, seminarium d]a metodyków i metodyczek z Toruńskiego ośrodka Doradztwa

Metodycznego

i

DoskonaleDia Nauczycieli,

pL

,,Kompetencje społeczne i
24

ob}.Watelskie W podstawach pro8ramowych

kzĘłcenia ogólnego" (lł/raz z dr

hab.

Hanną solalczyk-szwec, proi UMK dr ElżbieĘ Wiecżór, dr Izabelą symonowiczJabłońską, mgf Iwoną MurawsĘ, mgr Kin8ą Majchrżak), ToIuń,

-

201,7,

wkład, dla kadry pedagogicznej

obylvatelskie

w

z

toIuńskich szkół pt. Kompetencje

edukacji szkolnej, olganizatol: Toruński ośrodekDoradztwa

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Inne działania w zakre§ie popularyzacii nauki

W latach 2009-2013 pełniłamfunkcję Wydziałowei koordynatorki Toruńskiego Fe§tiwalu

Nauki i szfuki na UMK, olganizowałam ró\Ąłież i koordynowałam zajęcia prowadzorte pftez
studentóW i studentki PWSZ We Włocłal,./ku dla ucznióW i uczennic ze szkół podstawowych i

gimnażjalnych

(punk

II1,0, 4-5, Załącznik ńl

2).

Wspó}pracuję

z

Zespołem szkoł

o8ólnokztałcących nr 2 w Toruniu w ramach patronatu lGtedry Pedagogiki szkolnei WNP
UMK nad klasą o profilu p§ychologiczno-pedagogicznym
współpBcy oferuję zajęcia otwarte dla ucznióWi uczennic

w iI Lo w Toruniu, W ramach tej

z

tejklasy.

rt'ł"Ę,;,lu
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