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Konferencja by³a okazj¹ do podzielenia siê i upowszechnienia wyników ba-
dañ nad tekstem w dyskursie edukacyjnym. Ten typ praktyki komunikacyjnej
obecny jest w wielu sferach ¿ycia ludzkiego, choæ w sposób naturalny kojarzo-
ny jest ze szko³¹. Wokó³ koncepcji edukacji permanentnej skupiaj¹ siê przemia-
ny wspó³czesnych systemów edukacyjnych. Dlatego podjête przez uczestników
konferencji tematy skupione wokó³ dyskursu, tekstu, stylu edukacyjnego by³y
nie tylko ciekawe, lecz tak¿e – ze wzglêdów spo³ecznych – niezwykle wa¿ne.
G³os w dyskusji zabrali zarówno jêzykoznawcy, jak i dydaktycy, pedagodzy oraz
medioznawcy, co przyczyni³o siê do interdyscyplinarnego ujêcia problemu.

W konferencji wziê³o udzia³ 30 uczestników z 12 oœrodków akademickich,
wyg³oszono w sumie 19 referatów.

Najwiêcej wyst¹pieñ dotyczy³o ró¿nych typów tekstów o prymarnej i wtórnej
funkcji edukacyjnej, wœród których pojawi³y siê: teksty literackie, m.in. wiersze
dla m³odego odbiorcy (artyku³y prof. Bernadety Niesporek-Szamburskiej Wspó³-

czesny wiersz dla dziecka – nowy styl edukacji jêzykowej?, prof. Krystyny
G¹siorek Teksty edukacyjne z zakresu wiedzy o jêzyku i ich znaczenie dla kszta³-

cenia jêzykowego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz prof. Bo¿eny Olszew-
skiej Wiersz... tekst literacki i (czy) tekst edukacyjny. O wybranych wierszach

w podrêcznikach szkolnych); utwory dramatyczne (wyst¹pienie Anny Jedynak
Funkcja dydaktyczna w tekstach komediowych); teksty publicystyczne (referat
dr Wioletty Machnickiej Elementy jêzykowe s³u¿¹ce wychowaniu i nauczaniu

spo³eczeñstwa polskiego przez B. Prusa oraz referat Ilony Lechowicz Jêzykowe

mechanizmy propagowania idei równoœci w prasie feministycznej); teksty nau-
kowe (referat Agnieszki Szczaus O definicjach w „Informacji matematycznej”

Wojciecha Bystrzonowskiego (1749 r.)); teksty u¿ytkowe (artyku³ dr Wies³awy
Troszczyñskiej Etykiety jako teksty intersemiotyczne o funkcji edukacyjnej);
film animowany (wyst¹pienie dr Magdaleny Trysiñskiej Film animowany jako

tekst o wtórnej funkcji edukacyjnej) i film dokumentalny (referat dr Ma³gorzaty
Burzki-Janik Funkcja edukacyjna filmu dokumentalnego).
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Dwa wyst¹pienia dotyczy³y analizy podrêczników szkolnych. Pierwsze
z nich – dr Agnieszki Rypel P³eæ kulturowa jako sk³adnik dydaktycznego obra-

zu œwiata w podrêcznikach jêzyka polskiego – stereotypy i zmiany – dotyczy³o
przekazywanego w podrêcznikach androcentrycznego obrazu œwiata. Z kolei
w referacie Teksty medialne w podrêcznikach do jêzyka polskiego w gimnazjum

dr Krzysztof Kaszewski zwróci³ uwagê na to, ¿e w badanych podrêcznikach
teksty medialne pojawiaj¹ siê rzadko i s¹ traktowane instrumentalnie, bez zwró-
cenia uwagi na to¿samoœæ gatunkow¹ czy cechy wynikaj¹ce ze specyfiki sytua-
cji medialnej. Interesuj¹cy w¹tek podjêty zosta³ w wyst¹pieniach prof. Anny
D¹browskiej (Wykorzystanie tekstu w metodzie gramatyczno-t³umaczeniowej)
oraz dr Anny Burzyñskiej-Kamienieckiej (Typy i funkcje dialogów w polsko-

-niemieckich rozmówkach dla cudzoziemców z XVII w.). Obie autorki wprowa-
dzi³y uczestników konferencji w problematykê glottodydaktyczno-kulturow¹
i ukaza³y tradycjê oraz dorobek w zakresie uczenia jêzyka polskiego jako obce-
go, przywo³uj¹c ciekawy materia³ egzemplifikacyjny.

Wartoœciowy poznawczo temat podjê³a dr Ma³gorzata I¿ykowska w prezen-
towanym referacie Jêzyk polski zakazany. Polszczyzna w œl¹skiej szkole elemen-

tarnej pod koniec XIX w. w œwietle ankiet Atlasu Wenkera. Autorka, analizuj¹c
konkretne dokumenty, stara³a siê okreœliæ poziom nie tylko œwiadomoœci jêzy-
kowej ankietowanych uczniów, lecz tak¿e ich kompetencji w zakresie pos³ugi-
wania siê polszczyzn¹ na Œl¹sku pod koniec XIX w.

Nie zabrak³o te¿ referatów poruszaj¹cych problemy teoretyczne. Dotyczy³y
one dyskursu edukacyjnego oraz popularyzacji nauki. Profesor Jolanta Nocoñ
w referacie pt. Dyskurs edukacyjny podjê³a temat to¿samoœci dyskursu edukacyj-
nego jako jednego z typów spo³ecznej praktyki komunikacyjnej. Z kolei prof.
Anna Starzec odpowiedŸ na zawarte w tytule wyst¹pienia pytanie Ile edukacji

w popularyzacji nauki? poprzedzi³a doprecyzowaniem pojêæ: nauka, wiedza
(naukowa, potoczna i in.), edukacja i popularyzacja. Autorka referatu pokaza³a
wieloznacznoœæ terminu „upowszechnianie nauki”, który odnosi siê do nauki
sensu stricto, do wiedzy o nauce i wiedzy naukowej, a tak¿e wyró¿ni³a populary-
zacjê wysok¹, œredni¹ oraz popularyzacjê pogranicza (tzw. interakcyjna), w której
dominuje aspekt zaciekawiania, pobudzania zainteresowania i bawienia.

Wyg³oszone podczas konferencji referaty bêd¹ opublikowane w 2. tomie serii
„Jêzyk a Edukacja”, zatytu³owanym Tekst edukacyjny, który powinien ukazaæ
siê w 2012 roku. Organizacja konferencji zosta³a dofinansowana przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej
naukê.
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