Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) – WARSZTAT METODOLOGICZNY

W ramach X konferencji naukowej „100 lat edukacji dorosłych w Polsce. Historyczne i teraźniejsze
przestrzenie narracji andragogicznej” z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych
organizowanej przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne w dn. 17-18.05.2018 r. w
Zakopanym proponujemy udział w warsztatach metodologicznych „Krytyczna Analiza Dyskursu
(KAD)”
Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) zakłada, że świat społeczny jest społecznie konstruowany a
dyskurs jest jego nieodłącznym elementem i siłą sprawczą w konstrukcjach społecznych. KAD
koncentruje się na problemach społecznych, a osobom prowadzącym swoje badania w tej
perspektywie chodzi o ujawnianie ukrytych relacji władzy, o rekonstrukcję wiedzy i tożsamości
tworzonych przez dyskurs, reprezentacji świata, relacji społecznych (Kopińska 2016). KAD jest grupą
podejść konstytuowanych na różnych poziomach (tamże, s. 313-321).
W ramach warsztatu proponujemy uczestnikom i uczestniczkom przybliżenie Krytycznej Analizy
Dyskursu (KAD) w wersji proponowanej przez Ruth Wodak i Martina Reisigla. Celem warsztatu jest
również rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania tego podejścia w badaniach
edukacyjnych. Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy nie prowadzili badań metodami
mieszczącymi się w grupie KAD lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie.
Ramowy plan warsztatów. Planowany czas trwania warsztatów – 6 godzin.
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie: Cechy wspólne podejść stosowanych w ramach KAD, założenia bazowe.
Dyskursywno-historyczne podejście do KAD (Historyczna Analiza Dyskursu <HAD>) w ujęciu
Ruth Wodak i Martina Reisigla – charakterystyka.
Zastosowanie HAD w badaniach - omówienie kolejnych etapów procedury zastosowania HAD
Ćwiczenia rozwijające umiejętności praktycznego zastosowanie HAD w ujęciu Ruth Wodak i
Martina Reisigla

Prowadząca: dr Violetta Kopińska, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: edukacja obywatelska, edukacja prawna, edukacja
równościowa, pedagogika krytyczna. Autorka około 50 publikacji naukowych, w tym książki:
„Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych”, która jest
składową oceny w toczącej się procedurze habilitacyjnej.

Publikacje dr Violetty Kopińskiej związane bezpośrednio z problematyką warsztatu. Prosimy o zapoznanie się
z publikacjami dostępnymi w Internecie przed warsztatami.
- Dotyczące KAD:
 Kopińska V. (2016), Krytyczna Analiza Dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie,
„Rocznik Andragogiczny”, s. 311-334 (dostępny w Internecie).
 Kopińska V. (2017) Koncepcja czteropoziomowego kontekstu Ruth Wodak jako wyraz
interdyscyplinarności w analizie dyskursu, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, nr 1.
-Dotyczące zastosowania KAD w konkretnych badaniach:
 Kopińska V. (2014), Wizerunek młodzieży w dyskursie na temat przestępczości nieletnich w
podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie na poziomie ponadgimnazjalnym, „Przegląd Badań
Edukacyjnych” nr 18 (1), s. 57-74 (dostępny w Internecie).
 Kopińska V. (2015), Koncepcja/ rozumienie prawa w dyskursach podręczników do wiedzy o
społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 20 (1), s. 19-42
(dostępny w Internecie).
 Violetta Kopińska (2017), Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników
szkolnych, ss. 448, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Informacje organizacyjne
Opłata za udział w warsztatach metodologicznych mieści się w opłacie konferencyjnej. Prosimy o
dodanie informacji o udziale warsztatach metodologicznych w zgłoszeniu na konferencję.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 marca 2018 roku na adres: konferencjaata2018@gmail.com
Miejsce konferencji: Ośrodek wypoczynkowy Rewita Zakopane, ul. Stanisława-Nędzy Kubińca
101, 34-511 Kościelisko
Koszty udziału w konferencji
Opłata konferencyjna: 300 zł dla członków ATA, 350 dla pozostałych osób uczestniczących. Opłata
obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz publikację
artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Koszty noclegu
- miejsce w pokoju 2-osobowym w cenie 120 zł za jedną dobę pobytu;
- pokój 2-osobowy do pojedynczego zakwaterowania 150 zł za jedną dobę pobytu.
Prosimy o wniesienie opłaty za nocleg wraz z opłatą konferencyjną.
Koszty dojazdu: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Termin wpłaty: do końca marca 2018 roku; po tym terminie opłata wynosi 350 zł dla członków
ATA, 400 zł dla pozostałych osób.
Opłatę konferencyjną oraz za noclegi prosimy uiścić przelewem bankowym:
na konto: 30 2340 0009 0030 2460 0000 0068
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
z dopiskiem: Konferencja Zakopane 2018, imię i nazwisko osoby uczestniczącej.

