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ORGANIZATORZY

POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDIALNEJ jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą zarówno naukowców z różnych środowisk
akademickich i dyscyplin naukowych, jak i praktyków (nauczycieli, edukatorów itp.). Powstało w marcu 2012 r. z inicjatywy medioznawców,
kulturoznawców, pedagogów z różnych ośrodków akademickich i zostało zarejestrowane w KRS w październiku 2012. Celem Towarzystwa jest m.in. propagowanie wiedzy o mediach i edukacji medialnej,
prowadzenie badań w tym zakresie oraz współpraca z podmiotami,
w tym urzędami administracji centralnej, podejmującymi działania
w obszarze edukacji medialnej.
Towarzystwo współpracowało dotychczas m.in. z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (znalazło się na liście ekspertów KRRiT w zakresie
edukacji medialnej na stronie portalu „Medialny drogowskaz”, poświęconego tej problematyce) oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskim Komitetem ds. UNESCO.
Przez czteroletni okres działalności PTEM współorganizował kilka
ogólnopolskich konferencji naukowych, patronował również kilku
przedsięwzięciom, m.in. XXVIII Forum Pedagogów „Kultura popularna
jako przestrzeń uczenia się” (19-20 X 2015, Wrocław; organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Dorosłych
i Studiów Kulturowych), ogólnopolskiej konferencji naukowej „(Kon)
teksty medialne w edukacji humanistycznej” (11 IV 2016, Oświęcim;
organizator: Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji ATH Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Krakowie (ODN w Oświęcimiu) czy seminarium naukowemu „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”
(15 I 2016, Katowice; organizator: Uniwersytet Śląski). Od 2016 roku
PTEM jest członkiem Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej - będącej
porozumieniem organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej w Polsce.
W kadencji Towarzystwa 2012-2016 do Władz Zarządu zostali wybrani:
•

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – prezes

•

dr Grzegorz Ptaszek – wiceprezes

•

dr Anna Ślósarz – skarbnik

•

dr Grzegorz Wójcik – sekretarz

•

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – Członek Zarządu

Więcej informacji na stronie: http://ptem.org.pl/
oraz Facebooku.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
Miejsce obrad w dniu 17.10, poniedziałek (Gmach Trybunał Koronnego w Lublinie, ul. Rynek 1)

Dojazd z Dworca PKP:
linia bezpośrednia to nr 1 (przystanek przy Dworcu PKS, ul. Ruska)
W przypadku przyjazdu samochodem, rekomendujemy pozostawienie auta na parkingu na Placu Zamkowym lub darmowym parkingu w Tarasach Zamkowych. Informacje na temat opłat parkingowych
znajdują się na stronie http://lublin.spp24.pl/.

Miejsce obrad w dniu 18.10, wtorek (budynek Wydziału Politologii UMCS, PL. Litewski 3, wejście
od ul. Radziwiłłowskiej)

Dojazd z Dworca PKP:
linia bezpośrednia to nr 13 (przystanek przy placu Wolności)
UWAGA! Ze względu na remont Pl. Litewskiego dojście do budynku Wydziału Politologii UMCS jest
możliwe tylko od ul. Radziwiłłowskiej.

UCZESTNICY PANELI
Panel 1. współczesne praktyki medialne w kontekście wyzwań dla edukacji medialnej
Jakub Nowak – doktor, medioznawca i politolog, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii
UMCS. Zajmuje się teoriami komunikowania i mediów, w szczególności: kulturami popularnymi online, nowymi
wzorcami aktywności obywatelskiej online, kulturową historią nowych mediów, zmianami na rynkach medialnych wywołanymi procesami konwergencji mediów, media alternatywnymi. Prowadzi zajęcia dotyczące mediów
dla młodzieży i seniorów, w tym w latach 2011-2014 seminarium z wiedzy o mediach dla słuchaczy Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Autor monografii Aktywność obywateli online. Teorie i praktyka (2011, Wyd.
UMCS) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących kulturowych i politycznych aspektów nowych mediów.
Tomasz Bielak – doktor, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się
w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym medioznawstwem i kulturoznawstwem. Autor ponad 30
artykułów, monografii poświęconej prozatorskiej twórczości Macieja Słomczyńskiego (2008) oraz zbioru esejów Opcje odbioru (2012); redaktor kilku książek, w tym Zmierzchu Telewizji. Przemiany medium – antologii
tłumaczeń niepublikowanych wcześniej tekstów poświęconych telewizji, przygotowanej razem z Mirosławem
Filiciakiem (SWPS) i Grzegorzem Ptaszkiem (AGH). Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą zagadnieniom związanym z antropologią obrazu i socjologią wizualności.
Magdalena Kamińska – doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: cyberkultura, archeologia
i genologia mediów audiowizualnych. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów naukowych oraz 4 monografii: Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji
(2007), Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu (2011), Cultural Theory and History: Innovation (2014), Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii filmu grozy (2016) oraz współautorka Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej (2013). Aktualnie przygotowuje
drugi tom Niecnych memów. E-mail: ragnell@amu.edu.pl

Piotr Waglowski – prawnik, publicysta, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Były członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, felietonista miesięcznika „IT w Administracji”, miesięcznika „Gazeta Bankowa” i tygodnika „Wprost”. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy
Fundacji im. Stefana Batorego (zawiesił udział w pracach OFL w związku z ubieganiem się o mandat senatora, a
następnie - w związku z zatrudnieniem w administracji rządowej). Członek Założyciel Internet Society Poland,
był również członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów
przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów. W latach 2009-2014 był Zastępcą Przewodniczącego Rady
Fundacji Nowoczesna Polska, a także Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Konsultant, trener,
wykładowca, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego, w tym książki
Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu (2007), współautor książki Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw.

Jacek Lipski – konsultant oraz szkoleniowiec marketingowy. Specjalizuje się w budowaniu strategii oraz prowadzeniu działań marketingowych dla mikro i małych firm oraz startupów. Mentor w Akademickich Inkubatorach
Przedsiębiorczości w Lublinie oraz współtwórca i koordynator programów Youth MediaLab Lublin dla gimnazjalistów oraz licealistów.
Anna Maj – doktor, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej i wicedyrektor Instytutu Nauk o Kulturze
i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, project leader projektu „Cyber Arts”
w Inter-Disciplinary Network (Oxford), autorka monografii „Media w podróży” oraz kilkudziesięciu artykułów
naukowych, redaktorka kilku książek polsko- i anglojęzycznych poświęconych społecznym i komunikacyjnym
aspektom nowych mediów, sieci społecznych, pamięci cyfrowej i cybersztuki. Organizator licznych konferencji i
animator wydarzeń kulturalnych z zakresu cyberkultury; współpracuje m. in. z katowickim Medialabem.

Panel 2. (re)Edukacja medialna jako forma profilaktyki
Szymon Wójcik – absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, konsultant projektów z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Od 2013 r. koordynator
Polskiego Centrum Programu Safer Internet w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednia nazwa: Fundacja
Dzieci Niczyje). Zaangażowany w szereg projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Był polskim koordynatorem badań EU NET ADB dotyczących problemu nadużywania
internetu wśród młodzieży. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących zagrożeń internetowych wśród dzieci i młodzieży.
Jacek Pyżalski – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert

edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz tradycyjnej przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy
wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy
(COST IS801). Członek europejskiej sieci naukowej IS 1210 „Apperance matters”. Autor pierwszej monografii
na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot
2011) oraz książki Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży (Impuls,
2012). Więcej na: www.jacekpyzalski.pl.
Piotr Plichta - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor
i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Wypalenie zawodowe i poczucie sensu
życia pedagogów specjalnych (2015). Uczestnik krajowych i międzynarodowych sieci naukowych, programów
badawczych i edukacyjnych. Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Łukasz Wojtasik – absolwent profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997r.
w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednia nazwa: Fundacja Dzieci Niczyje), zaangażowany w liczne projekty
związane z problematyką krzywdzenia dzieci. Autor szeregu publikacji z zakresu kampanii społecznych i problematyki krzywdzenia dzieci, m.in. wydawnictwa Rady Europy Protecting children against corporal punishment – Awareness-raising campaigns (2004). Od 2002 r. prowadzi szkolenia z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci w internecie. Autor pierwszej ogólnopolskiej kampanii poświęconej tematyce bezpieczeństwa dzieci
w internecie „Dziecko w Sieci” (Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, 2004; Stop Cyberprzemocy,
2008; Każdy ruch w internecie zostawia ślad, 2010) oraz inicjator innych projektów poświęconych bezpieczeństwu dzieci w internecie, m.in. Sieciaki.pl (2005), 3…2…1… Internet! (2009), W Sieci (2011), Fejsmen. Dbaj
o fejs (2012), Necio.pl (2012) . Autor badań, m.in. Dziecko w Sieci (2004, 2006), Przemoc rówieśnicza a media
elektroniczne (2007), scenariuszy zajęć edukacyjnych związanych z problematyką zagrożeń dzieci online. Jeden z inicjatorów europejskiego programu Safer Internet w Polsce (narodowy koordynator Polskiego Centrum
Programu Safer Internet w latach 2005-2006). Od 2006 r. koordynator programu „Dziecko w Sieci”, w ramach
którego FDN realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.
Anna Rywczyńska – współtwórczyni Polskiego Centrum Programu Safer Internet oraz kierownik Zespołu
Szkoleń i Projektów Społecznych w NASK. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wdział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych ze specjalizacją Ekonomika Mediów oraz archeologii w Instytucie Archeologii UW). Ekspert
w dziedzinie bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z internetu i nowych mediów. Jest prelegentką
szeregu konferencji, autorką artykułów oraz kampanii społecznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa
w internecie dla najmłodszych. W ostatnich latach zaangażowana m.in. w prace grup eksperckich agencji ENISA (European Network and Information Security Agency). Od 2003 r. współorganizuje konferencję SECURE,
poświęconą bezpieczeństwu sieci, a od 2007 r. jest wiceprzewodniczącą międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”.

Aleksandra Kuś – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Od wielu lat koordynuje ogólnopolskie projekty społeczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W Fundacji Orange pracuje od momentu jej utworzenia w 2005 roku. Obecnie odpowiada za koordynację
działań w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam, którego celem jest przygotowanie świadomych użytkowników nowych mediów, a w szczególności podnoszenia ich umiejętności rozpoznawania zagrożeń w sieci i odpowiedniego na nie reagowania. Interesuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu i zastosowaniem nowych
technologii w edukacji oraz wykorzystaniem ich w celach społecznych.

Panel 3. edukacja medialna dla społeczeństwa obywatelskiego
Justyna Suchecka – dziennikarka Gazety Wyborczej, gdzie pisze przede wszystkim o edukacji oraz sukcesach
i problemach młodych ludzi. Jest fanką mediów społecznościowych i ceni kontakt z czytelnikami na Facebooku
(Facebook.com/justynasucheckagw).
Alicja Pacewicz – współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, wiceprezeska zarządu CEO.
Dyrektor ds. programów i wydawnictw w CEO. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały
szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Jest konsultantem MEN oraz CKE. Prowadzi szkolenia
dla nauczycieli i trenerów. W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny
wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą
edukację i siłę zdrowego rozsądku.
Joanna Rzońca – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań nad Filmem i Mediami. Prowadzi zajęcia z edukacji medialnej (według programu autorskiego) oraz wiedzy o kulturze w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krakowie. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako mentorka na kursach e-coachingowych i liderka edukacji medialnej. Prowadzi
bloga http://zadialogujsie.blogspot.com/
Alek Tarkowski – dyrektor Centrum Cyfrowego. Kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni
też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER
Policies for Europe”. Współzałożyciel, a obecnie wice-przewodniczący Koalicji Otwartej Edukacji. Członek komitetu kierującego Open Policy Network oraz rady europejskiego stowarzyszenia Communia. Członek Rady do
spraw Cyfryzacji, ciała doradczego Ministra Administracji i Cyfryzacji – w jej ramach przewodzi grupie roboczej
ds. e-kompetencji.

Ewa Murawska-Najmiec, filolog romański, absolwentka Executive Master Zarządzanie Gospodarką Europejską (SGH - HEC). Ekspert w Departamencie Strategii Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Członek Polskiej Rady Języka Migowego, Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań wz. Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Współpracownik Polskiego Komitetu „Informacja
dla wszystkich” UNESCO, członek Zespołu ds. Cyfryzacji KRRiT, w latach 2013 – 2015 redaktor Drogowskazu
Medialnego (serwis internetowy KRRiT). Współautorka raportu otwarcia „Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna”, „Katalogu Kompetencji Medialnych, Informacyjnych i Cyfrowych”, Manifestu na rzecz
Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce oraz publikacji „O potrzebie edukacji medialnej w Polsce” (PK ds.
UNESCO i KRRiT, Warszawa 2015).

Panel 4. dobre praktyki w obszarze edukacji medialnej
RemiksLab – opowiadanie o dziedzictwie kulturowym miasta a edukacja medialna
Karolina Kryczka-Kowalska / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

KinoSzkoła. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
Joanna Zabłocka-Skorek
„Dialog - jak zaczynać?” - prezentacja dobrych praktyk metody warsztatowej E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ w ramach projektu edukacyjnego: „E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda: konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online”.
Beata Staszyńska-Hansen, Onno Hansen-Staszyński
(adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (międzynarodowa koalicja Fundacji Citizen Project i Ezzev)

MegaMisja, czyli o zaangażowanej edukacji cyfrowej w szkolnych świetlicach
Krzysztof Kosiński (Fundacja Orange)

PROGRAM II KONGRESU EDUKACJI MEDIALNEJ

DZIEŃ 1. 17.10.2016
Gmach Trybunału Koronnego w Lublinie, ul. Rynek 1 (Sala Trybunalska)
10.00

Rejestracja uczestników Kongresu

11.00

Otwarcie Kongresu, przywitanie gości

OBRADY PLENARNE
11.30-13.00

Panel I Współczesne praktyki medialne w kontekście wyzwań dla edukacji medialnej

Prowadzący:

dr Jakub Nowak (UMCS w Lublinie), dr Tomasz Bielak (ATH w Bielsku-Białej)

Uczestnicy:

dr Magdalena Kamińska (UAM w Poznaniu), dr Anna Maj (UŚ w Katowicach)
Piotr Waglowski (prawnik, publicysta)
Jacek Lipski (Bielecki & Lipski Consulting)

PRZERWA OBIADOWA 13.00-13.40
13.40-15.10

Panel II (Re)edukacja medialna jako forma profilaktyki

Prowadzący:

Szymon Wójcik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Uczestnicy:

Dr hab. Jacek Pyżalski (UAM w Poznaniu)

(panel organizowany we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę)

Dr Piotr Plichta (Uniwersytet Wrocławski)
Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
Anna Rywczyńska (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)
Aleksandra Kuś (Fundacja Orange)
15.10-16.40

Panel III Edukacja medialna dla społeczeństwa obywatelskiego
(panel organizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Prowadząca:

Justyna Suchecka „Gazeta Wyborcza”

Uczestnicy:

Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Dr Joanna Rzońca
Dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska)
Ewa Murawska-Najmiec (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Praktyki edukacji medialnej.
Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań
społecznych i kulturowych
17-18.10. 2016 r., Lublin

16.40-17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00-18.30

Panel IV Dobre praktyki w zakresie edukacji medialnej

Prowadzący:

dr Grzegorz Ptaszek

Uczestnicy:

RemiksLab – opowiadanie o dziedzictwie kulturowym miasta a edukacja medialna
Karolina Kryczka-Kowalska (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
KinoSzkoła. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
Joanna Zabłocka-Skorek
„Dialog – jak zaczynać?”
Beata Staszyńska-Hansen, Onno Hansen-Staszyński (Fundacja Citizen Project/Fundacja Ezzev)
MegaMisja, czyli o zaangażowanej edukacji cyfrowej w szkolnych świetlicach
Krzysztof Kosiński (Fundacja Orange)

19.00

Uroczysty bankiet dla uczestników Kongresu wydany przez Prezydenta Miasta Lublin
Krzysztofa Żuka
(z zaproszeniami)

DZIEŃ 2. 18.10.2016 (WTOREK)
Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3 (wejście od ul. Radziwiłłowskiej)

8.30-10.00

II WALNY ZJAZD CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDIALNEJ
(sala Rady Wydziału)
Sprawozdanie z działalności Zarządu I kadencji (2012-2016) oraz Wybory Władz na II kadencję (20162020)
*Tylko dla członków PTEM
WARSZTATY
(dla uczestników, którzy się wcześniej zapisali)

Sala 108

10.15-11.30

Sala 109

Remikslab narzędzia – aplikacje
i serwisy do nauki kreatywnego
korzystania z mediów

Wykorzystanie dzieła ﬁlmowego na zajęciach dotyczących
cyberprzemocy. Praktyczne przykłady

Łukasz Kowalski / Ośrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”

Joanna Zabłocka-Skorek/KinoSzkoła. Fundacja Rozwoju
Kompetencji Medialnych i Społecznych

(*Uczestnicy warsztatu proszeni są
o przyniesienie własnych laptopów)

11.30-11.40

PRZERWA KAWOWA

OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA 1, EDUKACJA MEDIALNA
NA RÓŻNYCH ETAPACH
KSZTAŁCENIA
Sala 109

SEKCJA 2, EDUKACJA
MEDIALNA W PRAKTYCE
Sala 108

SEKCJA 3, ODBIÓR TEKSTÓW
MEDIALNYCH
Sala 107

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Trysińska

Przewodniczący:
prof. dr hab. Bogusław Skowronek

11.40-12.00

dr hab. Małgorzata BoguniaBorowska, dr Kamil Łuczaj (WSIiZ
w Rzeszowie) „Co i jak” – czyli
trudności metodologicznie w badaniu
edukacji medialnej młodzieży

Maria Łojek-Kurzętowska (IX
Liceum Ogólnokształcące
w Gdyni) „Ożywiając” pamięć
o zapomnianych postaciach
humanistyki. Społeczny wymiar
edukacji medialnej

dr Marek Grynkiewicz (WODN,
Piotrków Trybunalski) Media
a „sztuka interpretacji”

12.00-12.20

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał
Dróżdż (UPJPII w Krakowie)
Kompetencje medialne jako
powinność etyczna?

Kamil Wnuk (UAM
w Poznaniu) Zmiana
charakteru pracy pedagogicznej
z technokulturą

Paulina Szmit (Akademia Pomorska
w Słupsku) Kultura hip-hop
w perspektywie kategorii oporu

12.20-12.40

dr hab. Piotr Drzewiecki (UKSW
w Warszawie) Praktyki semiotyczne
w akademickiej edukacji medialnej

Anna Gocał (Przedszkole
nr 5, Wrocław) Dobre
praktyki edukacji medialnej
z perspektywy nauczycieli
wychowania przedszkolnego

Mateusz Kasiak (UMCS w Lublinie)
Artykuł publicystyczny, czyli...
Świadomość genologiczna studentów
dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

12.40-13.00

dr Krzysztof Kaszewski (UW) Co
młodzi Polacy wiedzą o mediach?
Analiza wyników finału II edycji
Olimpiady Wiedzy o Mediach

dr Magdalena Ślawska (UŚ) Co
odbiorca robi z tekstem prasowym?
Co tekst prasowy robi z odbiorcą?

13.00-13.20

Jarosław Lipszyc (Fundacja
Nowoczesna Polska) Kij i marchewka
- w jaki sposób zachęcić nauczycieli
do wdrażania edukacji medialnej
i cyfrowej

Ewelina Brzyszcz (Fundacja
na rzecz Promocji Zdrowia
„Puls”) Kształcenie kompetencji
medialnych u dzieci w wieku
przedszkolnym - edukacja
medialna w Niepublicznym
Przedszkolu Naukowym Mini
College w Kielcach

13.20-13.50

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

13.50-14.30

PRZERWA OBIADOWA

Sekcja 1, EDUAKCJA MEDIALNA 2.0
Sala 108

Sekcja 2, EDUKACJA MEDIALNA
W PRAKTYCE
Sala 109

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska

Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Piechota

14.30-14.50

Damian Gałuszka (UJ) Gry wideo w perspektywie
wielowymiarowej edukacji – szanse i zagrożenia

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota
(Uniwersytet SWPS) Odpowiedzialność
dostawcy usług internetowych (service providera)
za naruszenia prawa autorskiego

14.50-15.10

Anna Kalinowska (Uniwersytet SWPS) TECHNOLOGIE
SIEBIE – jaki wpływ współczesne praktyki medialne
wywierają na codzienne działania użytkowników?

dr Joanna Bierówka (Krakowska Akademia
im. A. Frycza-Modrzewskiego) Strategie
użytkowania internetu w procesie poszukiwania
informacji

15.10-15.30

dr Grzegorz D. Stunża (UG) (Nie)potrzebne technologie.
Uniwersalne i relacyjne podejście do kompetencji cyfrowych
a potrzeby generacji Z i Alfa

dr Anna Ślósarz (UP w Krakowie) Strategie
używania Internetu jako czynnik kształtujący
kompetencje społeczno-komunikacyjne i literackie
licealistów

15.30-15.50

dr Radosław Bomba (UMCS w Lublinie) Aplikacje mobilne
jako przestrzeń edukacji kulturalnej

dr Wojciech Wciseł (KUL) Edukacja dla
integracji - medialne inicjatywy na rzecz integracji
cudzoziemców w Polsce

15.50-16.10

dr hab. Małgorzata Gruchoła (KUL) Nowe formy zachowań
społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych
technologii: analizy porównawcze

Ilona Dąbrowska (UMCS w Lublinie)
Współczesne formy edukacji medialnej
realizowane przez instytucje kultury
i organizacje pozarządowe

16.10-16.40

Dyskusja

Dyskusja

16.40

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU (sala 109)

WWW.KONGRES.PTEM.ORG.PL
E-mail: KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com

