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Słowo wStępne

edukacja medialna jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Nawiązuje i korzysta z dorobku 

innych dyscyplin nauki, przede wszystkim socjologii, nauki o mediach i komunikowaniu, literaturoznawstwa, pe-

dagogiki, psychologii oraz filmoznawstwa. Konieczność uczenia o mediach pojawiła się jako potrzeba związana 

z rozwojem mediów tradycyjnych (zwłaszcza telewizji),  a obecnie staje się coraz pilniejsza z powodu ekspansji 

nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i tzw. mediów cyfrowych. Znaczący wpływ procesu media-

tyzacji zaznacza się obecnie we wszystkich płaszczyznach życia społecznego. 

Z  edukacją medialną nieodłącznie wiąże się zagadnienie kształcenia kompetencji medialnych. Krytycy py-

tają  nieustannie: „czy to jest potrzebne?” Decydują się w  efekcie na rozwiązanie najmniej twórcze: zamiast 

edukować wolą potępiać i podejmować próby izolowania użytkowników od nowych mediów i technologii. Brak 

rzetelnej wiedzy sprawia, że w jej miejsce pojawiają się mity  demonizujące nowe środki przekazu oraz związaną 

z  nimi kulturę medialną. Tymczasem postępująca mediatyzacja życia społecznego wymusza poważne zmiany 

w filozofii i kierunkach oraz celach tradycyjnego kształcenia. Rozwijanie kompetencji medialnych ma również 

wymiar polityczny i obywatelski. Rozumienie medialnych obrazów staje się podstawą tworzenia kolektywnych 

reprezentacji rzeczywistości. Za sprawą użytkowników mediów te psychiczne reprezentacje oddziałują na ich 

realne życie, na rzeczywiste procesy społeczno-polityczne. Obrazy medialne wchodzą w  miejsce realności, 

z którą coraz częściej wcale nie  korespondują, tworząc pozory istnienia takiej zależności. Edukacja medialna 

jest zatem również specjalistycznym rodzajem wiedzy  umożliwiającym  społeczeństwu zrozumienie procesów 

społecznych i politycznych. Są  one tylko przekazywane za pośrednictwem  mediów, ale także przez nie kreowa-

ne. Nauczanie o  mediach stanowi warunek tworzenia demokratycznych zasad w  procesach komunikacyjnych 

(kreowania społeczeństwa demokracji komunikacyjnej), w którym obywatele mają  prawo zdobywania i dostępu 

do informacji oraz potrafią z nich samodzielnie korzystać.

Celem Kongresu edukacji Medialnej jest integracja przedstawicieli różnych środowisk (twórczych, edukacyj-

nych, politycznych, naukowych) wokół zagadnienia edukacji medialnej, a zatem stworzenia wspólnej płaszczyzny 

dialogu na temat kierunku możliwych i pożądanych zmian w tym zakresie. Osobne miejsce będzie poświęcone 

praktycznemu kształceniu tych kompetencji oraz wymianie poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych 

związanych z edukowaniem o mediach, przez media i dla mediów. 

Czujemy się zaszczyceni, ze wiele znamienitych instytucji objęło patronatem honorowym nasze przedsięwzię-

cie. Życzmy Państwu wielu inspirujących chwil i ciekawych spotkań podczas udziału w tym niezwykle ważnym 

wydarzeniu!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego





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  mar-

cu 2012 r. z  inicjatywy medioznawców 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 ad-

ministracji centralnej, podejmującymi działania w  obszarze 

edukacji medialnej. 

Towarzystwo współpracuje obecnie 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  Mini-

sterstwem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego i  Polskim Ko-

mitetem ds. UNESCO. 

Do tej pory PTEM współorganizowało dwie Ogólnopolskie 

Konferencje Naukowe (wspólnie z  Uniwersytetem Peda-

gogicznym im. KEN w  Krakowie oraz Akademią Górniczo-

-Hutniczą w  Krakowie): „Współczesna psychologia mediów. 

Nowe perspektywy i  problemy badawcze” (patronat KRRiT) 

i  „Współczesna psychologia mediów 2. Człowiek – techno-

logia – media” oraz zorganizowało „Warsztaty medialne” dla 

nauczycieli pt. „Metody badania mediów” i „Uzależnienia me-

dialne: profilaktyka, diagnostyka, terapia”.

W kadencji Towarzystwa 2012-2016 do Władz Zarządu zostali 

wybrani:

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – prezes

dr Grzegorz Ptaszek – wiceprezes

dr Anna Ślósarz – skarbnik

mgr Grzegorz Wójcik – sekretarz

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – Członek Zarządu

więcej informacji na stronie: http://ptem.org.pl/



FUnDacja nowoczeSna poLSKa konsekwentnie działa 

na  rzecz nowoczesnej edukacji. Realizuje cenione i  potrzebne 

projekty, promując wykorzystanie możliwości internetu do celu 

polepszenia jakości edukacji w Polsce.

Fundacja jest aktywnie zaangażowana w  rozwijanie w  Polsce 

świadomości nowoczesnej edukacji na  wszystkich etapach na-

uczania dzieci i dorosłych. Dlatego nie tylko realizuje różne pro-

jekty, ale także angażuje się w kształtowanie polityki edukacyj-

nej w  Polsce, wierząc, że  umiejętne wykorzystanie technologii, 

jest drogą do innowacyjności i rozwoju całego społeczeństwa.

Misją Fundacji jest edukacja nowoczesnego społeczeństwa in-

formacyjnego. Dla realizacji tego celu kluczowym narzędziem 

jest otwarty, darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych po-

trzebnych uczniom i  nauczycielom w  procesie dydaktycznym. 

Wszystkie projekty Fundacji służą realizacji tego celu – żeby lek-

tury szkolne, podręczniki i  wszelkie materiały dodatkowe były 

dostępne za darmo przez internet.

Obecnie Fundacja realizuje projekty:

Wolne Lektury,

Edukacja Medialna,

Cyfrowa Przyszłość,

Prawo Kultury,

CopyCamp,

Historia i Media,

Zabawnik.

więcej informacji: https://nowoczesnapolska.org.pl/



oŚroDeK BaDaŃ naD MeDiaMi prowadzi interdyscy-

plinarne studia badawcze nad tradycyjnymi i  nowymi mediami 

oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami 

i  praktykami z  tego obszaru działań społecznych i  naukowych. 

Integruje krajowe i zagraniczne środowiska akademickie wokół 

zagadnień związanych z  fi lmoznawstwem, medioznawstwem, 

socjologią, fi lozofi ą i psychologią mediów oraz dziennikarstwem 

i prasoznawstwem.

Prowadzone prace badawcze, konferencje naukowe i  szko-

leniowe oraz działalność wydawnicza i poradnictwo psycho-

logiczne w  zakresie uzależnień medialnych służy także lo-

kalnemu środowisku, w  którym funkcjonuje Ośrodek Badań 

nad Mediami. Przyjęta filozofia działania jest zgodna z  ideą 

Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze 

środowiskiem zewnętrznym oraz świadomego swojej roli 

kulturotwórczej.

Działania te mają wspierać rozwój współpracy Ośrodka 

z  instytucjami edukacyjnymi, medialnymi, społecznymi, tak 

by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby związane z naby-

waniem nowej wiedzy, ideą kształcenia ustawicznego oraz 

ciągłego rozwoju kompetencji wśród pracowników tychże 

instytucji.

Ośrodek Badań nad Mediami wpisuje się także w model orga-

nizacji uczącej się, która elastycznie reaguje na potrzeby spo-

łeczne w  zakresie wiedzy medialnej, podnosząc kompeten-

cje własnych pracowników oraz korzystając z  umiejętności 

współpracujących z  Ośrodkiem podmiotów zewnętrznych.

  

więcej informacji o ośrodku na stronie: 

http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/





KoMitet organizacyjny

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska 

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/PTEM) – przewodnicząca

Dr Grzegorz Ptaszek 

(Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie/PTEM) – wiceprzewodniczący

Dr Magdalena Stoch (UP w Krakowie)

Dr Anna Ślósarz (UP w Krakowie/PTEM)

Dr Patrycja Włodek (UP w Krakowie)

Dr Danuta Kępa-Figura (UMCS w Lublinie/PTEM)

Dr hab. Magdalena Piechota (UMCS w Lublinie/PTEM)

Dr Tomasz Wojdyński (WSZiB, Kraków/PTEM)

Dorota Górecka/Anna Gruhn (Fundacja Nowoczesna Polska)

KoMitet Honorowy:

Prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS)

Prof. dr hab.  Wacław Strykowski (UAM)

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (UJ)

Prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ)

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UAM)

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (AGH)



inForMacje praKtyczne

Miejsce obrad (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2)

Dojazd spod Dworca Głównego PKP/Dworca Autobusowego RDA:

traMwajeM: 

przystanek dla wsiadających Lubicz (linie 4, 14, 74) – dla wysiadających Uniwersytet pedagogiczny

cennik biletów: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/cenniki-biletow-jedno-i-wieloprzejazdowych/ 

taKSÓwKĄ: TAXI Radio Mega nr tel. 124000000



Dojazd spod budynku Uniwersytetu Pedagogicznego:

traMwajeM, linie: 4, 8, 14, 74

przystanek dla wysiadających teatr Bagatela, a potem prosto ul Szewską do Rynku Głównego

Uroczysty bankiet (Rynek Główny, Podziemia Rynku – Sukiennice, Muzeum Historyczne m. Krakowa, 

wejście od strony fontanny)





UczeStnicy paneLi

Panel 1. Rola instytucji w kształceniu kompetencji medialnych

prof. dr hab. wiesław godzic - jeden z najbardziej cenionych w Polsce medioznawców i fi lmoznawców, wykładow-

ca uczelni polskich i  amerykańskich, redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Popularna”, ekspert i  doradca stacji 

telewizyjnych. Interesuje się tematyką kultury popularnej oraz problematyką nowych mediów, a w szczególności 

telewizji i Internetu. Autor i redaktor wielu książek, m.in. „Humanista w cyberprzestrzeni”, „Zrozumieć telewizję”, 

„Podglądanie Wielkiego Brata”, „Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów”, „Kuba i maski”.

Krzysztof Luft – członek Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji. Od 1990 do 1998 roku pracował jako dzien-

nikarz i  prezenter Telewizji Polskiej, prowadził m.in. Studio dwójki, poranny program Kawa czy herbata oraz 

studio TVP Polonia. W latach 1999–2001 pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Rządu Jerzego Buzka. Po zakoń-

czeniu się kadencji rządu zorganizował i  prowadził własną działalność gospodarczą (m.in. w  zakresie obsługi 

medialnej i organizacji szkoleń z dziedziny public relations). Od lutego 2008 roku do lipca 2010 roku - członek 

Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radio Gdańsk” S.A., powołany przez Ministra Skarbu 

Państwa. Od lipca 2008 roku do sierpnia 2010 roku pracował jako dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Sejmu.

Michał Merczyński – kulturoznawca i „menadżer kultury”. Od 2009 roku dyrektor Narodowego Instytutu Au-

diowizualnego. Wcześniej między innymi na stanowisku dyrektora naczelnego Teatru Rozmaitości w Warszawie 

oraz dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od 1991 roku pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego 

Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu. Uhonorowany nagrodą Bene Merito za działalność wzmacniającą po-

zycję Polski na arenie międzynarodowej oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za 

zasługi w działalności na rzecz rozwoju wolnych mediów.

Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury. 

tomasz Komorowski – Polski Komitet do Spraw UNESCO

jarosław Lipszyc - prezes Fundacji od  2007 r., członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu 

Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej In-

ternet Society Polska. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator 

nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej. Bierze aktywny udział merytoryczny we  wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli 

oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. 

Aktywnie uczestniczył w  akcji społecznej na  rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia 

Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty “Zapytaj Premiera”, uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw 

autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.



Panel 2. Edukacja medialna wobec podziałów społecznych

Dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS) – kulturoznawca, medioznawca, kierownik Centrum Badań nad Kulturą 

Popularną. Zajmuje się przede wszystkim wpływem mediów cyfrowych na przemiany kulturowe. Bada, w  jaki 

sposób zmieniają się, za sprawą sieci i nowych technologii, nasze sposoby uczestnictwa w kulturze. Podejmuje 

tematy rzadko lub wcale nieobecne do tej pory w polskiej humanistyce. Był jednym z organizatorów konferencji 

dotyczącej telewizyjnych seriali i  współredaktorem wydanego w  jej wyniku tomu „Post-soap. Nowa genera-

cja seriali telewizyjnych a polska widownia” (2009 r.). Szefował zespołowi badawczemu, który ruszył w teren, 

by sprawdzić, jak nowe media oddziałują na młodych ludzi. Efektem tego etnograficznego projektu był raport 

„Młodzi i  media. Nowe media a  uczestnictwo młodych Polaków w  kulturze” (2010 r.). Współtworzył projekt 

„Kultura 2.0” poświęcony przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Pracuje w redakcji kwartalni-

ka „Kultura Popularna”. Pisze (wraz z Alkiem Tarkowskim) cykliczne felietony do „Dwutygodnika”.

prof. dr hab. tadeusz Miczka (UŚ)

prof. dr hab. agnieszka ogonowska – filzmoznawca, kulturoznawca, medioznawca, profesor Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka psychologii i filmoznawstwa UJ; autorka licznych publikacji 

poświęconych problematyce edukacji medialnej, teorii filmu i telewizji, komunikacji społecznej i kultury współ-

czesnej, autorka licznych publikacji na ten temat, m.in. „Edukacja medialna – klucz do rozumienia społecznej 

rzeczywistości” (2003), „Telewizja w  edukacji medialnej” (2009) czy „Współczesna edukacja medialna: teoria 

i rzeczywistość” (2013). Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne związane z medioznawstwem, kultu-

roznawstwem i psychologią społeczną. Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

dr alek tarkowski (centrum cyfrowe: projekt polska) - socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Pol-

ska, think tanku zajmującego się cyfrowym wymiarem życia społecznego. Interesują go relacje między procesami 

społecznymi, kulturą i systemem własności intelektualnej. Zajmuje się także socjologią nowych mediów i tech-

nologii. Analizuje kulturę remiksu i cyfrową kulturę popularną. Współtworzy projekt „Kultura 2.0” poświęcony 

przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Jest autorem (wraz z Mirosławem Filiciakiem) felieto-

nów do „Dwutygodnika”. Pracuje dla rządu. Jest jednym z ekspertów w Zespole Doradców Strategicznych przy 

Prezesie Rady Ministrów, gdzie bada kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Należy do współautorów 

raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Promuje ideę kultury otwartej. Szanuje własność intelektualną 

autorów, ale równocześnie próbuje szukać rozwiązań, które pozwolą szeroko z niej korzystać w imię istotnych 

wartości – kreatywności i rozwoju żywej, nieskrępowanej kultury. Tarkowski jest koordynatorem polskiej sekcji 

Creative Commons promującej m.in. bardziej elastyczną formułę praw autorskich.

Marcin wilkowski (Fundacja nowoczesna polska) - interesuje się historią i  pamięcią w  perspektywie me-

diów (głównie internetu) i kultury popularnej, teorią historii oraz inspirowanymi przez sieć nowymi zjawiskami 

na granicach systemu naukowego. Uczestnikiem Programu Doktorskiego Katedry Socjologii Collegium Civitas 

oraz pracownik Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której koordynuje działania Koalicji Otwartej Edukacji. 

Współpracuje z ruchem Obywatele Nauki, prowadzi również portal Historia i Media. Autor książki „Wprowa-

dzenie do historii cyfrowej” (2013).



Panel 3. Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania edukacji medialnej

dr anna Kołodziejczyk (Uniwersytet jagielloński) - jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wycho-

wawczej im Stefana Szumana, Instytut Psychologii UJ. Interesuje się psychologicznymi konsekwencjami kontaktów 

dzieci i młodzieży z mediami oraz światem ekonomii w kontekście ich rozwoju poznawczego i społecznego. Rezultaty 

badań nad postrzeganiem realizmu przekazu audiowizualnego zaprezentowała w monografi i Dziecięca koncepcja fi kcji, 

czyli co jest na niby w telewizji. Jest współautorką książki Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania. 

Ostatnie podejmowane prace badawcze dotyczą tworzenia i rozumienia przez dzieci przekazów perswazyjnych oraz 

prób wyjaśnienia ich w kontekście rozwoju poznania społecznego. Jest członkiem Sekcji Psychologii Rozwojowej Pol-

skiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Society for Developmental Psychology.

prof. dr hab. jagoda cieszyńska-rożek (Uniwersytet pedagogiczny im. Ken w Krakowie) - psycholog i logo-

peda, kieruje Katedrą Logopedii i Zburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest autorką 

Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® oraz założeń Metody Krakowskiej. Opublikowała 8 książek nauko-

wych, dotyczących nauki czytania, zaburzeń rozwoju i autyzmu.

dr hab. Dorota Kubicka (Uniwersytet jagielloński) – psycholog, prowadzi badania naukowe w dwóch obszarach: 

twórczości i mediów masowych. Zajmuje się myśleniem metaforycznym, samoregulacją twórczych działań człowie-

ka z perspektywy rozwojowej, a także adaptacją i opracowaniem metod do mierzenia różnych aspektów twórczości 

oraz twórczym uczeniem się i nauczaniem. W dziedzinie mediów prowadzi badania dotyczące mechanizmów od-

działywania mediów, zwłaszcza telewizji na dzieci, młodzież i dorosłych. Ponadto zajmuje się popularyzacją wiedzy 

psychologicznej na łamach gazet i czasopism. Redaktor naczelna czasopisma „Psychologia rozwojowa”.

Beata Staszyńska (Fundacja citizen project) – absolwentka PWSFTViT im. L.Schillera – magister sztuki. Re-

żyserka filmowa, dokumentalistka. Robi portrety filmowe. W  2010 r. ukończyła studia podyplomowe pracą 

„Semanticweb”. Poszukuje nowych języków komunikacji i  narracji. Łączy gramatykę języka filmowego i  tech-

nologie, badając nową komunikację i  autoprezentację budujące tożsamości online - rozumiane jako elementy 

edukacji medialnej i informacyjnej. 2010r. - współautorka interdyscyplinarnego projektu społecznego Obywatel 

Solidarność (Narodowe Centrum Kultury - MKIDN). 2011r. - współautorka konceptu Dynamiczna Tożsamość, 

a w 2012r., 2013r. i 2014-2016 współautorka projektów edukacyjnych w programach MKiDN. Jest współau-

torką i partnerem europejskiego projektu: Dynamic Identity, a także partnerem europejskich projektów: Iden-

tifeye, Talking About Taboos. Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: http://www.foundationcitizenproject.eu/

home/

onno Hansen (ezzev Foundation, Holandia) - pracował jako dziennikarz przez 5 lat. Obecnie jest architektem 

funkcjonalności internetowych oraz europejskim ekspertem walidacji i semantyki. Jako przewodniczący Zarzą-

du Fundacji Ezzev w Holandii jest współautorem i partnerem europejskich projektach dla młodzieży o tożsamo-

ści: CDEI, Dynamic Identity i IDentifEYE. Jest partnerem w europejskim projekcie Web2learn o instrumentach 

Internetu 2.0, w europejskim projekcie Talking About Taboos o wykluczeniu i w europejskim projekcie PECOS 

o e-commerce. Jest współautorem polskich projektów Obywatel Solidarność (2010 dofinansowany przez NCK) 

i Dynamiczna Tożsamość (2012, 2013, 2014-2016 dofinansowane przez MKiDN). Był doradcą Ministra MKiDN 

ds. edukacji medialnej i doradcą holenderskiego Ministra Spraw Wewnętrznych ds. walidacji.

http://identifeye.wordpress.com/



dr grzegorz ptaszek (wH agH/pteM) - medioznawca, psycholog, adiunkt na Wydziale Humanistycznym 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor monografii Talk show. Szczerość na ekranie? (Warszawa 2007), 

współredaktor czterech tomów zbiorowych poświęconych różnym aspektom mediów (m.in. Komunikowanie 

(się) w  mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka; Warszawa 2009, Zmierzch telewizji? Przemiany me-

dium. Antologia, Warszawa 2011; Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kra-

ków 2013) oraz licznych artykułów na ten temat. Interesuje się geneologią medialną i lingwistyczną, odbiorem 

tekstów medialnych, edukacją medialną oraz zachowaniami komunikacyjnojęzykowymi w sytuacjach społecz-

nych; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; e-mail: gptaszek(at)gmail.com.

Panel 4. Działania lokalne w zakresie edukacji medialnej

anna gruhn (Fundacja nowoczesna polska) - od stycznia 2014 r. koordynuje działania związane z edukacją me-

dialną w Fundacji Nowoczesna Polska, m.in. prace nad Katalogiem 2.0 oraz opracowaniem zasobów edukacyjnych 

dla serwisu edukacjamedialna.edu.pl. Z wykształcenia politolog, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UWr. 

Ekspert i współautorka “Katalogu Kompetencji Medialnych i  informacyjnych” (część: Ekonomiczne aspekty dzia-

łania mediów). Ma doświadczenie w  organizacji imprez i  eventów komercyjnych, jak i  naukowych. Felietonistka 

portalu mises.pl, gdzie pisze komentarze dotyczące prawa autorskiego, otwartego dostępu oraz rynku książki.

Mirosław Sielatycki (Urząd m.st. warszawy) - z-ca Dyrektora Biura Edukacji, nauczyciel, edukator, koordynator i tre-

ner wielu programów edukacyjnych. Autor publikacji edukacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie, edukacji euro-

pejskiej, międzykulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Współautor podstaw programowych z zakresu edukacji euro-

pejskiej. W latach 2010-2012 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2012r. ponownie objął 

funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji. Odpowiada m.in. za edukację pozaszkolną, współpracę z organizacjami po-

zarządowymi, doskonalenie nauczycieli, projekty unijne, współpracę międzynarodową, miejskie programy edukacyjne.

łukasz Medeksza (pełnomocnik zarządu województwa Dolnośląskiego ds. rozwoju Społeczeństwa in-

formacyjnego)

Dr justyna jasiewicz - autorka publikacji „Kompetencje informacyjne młodzieży” (Warszawa, 2012) oraz kilkunastu 

artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w pracach zbiorowych, „Przeglądzie Bibliotecznym”, „In-

formation-Wissenschaft und Praxis”, „Gazecie Wyborczej”, współautorka pracy „Informacja zdrowotne. Oczekiwania 

i kompetencje polskich użytkowników (Warszawa 2013). Zajmuje się problemem kompetencji informacyjnych mło-

dzieży, społecznymi konsekwencjami korzystania z Internetu oraz przemianami mediów masowych w perspektywie 

rozwoju ICT. Kierownik projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza”, ekspert w projektach „Cyfrowa przyszłość” Fundacji 

Nowoczesna Polska oraz „Cyfrowa gospodarka. Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykonawca w projekcie “e-Urząd-Biblioteka-Obywatel”.

jan pająk - wójt gminy Drwinia (woj. małopolskie, powiat bocheński), w której realizowany jest projekt „Eli-

minacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Drwinia” finansowany ze środków EU.



Panel 5. Kompetencje komunikacyjne w dobie mediatyzacji
(pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej)

prof. dr hab. iwona Hofman (Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej, prezes ptKS) – prodziekan Wydziału 

Politologii UMCS. profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, ekspert Uniwersytetu Narodowego 

im. T. Szewczenki w Kijowie. W 2011 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, w 2010 tytuł Kobiety Roku w kategorii 

Nauka przypisany przez Kongres Kobiet, a w 2007 Brązowy Krzyż Zasługi. W kręgu jej zainteresowań nauko-

wych wyróżnia się m.in. problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i  polityki, teorię gatunków 

dziennikarskich, marketing polityczny. Jest Autorką wielu publikacji, w  tym monografii oraz artykułów nauko-

wych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współredaktorem serii książkowej „Współczesne media”.

prof. dr hab. wojciech Skrzydlewski - medio znawca, pedagog, pro fe sor nad zwy czajny, dok tor habi-

li to wany w  Dol no ślą skiej Szkole Wyż szej oraz  w  Uni wer sy te cie im. Adama Mic kie wi cza  w  Pozna niu.

Dyrek tor Insty tutu Dzien ni kar stwa i Komu ni ka cji Spo łecz nej w DSW. Kie row nik Zakładu Edu ka cyj nych Zasto-

so wań Mediów.

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet jagielloński) – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej. Prowadzi badania nad rozmaitymi formami perswazji w mediach masowych oraz nad 

semiotyką mediów i reklamy. Zajmuje się także rolą mediów i praktykami kulturowymi ludzi w społeczeństwie 

konsumpcyjnym. Autorka książek: Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka, 2000; Analiza za-

wartości mediów, 2004; Analiza tekstu w dyskursach medialnych, 2006; Media powszednie. Środki komunikowania 

masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, 2008; Pasażer z tylnego 

siedzenia. Media, reklama i  wychowanie w  społeczeństwie konsumpcyjnym, 2010; Feniksy, łabędzie, motyle. Media 

i kultura transformacji, 2012.

ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet papieski jana pawła ii w Krakowie) – teolog, filozof, 

medioznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, 

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Zarządu Polskiego Towa-

rzystwa Komunikacji Społecznej. Jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierow-

nikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej. W latach 1993–2005 był także dyrektorem programowym 

Rada Plus. Specjalizuje się w  filozofii mediów i  komunikacji, teorii dziennikarstwa, filozofii kultury, aksjologii 

komunikowania.

dr hab. alicja jaskiernia (Uniwersytet warszawski) - adiunkt w Zakładzie Zagranicznych Systemów Medial-

nych, Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół: systemów środków masowego komunikowa-

nia na świecie, zagadnień związanych ze specyfiką działalności mediów w  różnych krajach Europy i   w    USA,   

globalizacją mediów oraz ekspansją koncernów multimedialnych, funkcjonowania mediów  w demokratycznym 

społeczeństwie: media a polityka; media a kampanie wyborcze; monitoring międzynarodowy mediów.

 



PROGRAM KONGRESU EDUKACJI MEDIALNEJ

DZIEŃ 1. 25.09.2014
Uniwersytet pedagogiczny im. Ken, ul. podchorążych 2, audytorium im. profesora w. Danka (i piętro)

9.30  Rejestracja uczestników Kongresu (kawa, herbata)

10.30-11.00  Uroczyste otwarcie Kongresu przez JM Rektora UP prof. Michała Śliwę, przywitanie gości 

  przez organizatorów oraz Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

oBraDy pLenarne

11.00-12.15 panel i rola instytucji w kształceniu kompetencji medialnych i informacyjnych

Prowadzący:  prof. dr hab. Wiesław Godzic (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Uczestnicy:  Krzysztof Luft (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

  Krzysztof Dudek (Narodowe Centrum Kultury)

  Michał Merczyński (Narodowy Instytut Audiowizualny)

  Tomasz Komorowski (Polski Komitet do Spraw UNESCO)

  Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)

12.20-13.35 panel ii edukacja medialna wobec podziałów społecznych                                                 

Prowadzący:  dr hab. Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Uczestnicy:  prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP/PTEM)

  prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ)

  dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska)

  Marcin Wilkowski (Fundacja Nowoczesna Polska)

przerwa oBiaDowa 13.40-14.30 (hall)

14.30-15.45 panel iii psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania edukacji medialnej

Prowadząca:  dr Anna Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Uczestnicy:  prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

  dr hab. Dorota Kubicka (Uniwersytet Jagielloński)

  Beata Staszyńska (Fundacja Citizen Project), Onno Hansen (Ezzev Foundation)

  dr Grzegorz Ptaszek (AGH w Krakowie/PTEM)



15.50-17.05 panel iV Działania lokalne w zakresie edukacji medialnej

Prowadząca:  Anna Gruhn (Fundacja Nowoczesna Polska)

Uczestnicy:  Mirosław Sielatycki (z-ca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy)

  Łukasz Medeksza (pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

  ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

  dr Justyna Jasiewicz (Instytut Informacji naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

  Warszawskiego)

  Jan Pająk (wójt gminy Drwinia, woj. małopolskie).

17.05-17.15 przerwa Kawowa

17.15-18.30 panel V Kompetencje komunikacyjne w dobie mediatyzacji

  (pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej)

Prowadząca:  prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, prezes PTKS)

Uczestnicy:  dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński)

  dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)

  prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (UAM w Poznaniu)

  ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

19.45  Uroczysty bankiet dla uczestników Kongresu wydany przez prezydenta Krakowa 

  jacka Majchrowskiego 

  (z zaproszeniami)

„co z tą edukacją medialną? 
Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych 
zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”
25-26.09. 2014 r., Kraków



SEKCJA 1, sala 444 (IV piętro)
EDUKACJA MEDIALNA A  KOM-
PETENCJE MEDIALNE RÓŻ-
NYCH GRUP SPOŁECZNYCH

SEKCJA 2, sala 539 (V piętro)
EDUKACJA MEDIALNA JAKO 
WYZWANIE DLA WSPÓŁCZE-
SNEJ EDUKACJI

SEKCJA 3, sala 550 (V piętro)
DZIAŁANIA W  ZAKRESIE EDU-
KACJI MEDIALNEJ. PRZYKŁADY 
DOBRYCH PRAKTYK

Przewodniczący: 
dr Grzegorz D. Stunża 
(Uniwersytet Gdański)

Przewodnicząca: 
dr Danuta Kępa-Figura 
(UMCS/PTEM)

Przewodniczący: 
Jarosław Lipszyc 
(Fundacja Nowoczesna Polska)

11.20-11.40 Dr Justyna Szulich-Kałuża (KUL) 
Społeczne uwarunkowania edukacji 
medialnej w rodzinie

Dr Ewa Nowel (ZS nr 1, Ostrze-
szów) Eduakcja czy edukacja? 
O współczesnej dydaktyce w świetle 
tradycji i kultury cyfrowej

Dr Natalia Walter, dr Agnieszka 
Iwanicka (UAM) Rola organizacji 
pozarządowych w  edukacji me-
dialnej na przykładzie wybranych 
państw europejskich

11.40-12.00 Dr Anna Sugier-Szerega (KUL) 
Kształtowanie kompetencji medial-
nych u dzieci w wieku przedszkolnym 
– szanse, trudności, ograniczenia

Damian Muszyński (Wyższa Szko-
ła Komunikacji Społecznej w Gdy-
ni) Przygody Alicji w Krainie Czarów, 
czyli o fantazmacie szkoły nowocze-
snej wspieranej technologiami

Ilona Dąbrowska (UMCS) 
Edukacja medialna w  małych miej-
scowościach - dobre praktyki na 
przykładzie projektu „Cyfrowa Kra-
ina”

DZIEŃ 2. 26.09.2014 (PIĄTEK)
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2

Sesja plenarna (sala 444, iV piętro)

eDUKacja MeDiaLna w DoBie nowycH MeDiÓw i tecHnoLogii

Przewodnicząca:  prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS/PTKS)

9.00-9.20 Dr Krzysztof Kaszewski (UW/PTEM) Metodyka edukacji medialnej – stan badań, perspektywy, 

  postulaty

9.20-9.40 Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP/PTEM) Edukacja medialna jako forma profi laktyki 

  uzależnień medialnych

9.40-10.00 Dr Grzegorz D. Stunża (UG) Konwergencja, rozproszenie, edupunk. Edukacja (medialna) 

  przyszłości

10.00-10.20 Dr Grzegorz Ptaszek (WH AGH/PTEM) Multipodręcznik szkolny jako narzędzie kształcenia 

  kompetencji medialnych

10.20-10.40 Dr Tomasz Bielak (ATH w Bielsku-Białej/PTEM) Widz/obraz – edukacja wizualna

10.40-11.00 Dyskusja

11.00-11.15 Przerwa kawowa



12.00-12.20 Dr Aleksanda Lato (Profeus. Cen-
trum Kompetencji Medialnych, 
Społecznych i  Twórczych, Lublin) 
Jakie kompetencje medialne powi-
nien posiadać rodzic i  wychowawca 
dziecka przedszkolnego i wczesnosz-
kolnego? Analiza zagrożeń psycho-
logiczno-społecznych, kulturowych 
i estetycznych na przykładzie serialu 
animowanego dla dzieci pt. „W.I-
.T.C.H.”

Ewelina Strawa (UJ) W stronę edu-
kacji medialnej: polonistyczne pro-
jekty edukacyjne

Dr Maja Chacińska (Uniwersy-
tet Gdański) Edukacja medialna 
w Szwecji. Przykład dobrej praktyki

12.20-12.40 Dr Joanna Aksman (Krakowska 
Akademia im. A. Frycza Modrzew-
skiego) Edukacja medialna w kształ-
ceniu nauczycieli dzieci w młodszym 
wieku szkolnym

Dr Marcin Jurzysta (Zespół Szkół 
w  Czudźcu/PTEM) Edukacja me-
dialna w  szkole ponadgimnazjalnej. 
Różnice pomiędzy „starą” i  „nową” 
podstawą programową

Dr Agnieszka Rynduch-Walecka 
(UP) Demokracja medialna w ujęciu 
pozaparlamentarnej partii obywatel-
skiej „Demokracja bezpośrednia”

12.40-13.00 Dyskusja Dyskusja Dyskusja

13.00-13.10 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa

Przewodniczący: 
dr Krzysztof Kaszewski 
(UW/PTEM)

Przewodniczący: 
dr Tomasz Bielak 
(ATH w Bielsku-Białej/PTEM) 

Przewodnicząca: 
Natalia Bugalska 
(Narodowy Instytut Audiowizualny)

13.10-13.30 Dr Ilona Copik (UŚ) Kompetencje 
medialne ucznia - uczestnika kultu-
ry w  świetle wymagań zawartych 
w  podstawie programowej z  języka 
polskiego

Dr Katarzyna Cyganiak-Zdano-
wicz (UE w  Katowicach) „Dziew-
czynka” jako produkt i konsument

Anna Michalak-Pawłowska (Urząd 
m. st. Warszawy) Warszawski Pro-
gram Edukacji Kulturalnej- działania 
w internecie

13.30-13.50 Ewa Aleksandra Rozkosz (Dolno-
śląska Szkoła Wyższa) Społeczne 
uczenie się kompetencji informacyj-
nych w  środowisku polskich peda-
gogów

Dr Joanna Bierówka (Krakowska 
Akademia im. A. Frycza-Modrzew-
skiego) Internet jako narzędzie 
pozyskiwania wiedzy i  zdobywania 
informacji 

Jacek Przybylski (Krakowska 
Akademia im. A. Frycza Modrzew-
skiego/PTEM) Edukacja medialna 
(fi lmowa i  telewizyjna) prowadzona 
w  Studiu TV Krakowskiej Akademii 
im. A. F. Modrzewskiego 

13.50-14.10 Dr Bogumiła Barańska, dr Anna 
Matuszyńska (UE w  Katowicach) 
Medialna piśmienność wśród stu-
dentów specjalności public relations 
w  Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach

Dr Agnieszka Bieganowska 
(UMCS) Rola internetu w ukazywa-
niu osób niepełnosprawnych

Joanna Skorek-Zabłocka (Ośro-
dek Edukacji Medialnej) Edukacja 
medialna w  praktyce. Praktyczne 
aspekty procesu doboru fi lmów 
w  tworzeniu programów edukacji 
medialnej (na przykładzie Interdy-
scyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej „KinoSzkoła”)

14.10-14.30 Dr Agnieszka Przybyszewska 
(Uniwersytet Łódzki) Medialne 
uwikłania literatury a  twórcze pi-
sanie

Katarzyna Maciejak (Uniwersytet 
Warszawski) Między ofi cjalnością 
a potocznością. Leksykalne wykładni-
ki stylu popularnonaukowego w wide-
oblogach o tematyce naukowej

Dr Aleksandra Bagieńska-Masio-
ta (SWPS w  Poznaniu) Autorskie 
prawa osobiste twórcy i  ich ochrona 
w internecie

14.30-14.50 Dyskusja Dyskusja Dyskusja



14.50-15.10 poDSUMowanie KongreSU (sala 444)

15.10-16.00  oBiaD

16.00-17.30 warsztaty medialne prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych dla 

zarejestrowanych uczestników (równolegle):

16.00-17.30 Warsztat „Medialny przybornik”
(Fundacja Nowoczesna Polska)
Sala 444

Warsztat 
„Dynamiczna tożsamość”
(Fundacja Citizen Project)
Sala 539

Warsztat „Dlaczego Prawo 
autorskie jest ważne dla edukacji 
medialnej”
(Centrum Cyfrowe: Projekt 
Polska)
Sala 550





www.kongres.ptem.org.pl

E-mail: KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com


