
 
 

ZAPROSZENIE 

 

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków 

(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji 
medialnych, informacyjnych i cyfrowych.  

Diagnoza. Wyzwania. Działania. 

5-6 listopada 2020 r. 

Katowice 

 

Problematyka: 

Edukacja medialna rozwijała się w Polsce etapami. Po okresie ożywienia 
teoretyczno-praktycznego w latach 1996-2010, któremu towarzyszyła 
dyskusja nad rangą i funkcjonowaniem edukacji medialnej, głównie w 
odniesieniu do kształcenia formalnego, nastał okres wzmożonej 
aktywności międzysektorowej oraz zróżnicowanych działań na rzecz 
kształtowania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 
zgodnie z koncepcją “uczenia się przez całe życie “ (lifelong learning). W 
chwili obecnej badacze i praktycy nie dyskutują już CZY edukacja medialna 
jest ważna, lecz interesuje ich JAK i W JAKI SPOSÓB realizować ją 
skutecznie. Dlatego też IV Kongres Edukacji Medialnej pragniemy 
poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa zjawiska: 
WSPÓŁPRACĘ oraz PRACĘ. Pierwszy z wymiarów - współpraca - 
interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym 
(międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu 
lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam 
także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, 
edukacyjnym. Z kolei drugi z wymiarów - praca - odnosi się do 
różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy 
zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i 
cyfrowych (MIC). 

W kontekście obu wymiarów chcielibyśmy dokonać podsumowania 
trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji MIC 
oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą 
synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy. 

IV Kongres Edukacji Medialnej adresujemy do szerokiego grona 
odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji 
medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, 
nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub 



 
 

kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 

 

Zachęcamy Państwa do refleksji nad następującymi 
zagadnieniami: 

• polityka państwa i dokumenty strategiczne w zakresie współpracy 
międzysektorowej na rzecz rozwoju kompetencji MIC; 

• rodzaje i formy współpracy między interesariuszami; 
• projekty międzysektorowe jako studia przypadków i przykłady 

dobrych praktyk; 
• źródła finansowania działań na rzecz rozwoju kompetencji MIC - 

możliwości, ograniczenia; 
• ewaluacja projektów i efektywność podejmowanych działań, 
• badania kompetencji MIC - spojrzenie krytyczne, 
• transfer wiedzy naukowej na temat kompetencji MIC na inne 

dziedziny życia społecznego; aplikowalność i użyteczność tej wiedzy 
w projektowaniu działań edukacyjnych; 

• obszary kompetencji realizowane w ramach podejmowanych działań 
oraz grupy odbiorców; 

• współdziałanie szkoły z innymi instytucjami oświatowo-
kulturowymi (biblioteki, domy kultury itp.) 

• sieciowanie i współpraca w ramach koalicji na rzecz rozwoju 
kompetencji MIC; 

•  rola i zaangażowanie mediów w działania na rzecz rozwoju 
kompetencji MIC. 

 

W programie IV Kongresu zaplanowano: wystąpienie gościa specjalnego - 
prof. Maarit Jaakkola (NORDICOM/ Uniwersytet w Goteborgu), trzy 
panele dyskusyjne, sesje referatowe oraz cztery warsztaty. W trakcie 
Kongresu przewidziano również przestrzeń networkingową - miejsce, w 
którym będzie można pomyśleć o wspólnym projekcie z zakresu 
kompetencji MIC. 

 

Udział w Kongresie: 

Wszystkich chętnych do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej 
prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod 
linkiem: 

https://forms.gle/juYmn1uMdva4PYFk6 

do 31 sierpnia 2020 r. 

  



 
 

Główny Komitet Organizacyjny  
dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH – przewodniczący (AGH w Krakowie) 
dr Joanna Bierówka (AFM w Krakowie) 
dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) 
Ewa Korzeniowska (FINA, SWPS) 
dr Magdalena Maziarz (Uniwersytet Wrocławski) 
dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański) 
 
Lokalny Komitet Organizacyjny 
dr Magdalena Ślawska - przewodnicząca Komitetu 
dr Michał Derda-Nowakowski 
dr Monika Frania 
dr Julia Legomska 
dr Anna Maj 
dr Magdalena Piotrowska-Grot 
dr Matylda Sęk-Iwanek 
dr Ewelina Tyc                            

Komitet Honorowy 

Krzysztof Głąb (Stowarzyszenie Miasta w Internecie) 
dr Eliza Kruczkowska (CDT/Polski Fundusz Rozwoju) 
Agata Łuczyńska (Szkoła z Klasą) 
dr hab. Marlena Plebańska, prof. Vistula 
dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski (UAM) 
prof. dr hab. Sławomir Ratajski (PK ds. UNESCO) 
Dariusz Wieromiejczyk (FINA) 
 
 
Organizatorzy: 
 

 

 
 

Szczegółowe informacje na temat Kongresu: 

http://kongres2020.ptem.org.pl/ 

https://www.facebook.com/events/809277792869784/ 
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