
 
Zaproszenie na Globalną Konferencję News Literacy 

7-8 czerwca 2019 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 
Jesteś zaangażowany/a w edukację medialną i chcesz się podzielić swoimi 

refleksjami na ten temat? 

 

Chciałbyś/ałabyś zaprezentować próbkę swoich metod i narzędzi nauczania szerszej 

publiczności edukatorów i badaczy mediów? 

 

Jesteś nauczycielem/ką który/a chce uczyć o mediach i poszukujesz inspiracji? 

 

 Centrum News Literacy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoła Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Stony Brook (Nowy Jork, USA) zapraszają do udziału w Globalnej 

Konferencji News Literacy, która odbędzie się w siedzibie WNPiD UAM w dniach 7-8 

czerwca 2019 r. W trakcie tego wydarzenia będziemy kontynuowali dyskusję 

rozpoczętą na Uniwersytecie Stony Brook podczas pierwszej Globalnej Konferencji w 

sierpniu 2017 r. Konferencja jest również jednym z wydarzeń naukowych 

towarzyszących obchodom 100- lecia Uniwersytetu Poznańskiego.  

 News Literacy jest pionierskim programem edukacji medialnej wprowadzonym 

przez Szkołę Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook w 2007 r. Został on przyjęty 

przez WNPiD UAM w 2014 r. W ramach tego kursu pomagamy słuchaczom poruszać 

się po wymagającym cyfrowym środowisku medialnym rozwijając zdolności 



krytycznego myślenia i umiejętności weryfikacji rzetelności otrzymywanych 

wiadomości. Naszym celem jest uczynienie z naszych studentów krytycznych 

odbiorców mediów zdolnych do oceny rzetelności odbieranego przekazu. Jesteśmy 

również przekonani, iż jest to sposób na wykształcenie w społeczeństwie odporności 

na dezinformację i manipulację medialną.  

 

 Chcielibyśmy, aby Globalna Konferencja stała się miejscem spotkania 

społeczności edukatorów i badaczy mediów służącym trzem celom: 

• Nawiązaniu kontaktów między nauczycielami, badaczami i aktywistami 

Trzeciego Sektora zajmującymi się kwestiami edukacji medialnej. 

• Dyskusji na temat użyteczności programu News Literacy dla dalszego 

rozwoju edukacji i badań nad mediami; 

• Prezentacji wyników najnowszych badań nad współczesnym środowiskiem 

medialnym oraz ich znaczenia dla edukacji medialnej. 

 

 Zapraszamy edukatorów, fact checkerów, nauczycieli i aktywistów Trzeciego 

Sektora do udziału w naszym spotkaniu i podzielenia się swoim zróżnicowanym 

doświadczeniem. Zapraszamy do udziału w jednej z dwóch form: zgłoszenia 

referatu/prezentacji/wystąpienia lub w charakterze wolnego słuchacza i uczestnika 

dyskusji. Naszą intencją jest, aby rezultaty Państwa udziału w konferencji były 

dostosowane do Państwa zawodowych potrzeb. Przewidujemy dyskusję panelową 

praktyków nt. głównych szans i wyzwań stojących przed edukacją medialną (zarówno 

w wymiarze lokalnym, jak i globalnym), jak również krótkie prezentacje odnośnie porad 

i materiałów przydatnych w edukacji medialnej.  

 Pierwszy dzień konferencji (7.06.2019) będzie poświęcony referatom i dyskusji 

naukowej nt. News Literacy i szerszej edukacji medialnej. Zapraszamy Państwa do 

udziału także w tej części, wierząc, iż spotkanie perspektyw naukowej i praktycznej 

prowadzi do fascynujących dyskusji. 

 

Opłata konferencyjna: 

Edukatorzy i Trzeci Sektor - 50 PLN 

 

Terminy: 

15.04.2019 - Koniec rejestracji uczestników przez formularz na stronie internetowej 

10.05.2019 - Akceptacja zgłoszeń przez Komitet Programowy konferencji 


