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C

zym jest innowacyjna edukacja dziennikarska? Jak wygląda i jak powinno wyglądaü
nauczanie dziennikarstwa w dobie dynamicznie
rozwijającego siĊ rynku medialnego i związanych z tym zawodowych wyzwaĔ? Jakie są miĊdzynarodowe doĞwiadczenia w edukacji dziennikarskiej? Czy we wspóáczesnych badaniach
naukowych uwzglĊdnia siĊ zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi
i medialnymi? Na te, i inne, pytania próbowano
odpowiedzieü podczas konferencji „Higher communication education: Serving or innovating the
profession?” zorganizowanej przez Journalism
and Communication Education Temporary Working Group ECREA na Uniwersytecie Nawarra
w Pampelunie w maju tego roku.
KonferencjĊ otworzyáa dziekan Wydziaáu Komunikacji, prof. Mónica Herrero Subías, zaĞ rolĊ
gospodarza peániá prof. Carlos Barrera z Uniwersytetu Nawarra (wiceprzewodniczący Temporary
Working Group ECREA) oraz dr Michael Harnischmacher z Uniwersytetu Passau (przewodniczący Temporary Working Group ECREA). Wydarzenie zgromadziáo ok. 30 badaczy z róĪnych
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europejskich oĞrodków naukowych o róĪnych
doĞwiadczeniach dydaktycznych.
Pierwsza czĊĞü dwudniowej konferencji
zostaáa poĞwiĊcona modelom nowej edukacji.
Zastanawiano siĊ, w jakim kierunku zmierza
nauczanie dziennikarstwa w szkolnictwie wyĪszym – czego w nim brakuje, a co jest dobre
i co warto rozwijaü dalej. W tej sesji zwrócono
uwagĊ m.in. na potrzebĊ nowego zdeÞniowania
i okreĞlenia zawodu dziennikarza w kontekĞcie
nowego Ğrodowiska multimedialnego. PoniewaĪ
to Ğrodowisko medialne narzuca koniecznoĞü
posiadania przez dziennikarzy nowych kompetencji, warto – jak zaznaczono – szczególnie
braü je pod uwagĊ w programach nauczania na
dziennikarstwie (Pilar Sánchez-García, Marta
Redondo, Eva Campos, Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania). Zaprezentowano takĪe dwa nowatorskie programy, które mają na celu zwiĊkszenie dziennikarskich kompetencji studentów
przy uĪyciu nowej technologii, z uwzglĊdnieniem oczekiwaĔ wspóáczesnego rynku pracy.
Jednym z nich byá tzw. goikolab1, przeznaczony
dla studentów ostatniego roku dziennikarstwa,

Goikolab to audiowizualne laboratorium (jako metoda nauczania) oparte na metodologii design thinking,
którego celem jest doskonalenie dwóch umiejĊtnoĞci: kreatywnoĞci i innowacyjnoĞci studentów. KaĪda grupa
skáada siĊ z 2–3 studentów (ostatnich roczników kierunku media studies), minimum 1 tutora z uniwersytetu oraz
minimum 1 tutora ze Ğwiata biznesu. Pierwszą techniką pracy w ramach tego laboratorium jest wymaganie od

154

Maágorzata Laskowska, Krzysztof MarcyĔski SAC

Þnalizujący wszystkie lata nauki (Beñat Flores,
Txema Egaña, Aitor Zuberogoitia, Uniwersytet
Mondragon, Hiszpania).
W drugiej czĊĞci spotkania skupiono siĊ na
nauczaniu przedmiotów akademickich związanych z ekonomią i biznesem, szczególnie káadąc
nacisk na szukanie nowych rozwiązaĔ, a takĪe
na analizĊ dotychczasowych doĞwiadczeĔ dydaktycznych w tym zakresie. Omawiano, czym
jest dziennikarstwo ekonomiczne, jaką wiedzĊ
o biznesie czy Þnansach powinien posiadaü
dziennikarz, i wreszcie – jak tĊ wiedzĊ przekazywaü studentom dziennikarstwa (Mercedes
Medina, James Breiner, Charo Sádaba, Angel
Arrese, Samuel Negredo, Uniwersytet Nawarry,
Hiszpania). Inna waĪna myĞl wystąpieĔ prezentowanych w tej sesji to ta, Īe dziennikarstwo to
nie jest Īaden biznes. Dziennikarstwo to sáuĪba
– publiczna sáuĪba, która przy okazji powinna
przynosiü naleĪne proÞty. I ten model dziennikarstwa oraz jego sáuĪebny charakter pozostaje
w edukacji dziennikarskiej nadal aktualny.
Trzecia czĊĞü konferencji zostaáa poĞwiĊcona potrzebie zdobywania nowych umiejĊtnoĞci w odniesieniu do tradycyjnych gatunków
dziennikarskich. MiĊdzy innymi zwrócono
uwagĊ na reportaĪ i jego najwiĊkszych Ğwiatowych przedstawicieli jako tych, od których
moĪna uczyü siĊ innowacyjnego dziennikarstwa (Dolors Palau-Sampio, Adolfo Carratalá,
Uniwersytet w Walencji, Hiszpania). PrzybliĪono równieĪ kwestiĊ uczenia pisania w edukacji
dziennikarskiej jako jedną z jej priorytetowych
zadaĔ (David Sanchis-Cano, Beatriz GomezBaceiredo, Uniwersytet Nawarry, Hiszpania).
Ostatnią czĊĞü pierwszego dnia konferencji
poĞwiĊcono wyzwaniom etycznym i prawnym
zawodu dziennikarza w edukacji dziennikar-

skiej. Zaprezentowano m.in. temat kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji etycznej studentów, stawiając problem i pytanie:
w jakim stopniu aktualny program nauczania
pomaga w zdobywaniu tych kompetencji i co
ewentualnie moĪna w tym zakresie zmieniü?
(Maágorzata Laskowska, Krzysztof MarcyĔski,
Uniwersytet Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego
w Warszawie, Polska).
Kolejny dzieĔ obrad rozpoczĊto od sesji na
temat innowacji w edukacji dziennikarskiej,
zwracając np. uwagĊ na dziennikarstwo danych
(Idoia Portilla, Uniwersytet Nawarry, Hiszpania). PodjĊto takĪe problem badaĔ naukowych
na temat edukacji dziennikarskiej, by wykazaü,
na ile ten temat jest analizowany, a te badania
na ile realnie zmieniają program nauczania
dziennikarstwa na Ğwiecie. W tym miejscu zasygnalizowano takĪe kontynuacjĊ tego tematu
na innych konferencjach organizowanych przez
ECREA.
Konferencja zostaáa zakoĔczona panelem
dyskusyjnym na temat public relations oraz
edukacji medialnej, w którym wziĊli udziaá
niemieccy badacze: Alexander Godulla, Anne-Christin Hoffmann, Ralf Hohlfeld, Michael Johann, Ralph Kendlbacher, Cornelia Wolf
(Uniwersytet w Passau; Uniwersytet w Lipsku;
Uniwersytet Nauk Stosownych w Würzburgu,
Niemcy).
PoniewaĪ referatów nie byáo zbyt duĪo,
kaĪdemu z prelegentów przydzielono na wystąpienie 20 minut oraz odpowiednią iloĞü czasu
na dyskusjĊ po kaĪdym z nich. Takie komfortowe warunki pozwoliáy omówiü wyczerpująco
wszystkie zaproponowane tematy. Kameralna
organizacja konferencji sprzyjaáa równieĪ twórczym i kreatywnym dyskusjom, a takĪe plano-

uczestników 3 form pisemnych: 1500 sáów na temat ich oczekiwaĔ, 500 sáów postu regularnie zamieszczanego na
blogu, 2000 sáów koĔcowej reßeksji. Drugą techniką są grupy fokusowe z udziaáem studentów oraz pogáĊbione
wywiady z tutorem uczelnianym i biznesowym. Finaáem tego projektu edukacyjnego jest napisanie przez uczestników pracy dyplomowej, która ma odzwierciedlaü zdobyte umiejĊtnoĞci kreatywnoĞci i innowacyjnoĞci.

Sprawozdanie z miÚdzynarodowej konferencji „Higher communication education...
waniu dalszych naukowych i dydaktycznych
inicjatyw.
Czym jest innowacyjna edukacja dziennikarska? Czy powinniĞmy sáuĪyü potrzebie
tradycyjnego zawodu dziennikarza, czy moĪe
pomagaü wprowadzaü innowacje? Takie wáaĞnie pytania przyĞwiecaáy temu naukowemu
wydarzeniu. Termin „innowacja”, „innowacyjnoĞü” odnoszono zarówno do zawodu dziennikarza, jak i do nauczyciela akademickiego. Jako
uczestnicy konferencji zauwaĪyliĞmy ogromny
sens uczestnictwa w takich miĊdzynarodowych
spotkaniach przede wszystkim ze wzglĊdu na
moĪliwoĞü dzielenia siĊ dydaktycznym doĞwiadczeniem w dziedzinie edukacji dziennikarskiej. ĝrodowiska akademickie z jednej
strony coraz bardziej otwierają siĊ na innowacje
w dydaktyce (imponujące byáy niektóre programy komputerowe, aplikacje mobilne, wirtualne
pomoce dydaktyczne). Z drugiej – pozostają
wierne tradycyjnemu podejĞciu do metod nauczania, do których zaliczono bezpoĞredni kontakt ze studentem. „Learn to be” to hasáo, które
pojawiáo siĊ podczas konferencji i dobrze podsumowaáo tĊ wiernoĞü tradycji. Byü dla studenta i razem z nim iĞü ku jego przyszáoĞci, coraz
bardziej innowacyjnej zawodowo.
Referaty wygáoszone podczas konferencji:
• Pilar Sanchez-Garcia, Marta Redondo, Eva
Campos (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania) RedeÞning the new training proÞles
• Benat Flores, Txema Egana, Aitor Zuberogoitia (Uniwersytet Mondragon, Hiszpania)
Goikolab
• Bart van Teeffelen (Uniwersytet Fontys,
Holandia) Best practice
• Mercedes Medina, James Breiner (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania) Stretching the
business model canvas
• Charo Sadaba, Angel Arrese, Samuel Negredo (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania), Yael
de Haan, Judith Popken (Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Utrechcie, Holandia) Blended learning – the ultimate blend
• Dolors Palau-Sampio, Adolfo Carratala
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(Uniwersytet w Walencji, Hiszpania) Learning from the best reportages to innovate
journalism
David Sanchis-Cano, Beatriz Gomez-Baceiredo (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)
Development and challenges in journalism
writing teaching
Harry Browne, Gessica de Angelis (Instytut
Technologii w Dublinie, Kolegium Trójcy
ĝwiĊtej w Dublinie, Irlandia) Multilingual
times
Maágorzata Laskowska, Krzysztof MarcyĔski (Uniwersytet Kardynaáa Stefana
WyszyĔskiego w Warszawie, Polska) Communicative and ethical competence
Monica Codina, Ana Azurmendi, Mercedes
Munoz (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)
An experience of teaching communication
ethics – media law
Leena Ripatti-Torniainen (Uniwersytet HelsiĔski, Finlandia) Innovating the democratic public sphere through higher education
Idoia Portilla (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania) Data and journalism research contributions
Maite Garcia Martin, Aitor Zuberogoitia,
Sirats Santa Cruz (Uniwersytet Mondragon,
Hiszpania) Challenge based learning
Cornelia Wolf, Alexander Godulla (Uniwersytet w Lipsku; Uniwersytet Nauk Stosownych w Würzburgu, Niemcy) Teaching
innovation through researching innovation
Maria Lukina (Moskiewski Uniwersytet
PaĔstwowy, Rosja) Mapping innovations
Julian Windscheid, Katrin Tronndorf (Uniwersytet w Passau, Niemcy) Interactive
knowledge transfer
Panel: Public Relations and journalism education
PaneliĞci Alexander Godulla, Anne-Christin
Hoffmann, Ralf Hohlfeld, Michael Johann,
Ralph Kendlbacher, Cornelia Wolf (Uniwersytet w Passau; Uniwersytet w Lipsku;
Uniwersytet Nauk Stosownych w Würzburgu, Niemcy)

