Polska Akademia Umiejętności w Krakowie – Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
zaprasza do udziału w konferencji
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Program konferencji
Aspekty historyczne
 Andrzej Kastory (PAU) Słowo wstępne; Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
 Maria Stinia (UJ) Członkowie Akademii Umiejętności jako autorzy podręczników gimnazjalnych
 Danuta Ciesielska (PAN), Jerzy Szczepański (UJ) Działania członków AU na rzecz edukacji matematycznej.
Część pierwsza: lata 1872–1918
 Danuta Ciesielska (PAN), Jerzy Szczepański (UJ)Działania członków PAU na rzecz edukacji matematycznej.
Część druga: lata 1919–1952
 Danuta Krzyżyk (UŚ), Helena Synowiec (UŚ) Konsekwencje edukacyjne uchwał ortograficznych Polskiej Akademii Umiejętności w okresie międzywojennym
 Barbara Techmańska (UWr) Rola PZWS w procesie wydawniczym podręczników przeznaczonych dla szkół z niepolskim językiem nauczania w latach 1945–1974

Teraźniejszość i przyszłość
 Teresa Sadoń-Osowiecka (UG) Aktualność dydaktycznych ujęć dawnych podręczników do geografii
 Anna Janus-Sitarz (UJ) Podręczniki polonistyczne dla szkół ponadpodstawowych wobec oczekiwań współczesnej
humanistyki
 Jadwiga Kowalikowa (UJ) Podręcznik wspierający rozwój kompetencji językowej, komunikacyjnej i tekstowej
uczniów
 Karol Sanojca (UWr) Szkolne podręczniki do historii jako przedmiot badań i analiz
 Barbara Płytycz (UJ) Wpływ pandemii na system szkolnictwa w Polsce
 Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ) Podręcznikowe ABC prawa autorskiego - świeże spojrzenie z perspektywy dyrektywy 2019/790 CDSM
 Ewa Odrowąż (UJ), Elżbieta Szostak (UJ) Podręczniki do nauczania chemii w wersji papierowej kontra podręczniki w wersji elektronicznej
 Karol Dudek-Różycki (UJ) Edukacja chemiczna - potrzebne zmiany w kontekście podstawy programowej i egzaminu maturalnego
 Jerzy Kuczyński (WST Katowice) Kto korzysta na dobrej szkole?
 Dariusz Rott (UŚ) Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych – propozycje zmian trybu i zasad działania

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu stanu pisarstwa podręcznikowego dla różnych typów szkół, poziomów
nauczania i wszystkich przedmiotów szkolnych. Problemy będą analizowane na podstawie materiału współczesnego
lub doświadczeń z przeszłości. Mogą też dotyczyć doświadczeń edukacyjnych w różnych krajach. W roku jubileuszu
150-lecia PAU szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na dorobek i działania tej instytucji na rzecz szeroko rozumianej
oświaty.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2022 r. w godz. 9-17 w formie hybrydowej: w siedzibie
PAU w Krakowie oraz na platformie zoom. Polska Akademia Umiejętności nie organizuje noclegów
i wyżywienia w trakcie konferencji i nie pobiera opłaty konferencyjnej.
Kraków, 30 czerwca 2022 r.

