Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow
Working Group for the Evaluation of School Textbooks
invites you to participate in the conference

Textbook writing
Academy of Arts and Sciences for Education
Kraków, November 22, 2022
The aim of the conference is to review the state of textbook writing
for different types of schools, teaching levels and all school subjects. The
undertaken problems can be analyzed on the basis of contemporary material
or draw on past experiences. They can also relate to learning experiences
in different countries. In the year of the 150th anniversary of the Polish
Academy of Arts and Sciences, we would like to pay special attention to
the achievements and activities of this institution for the benefit of broadly
understood education.
The conference will be held on November 22, 2022 in a hybrid form at
the headquarters of the Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow and
on the zoom platform.
Please send your application for participation in the conference by May
15, 2022 to the following address:
podreczniki.szkolne@pau.krakow.pl
Participants who wish to present a lecture (30 minutes) or a short announcement (15 minutes) are asked to send the title of the speech along with
a short summary (up to 150-200 words) and data about the authors with
affiliation and a contact address (email).
We plan to publish the conference materials in the Publishing House of
the Polish Academy of Arts and Sciences.
The Polish Academy of Arts and Sciences does not organize accommodation and meals during the conference. There is no conference fee.
Please forward this invitation to anyone interested in textbook writing.
Andrzej Kastory
Jerzy Szczepański
Irena Trzcieniecka-Schneider
Kraków, March 28, 2022

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
zaprasza do udziału w konferencji

Pisarstwo podręcznikowe
Akademia Umiejętności na rzecz edukacji
Kraków, 22 listopada 2022
Celem konferencji jest dokonanie przeglądu stanu pisarstwa podręcznikowego dla różnych typów szkół, poziomów nauczania i wszystkich przedmiotów szkolnych. Podejmowane problemy mogą być analizowane na podstawie
materiału współczesnego lub sięgać doświadczeń z przeszłości. Mogą też dotyczyć doświadczeń edukacyjnych w różnych krajach. W roku jubileuszu 150lecia PAU szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na dorobek i działania tej
instytucji na rzecz szeroko rozumianej oświaty.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2022 r. w formie hybrydowej: w siedzibie PAU w Krakowie oraz na platformie zoom. Prosimy o przesłanie zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do 15 maja 2022 r. na adres
podreczniki.szkolne@pau.krakow.pl
Uczestników, którzy pragną przedstawić wykład (30 minut) lub krótki komunikat (15 minut), prosimy o przesłanie tytułu wystąpienia wraz ze streszczeniem (do 150-200 słów) oraz danych o autorach wraz z afiliacją i adresem
kontaktowym (email).
Materiały konferencyjne planujemy opublikować w Wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności.
Polska Akademia Umiejętności nie organizuje noclegów i wyżywienia w trakcie konferencji i nie pobiera opłaty konferencyjnej.
Prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim zainteresowanym pisarstwem podręcznikowym.
Andrzej Kastory
Jerzy Szczepański
Irena Trzcieniecka-Schneider
Kraków, 28 marca 2022 r.

