
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

Komitet naukowy: Michał Baczkowski (UJ), Beata Gola (UJ), Andrzej Kastory (PAU), Anna Kolasa
(UJ), Krystyna Kowalik (UP), Sławomir Sprawski (UJ)
Komitet organizacyjny: Jerzy Szczepański (UJ), Irena Trzcieniecka-Schneider (URK)
email: podreczniki.szkolne@pau.krakow.pl

Sesja pierwsza 9:00-10:45

� 9:00-9:30 Andrzej Kastory (PAU), Słowo wstęp-
ne; Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkol-
nych

� 9:30-10:00 Maria Stinia (UJ), Członkowie Aka-
demii Umiejętności jako autorzy podręczników
gimnazjalnych - wykład (30 min.)

� 10:00-10:15 Danuta Ciesielska (PAN), Jerzy
Szczepański (UJ), Działania członków AU na
rzecz edukacji matematycznej. Część pierwsza:
lata 1872–1918 - komunikat (15 min.)

� 10:15-10:30 Danuta Ciesielska (PAN), Jerzy
Szczepański (UJ), Działania członków PAU na
rzecz edukacji matematycznej. Część druga: lata
1919–1952 - komunikat (15 min.)

� 10:30-10:45 dyskusja

Sesja druga 10:45-12:30

� 10:45-11:15 Danuta Krzyżyk (UŚ), Helena Sy-
nowiec (UŚ), Konsekwencje edukacyjne uchwał
ortograficznych Polskiej Akademii Umiejętności
w okresie międzywojennym - wykład (30 min.)

� 11:15-11:45 Barbara Techmańska (UWr), Rola
PZWS w procesie wydawniczym podręczników
przeznaczonych dla szkół z niepolskim językiem
nauczania w latach 1945–1974 - wykład (30
min.)

� 11:45-12:15 Teresa Sadoń-Osowiecka (UG),
Aktualność dydaktycznych ujęć dawnych podręcz-
ników do geografii - wykład (30 min.)

� 12:15-12:30 dyskusja

12:30-13:30 przerwa

Sesja trzecia 13:30-15:15

� 13:30-14:00 Anna Janus-Sitarz (UJ), Podręcz-
niki polonistyczne dla szkół ponadpodstawowych
wobec oczekiwań współczesnej humanistyki -
wykład (30 min.)

� 14:00-14:30 Jadwiga Kowalikowa (UJ), Podręcz-
nik wspierający rozwój kompetencji językowej,
komunikacyjnej i tekstowej uczniów - wykład
(30 min.)

� 14:30-14:45 Karol Sanojca (UWr), Szkolne pod-
ręczniki do historii jako przedmiot badań i analiz
- komunikat (15 min.)

� 14:45-15:00 Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ),
Podręcznikowe ABC prawa autorskiego - nowe
spojrzenie z perspektywy dyrektywy 2019/790
CDSM - komunikat (15 min.)

� 15:00-15:15 dyskusja

Sesja czwarta 15:15-16:45

� 15:15-15:30 Barbara Płytycz (UJ), Wpływ pan-
demii na system szkolnictwa w Polsce - komu-
nikat (15 min.)

� 15:30-15:45 Ewa Odrowąż (UJ), Elżbieta Szo-
stak (UJ), Podręczniki do nauczania chemii
w wersji papierowej kontra podręczniki w wersji
elektronicznej - komunikat (15 min.)

� 15:45-16:00 Karol Dudek-Różycki (UJ), Eduka-
cja chemiczna - potrzebne zmiany w kontekście
podstawy programowej i egzaminu maturalnego
- komunikat (15 min.)

� 16:00-16:15 Jerzy Kuczyński (WST Katowice),
Kto korzysta na dobrej szkole? - komunikat (15
min.)

� 16:15-16:30 Dariusz Rott (UŚ), Komisja do Oce-
ny Podręczników Szkolnych – propozycje zmian
trybu i zasad działania - komunikat (15 min.)

� 16:30-16:45 dyskusja i zamknięcie konferencji.


