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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystej prezentacji
Raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska” - organizowanej w Warszawie,
w ramach czwartej misji OECD do Polski.
Raport zawiera rekomendacje przygotowane przez zespół ekspertów OECD dla
Polski w obszarze rozwoju i wykorzystywania umiejętności. Będzie on istotnym
źródłem dla dokumentu rządowego Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
(część szczegółowa).
W pierwszej części spotkania zespół ekspertów OECD przedstawi główne
wnioski z raportu. Prezentacji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny. W drugiej
części zostanie przedstawiony stan prac nad Zintegrowaną Strategią
Umiejętności 2030 (część szczegółowa) oraz strategiczne wyzwania
w obszarze rozwoju i wykorzystania umiejętności, również w odniesieniu do tez
zaprezentowanych w raporcie OECD.
W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa
do wydelegowania przedstawiciela Państwa organizacji.

zachęcam

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00–16:00
w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie plac Artura Zawiszy 1.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla osób dojeżdżających spoza Warszawy
zapewniony będzie nocleg ze śniadaniem (z 10 na 11 grudnia 2019).
Ministerstwo Edukacji Narodowej
na wydarzenie oraz kosztów diet.
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Uprzejmie proszę o rejestrację do 4 grudnia 2019 r. za pomocą elektronicznego
formularza dostępnego pod adresem https://oecdkonferencja.exposupport.pl/register

Liczba miejsc jest ograniczona, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń.
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Wystąpienia zagranicznych ekspertów będą tłumaczone z języka angielskiego na język
polski.
Szczegółową agendę wydarzenia
wraz z potwierdzeniem rejestracji.
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Wszelkich informacji związanych z planowanym wydarzeniem udziela Pani Aleksandra
Jackiewicz, email aleksandra.jackiewicz@men.gov.pl, telefon 22 34 74 683.

Z wyrazami szacunku
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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