DEPARTAMENT STRATEGII, KWALIFIKACJI I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Warszawa, 14 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazanej 17 kwietnia 2019 r. serdecznie zapraszam
Państwa do udziału w interaktywnych warsztatach dla interesariuszy, organizowanych
w ramach trzeciej misji OECD do Polski dotyczącej projektu Skills Strategy. Jest
to kontynuacja prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności
2030.
Warsztaty odbędą się 28 maja 2019 r. w Warszawie, w ARCHE Hotel Krakowska,
Warszawa al. Krakowska 237.
Celem warsztatów jest analiza propozycji i uszczegółowienie rekomendacji w każdym
z czterech obszarów priorytetowych związanych z rozwojem umiejętności.
Efekty prac zostaną uwzględnione przy opracowywaniu raportu OECD i projektu
dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część szczegółowa.
Tematyka warsztatów skoncentrowana będzie wokół rekomendacji dotyczących wyzwań
w obszarze rozwijania i doskonalenia umiejętności oraz ich lepszego dopasowania do
wymagań rynku. W programie przewidziano następujące bloki tematyczne:
1. Zwiększanie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku
pracy.
2. Wspieranie

większego

uczestnictwa

dorosłych

w

uczeniu

się

we wszystkich formach.
3. Wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu
pracy.
4. Wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.
Wystąpienia zagranicznych ekspertów oraz wypowiedzi uczestników będą tłumaczone
symultanicznie z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski.
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W

warsztatach

będą

uczestniczyć

przedstawiciele

podmiotów

działających

w różnych sektorach. Z uwagi na fakt, iż organizacja, którą Państwo reprezentują,
prowadzi działania w obszarze związanym z kształtowaniem, doskonaleniem
i wykorzystywaniem umiejętności, zachęcam Państwa do udziału w tym wydarzeniu,
a w przypadku braku możliwości osobistego uczestniczenia w warsztatach
- do wydelegowania przedstawiciela Państwa organizacji.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapewniona będzie przerwa kawowa oraz obiad
28 maja 2019, a także nocleg ze śniadaniem (z 27 na 28 maja 2019) dla osób
dojeżdżających spoza Warszawy.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu na warsztaty
oraz kosztów diet.
Uprzejmie proszę o rejestrację do 20 maja 2019 r. za pomocą elektronicznego
formularza dostępnego pod adresem https://oecdwarsztaty.exposupport.pl/register

Liczba miejsc jest ograniczona, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zarejestrowane do udziału w warsztatach, otrzymają drogą elektroniczną
w drugiej połowie maja 2019, na adres podany przy zgłoszeniu pakiet materiałów
informacyjnych.
Przekazuję Państwu także link do ankiety poprzedzającej warsztat (opracowanej
w języku polskim) https://www.research.net/r/9JLNWQD Uprzejmie informuję,
że ankietę można wypełniać do 23 maja 2019 r. (czwartek) do godziny 17:00.
Wszelkich informacji związanych z planowanym wydarzeniem udziela Pani Aleksandra
Jackiewicz, email aleksandra.jackiewicz@men.gov.pl, telefon (22) 3474 683.
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