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Rozdílné koncepce
vzdělávání a jejich důsledky
Stálá konference asociací ve vzdělávání ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR
a Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
pořádá
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Konference je určena
především
Informovat o studiích McKinsey & Company, které obsahují doporučení
opřená zástupcům
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univerzit;
KONFERENCE
JE vychovávat
URČENA PŘEDEVŠÍM
ZÁSTUPCŮM/
Chceme opravdu
žáky
asociací v oblasti vzdělávání;
k zodpovědnému rozhodování a jednání?
zaměstnavatelů a podnikatelské sféry.

—
Parlamentu ČR;
—
ministerstev a jejich přímo řízených organizací;
—
České školní inspekce;
Přílohou
této pozvánky
je celostátní,
program konference.
—
veřejné
správy na
regionální a lokální úrovni;
Přihlásit
se můžete
ZDE. zařízení;
—
vedení
škol online
a školských
—
univerzit;
—
asociací v oblasti vzdělávání.

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci! Silvie Pýchová, výkonná ředitelka, SKAV, o. s.
Přílohou této pozvánky je program konference a český překlad shrnutí studie

