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 Warszawa, 27 listopada 2013 r. 

 

Szanowna Pani, 

 

mamy przyjemność zaprosić Panią na konferencję pt. „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”, 
organizowaną wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i Instytut Filozofii i Socjologii PAN,            
z udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu 
Problemów Współczesnej Cywilizacji. Konferencja będzie okazją do szczegółowego 
przedstawienia wyników najnowszej edycji międzynarodowego badania PISA (Program                
for International Student Assessment), organizowanego od 2000 r. przez OECD. Konferencja 
odbędzie się w Warszawie, 12 grudnia 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej, w Auli Głównej 
Gmachu Głównego przy Al. Niepodległości 162. 

 

PISA sprawdza umiejętności 15-latków w trzech obszarach: umiejętności matematycznych 
(mathematical literacy), czytania i interpretacji (reading literacy) oraz rozumowania w naukach 
przyrodniczych (scientific literacy). Jest jednym z najważniejszych projektów badawczych             
na świecie, uważanym powszechnie za istotny miernik poziomu edukacji. Daje możliwość 
prześledzenia przemian zachodzących w polskiej edukacji w ostatnich kilkunastu latach. 

 

Do udziału w dyskusji zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, oświaty, resortu edukacji 
narodowej, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych poziomem polskiej edukacji.  

 

Program konferencji oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączeniu. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 9 grudnia 2013 r. pod adresem: konferencjaPISA@ibe.edu.pl lub za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego on-line. 

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Marią Skórą z Zespołu Upowszechniania Instytutu 
Badań Edukacyjnych pod numerami telefonów: 22 241 71 39  lub 785 770 835 oraz na adres        
e-mail: konferencjaPISA@ibe.edu.pl. 

 

Mamy nadzieję, że zaszczyci nas Pani swoją obecnością. 

 

Z wyrazami szacunku, 

                  

 

 

prof. dr hab. Andrzej Rychard     prof. dr hab. Tomasz Szapiro 
Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN             Rektor Szkoły Głównej Handlowej 
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