
 

  
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Διαδικτυακή εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων SuSodCo 

Σεμινάριο (28 Ιουνίου 2021) και Εργαστήριο (29 Ιουνίου 2021) 
 
Αγαπητή/έ Κυρία/Κύριε, 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην 3η εκδήλωση Ανάπτυξης Ικανοτήτων με 

θέμα: “Ψηφιοποίηση και ψηφιακές ικανότητες στον Κοινωνικό Διάλογο”, στα πλαίσια του προγράμματος 

SuSodCo. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Κατασκευών της Βουλγαρίας (BCC), καθώς και 

την Ομοσπονδία Κατασκευών, Βιομηχανίας και Υδάτινων Πόρων (FCIW – PODKREPA). 

Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη – το σεμινάριο και το εργαστήριο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 

στις 28 Ιουνίου 2021 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Το πρώτο πάνελ θα επικεντρωθεί 

στη ψηφιοποίηση από την προοπτική του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και τον αντίκτυπό της στην 

απασχόληση, στις αμοιβές, στην ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στις συνθήκες εργασίας. 

Το δεύτερο πάνελ του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στην εξατομικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, 

καλύπτοντας τα ακόλουθα θέματα: αποτελεσματική διάδοση περιεχομένου κοινωνικού διαλόγου και 

κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας (ιστότοποι, κοινωνικά δίκτυα, μέσα ενημέρωσης και άλλες πλατφόρμες), 

ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση κοινωνικών δικτύων και συμβουλές για τη σύνταξη περιεχομένου στα 

διαφορετικά κανάλια πολυμέσων. 

Το εργαστήριο, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουνίου 2021 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 π.μ. (ώρα 

Ελλάδος), θα περιλαμβάνει εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε μια διαδραστική εκδήλωση. Οι 

συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τρεις διεθνείς ομάδες για να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές 

τους στη συγγραφή περιεχομένου και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που χρησιμεύουν για τον κοινωνικό 

διάλογο. 

Οι επίσημες γλώσσες του σεμιναρίου και του εργαστηρίου είναι Αγγλικά και Βουλγαρικά. Ταυτόχρονη 

μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες Βουλγαρικά, Κροατικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ουγγρικά και Σλοβενικά θα 

παρέχονται μόνο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στις 28 Ιουνίου 2021. 

Και οι  δύο εκδηλώσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Παρακαλώ όπως εγγραφείτε εδώ για 

να λάβετε τους συνδέσμους (links) που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις. 

Ανυπομονούμε να σας δούμε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις μας για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στις 28 και 29 

Ιουνίου. 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της ΠΕΔΜΕΔΕ                                                                                                                                           
 

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Projekti-GZS-ZGIGM/SUSODCO-Podpora-socialnema-dialogu-za-u%C4%8Dinkovito-gradbeni%C5%A1tvo-v-prihodnosti
http://www.ksb.bg/
https://www.fciw-podkrepa.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MQXK6XJALOsddnmhVYakx8cgkSEkrqrg7UzWu3ziWYx4mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

