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Meghívó 
SuSodCo virtuális kapacitásépítő rendezvény 

Szeminárium (2021.  június 28.) és workshop (2021.  június 29.) 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Az ÉVOSZ nevében ezúton meghívjuk Önt SuSodCo projekt keretében megrendezésre kerülő 

harmadik virtuális kapacitásépítő eseményre (CBE) melynek témája: "Digitalizáció és 

digitális készségek a társadalmi párbeszéd szempontjából". A rendezvény házigazdája a 

Bolgár Építőipari Kamara (BCC) és az Építőipari, Ipari és Vízellátási Szövetség - Podkrepa 

(FCIW - PODKREPA). 

A Kapacitásépítő rendezvény a korábbiakhoz hasonlóan ez alkalommal is egy szemináriumból 

és egy workshopból áll. A szeminárium 2021. június 28-án, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között 

kerül megrendezésre. A szeminárium első részének témája a digitalizáció, és annak az európai 

szociális párbeszédre, és azon belül a foglalkoztatásra, a javadalmazásra, a szakképzése (képzés 

és átképzés), a munkakörülményekre és a konfliktusokra gyakorolt hatását tekinti át. A második 

rész pedig a digitális készségek személyre szabott képzésével foglalkozik, és a következő 

témákat tekinti át: a szociális párbeszéd tartalmának hatékony terjesztése és annak megfelelő 

csatornái (weboldalak, közösségi hálózatok, média és egyéb platformok), a digitális marketing, 

a közösségi hálózatok kezelése, valamint ötletek a különböző médiacsatornáknak szánt 

tartalmának megírására.  

A 2021. június 29-én, kedden 9:00 és 12:00 óra között tartandó workshopon a munkáltatók 

és a munkavállalók képviselői egy interaktív foglalkozáson vesznek részt. A résztvevők három 

nemzetközi csoportba beosztva gyakorolják majd be a tartalomírással és a digitális eszközök 

használatával kapcsolatos, a szociális párbeszédre vonatkozó, újonnan megszerzett 

készségeiket. 

A szeminárium és a workshop hivatalos nyelve az angol és a bolgár. A horvát, görög, szlovén 

és magyar nyelvre történő szinkrontolmácsolás csak a 2021. június 28-i szemináriumon 

biztosított. 

Mindkét esemény a Zoom platformon keresztül lesz elérhető. Kérjük, itt regisztráljon és ez 

alapján fogja majd a csatlakozáshoz szükséges ZOOM linkeket megkapni. 

Bízunk benne, hogy találkozunk a SuSodCo project közelgő, harmadik kapacitásépítő 

rendezvényén.  

Budapest, 2021. június 4. 
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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

