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Проектът е подпомогнат от Норвегия чрез 

Норвежки грантове 2014-2021 г., в рамките на 
програма “Социален диалог– Достоен труд” 

 

ПОКАНА ЗА ВИРТУАЛНО ПРОУЧВАТЕЛНО 
ПОСЕЩЕНИЕ В НОРВЕГИЯ 

Бихме искали да поканим представители на БСК и КНСБ от Бургас, Варна, 
Велико Търново, София и Стара Загора, да участвате в онлайн посещение в 

Норвегия на 2 и 3 юни 2021 г. при следната предварителна програма: 

2.06.2021: 10.00 – 14.00 ч. 
10 мин. Добре дошли от партньорските организации и Иновации Норвегия 

10 мин. Кратко въведение в Българо-Норвежкото сътрудничество на 
социалните партньори и проектът Re-dial 

 
 
40 мин. 
 

Норвежката система, тристранно сътрудничество и Северният модел. 
Безопасност на работната сила при технологични промени и създаване на 
добър работещ микроклимат - традиционен и по време на пандемия (LO) 

 Презентация  

10 мин. Кафе пауза 

20 мин. 
10 мин. 

 Представяне & видео 
 Въпроси и отговори 

 
 
 
30 мин. 
 
 
 
10 мин. 

Представяне на социалното партньорство в областта на съответст-
вието на уменията с изискванията на работното място от LO и NHO: 
• Основно споразумение между LO и NHO 2018-2021, Допълнително 
споразумение IV & V: Общо споразумение за технологично развитие и 
компютърни системи 
• Преговори за разрешаване на различията 

 Презентация (NHO) 
 Дискусия 

15 мин. 
 

Специфични примери за обучение: 

 Курсове на Асоциацията за работническо обучение AOF (LO) 

5 мин. Заключения от първия ден на проучвателното посещение 

3.06.2021: 10.00 – 14.00 ч. 
 
 
 
40 мин. 
10 мин. 

Тристранно сътрудничество в Норвегия с акцент върху развитието на 
уменията. Норвежка стратегия за политика в областта на уменията. 
Норвежки комитет за потребностите от умения  

 Презентация (NHO) 
 Дискусия 

10 мин. Кафе пауза 

 
40 мин. 
 
10 мин. 

Програма „Съвместна компетентност за сътрудничество за работници, 
служители и работодатели 

 Презентация (NHO) 
 Дискусия 

30 мин. 
 

Специфични примери за обучение: 

 Skills Norway (Kompetanse Norge), former VOX  

 Digitalnorway: https://community.digitalnorway.com/feeds/post/66613 

 Nettkurs om læringiarbeidslive 

10 мин. Заключения от проучвателното посещение 

  

https://community.digitalnorway.com/feeds/post/66613
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Как се провежда посещението? 

Виртуалното посещение ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата 
“Zoom”. След като сте заявили участие, ще получите имейл с потвърждение и 
връзка към платформата “Zoom”. С тази връзка можете да влезете на 2 и 3 юни 
2021 г.. Използването на тази платформа, изисква да изпълните следните 
стъпки, преди началото на срещата:  

1) Отваряте получената връзка / получения линк; 
2) Изтегляте Zoom апликацията -  https://zoom.us/download, след което я 

инсталирате; 
3) Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага. 
4) В инсталираната апликацията избирате Join a meeting; 
5) В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линка; 
6) В Name, изписвате името си; 
7) Натискате Join; 
8) Появява се прозорец за парола, която също се съдържа в получения 

линк. 

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се 
свържете с: E-mail: fandonov@citub.net 

https://knsb-re-dial.net/obuchenie/  

https://zoom.us/download
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