Проект

ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА (ВТОРИ ЕТАП) ЗА ОБСЪЖНАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОК
22 – 23 октомври 2013 г.

Участници:
Брой:
Продължителност:
Място:

Членове на НСОК, секторни и регионални референти, ръководители на дейности по проекта,
експерти
70 души
2 дни
гр. Хисаря, хотел „Аугуста”

22.10.2013 /вторник/
Първи панел, модератор Жечко Димитров,
Програмен директор в БСК
11.00 – 12.00 ч.
12.00 – 13.00 ч.
13.00 – 13.15 ч.
13.15 – 13.40 ч.
13.40 – 15.00 ч.
15.00 – 15.30 ч.
15.30 – 16.00 ч.

16.00 – 16.30 ч.
16.30 – 17.00 ч.
17.00 – 17.50 ч.
17.50 – 18.00 ч.
19.00 ч.

Програма:
Настаняване и регистрация на участниците
Обяд
Отриване на срещата.
Жечко Димитров, Програмен директор БСК
Професионалното образование и обучение – приоритет за България
Божидар Данев, Ръководител на проекта и Изпълнителен председател на БСК
MyCompetence – обща архитектура, потребители и функционалности
Ваня Кирова, Ръководител на проектен екип в БСК
Кафе пауза
Секторните модели в MyCompetence – анализ на съдържанието и изводи. Жизнен цикъл на
компетенциите.
Томчо Томов – ръководител на НЦОК
Инструменти за оценка на компетенциите в MyCompetence – обхват и специфика.
Евелина Ведър, експерт в НЦОК
Платформа за електронно обучение в MyCompetence
Надежда Димитрова, експерт в НЦОК
Дискусия
Обобщаване на резултатите от дискусията и закриване на срещата (първи панел)
Жечко Димитров, Програмен директор БСК
Вечеря

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
За контакт с БСК: София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02 932 09 11, факс 02 987 26 04, www.bia-bg.com, office@bia-bg.com

ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.06. “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

23.10.2013 г. /сряда/
Втори панел, модератор Божидар Данев,
Ръководител на проекта и Изп. председател на БСК
Програма:
08.00 – 08.50 ч.
09.00 – 09.05 ч.
09.05 – 09.40 ч.
09.40 – 10.10 ч.

10.10 – 10.40 ч.
10.40 – 11.20 ч.
11.20 – 11.50 ч.

11.50 – 12.20 ч.
12.20 – 12.30 ч.
12.30 – 14.00 ч.

Закуска
Откриване на втори панел на срещата.
Божидар Данев, Ръководител на проекта и Изп. председател на БСК
Националната референтна мрежа – устойчивост и развитие.
Кирил Желязков, Директор в БСК
Резултати от проучване – анализ на приложението на компетентностния подход в
подготовката на високо квалифицирани специалисти за туризма.
Проф. Елизабет Вачкова (Красимира Качармазова)
Кафе - пауза
Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система.
Явор Джонев, БАСКОМ
Електронни трудови борси, кариерно консултиране, онлайн услуги към работодателите и
възможности за интегриране и партниране с MyCompetence .
Светлозар Петров Job Tiger
Дискусия
Обобщаване на резултатите от дискусията и закриване на срещата
Божидар Данев, Ръководител на проекта и Изп. председател на БСК
Обяд и отпътуване на участниците
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