AGENDA
Conferinta transnationala BICO- Parteneri
sociali la nivel de sector si de companii,
18. – 20. noiembrie 2013
Hotel Ambasador Bucuresti
Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 8-10, Bucuresti 010332
Telefon:021 315 9080
http://www.ambasador.ro/en
Luni, 18 noiembrie 2013
10:30 – 10:45

Cuvant de bun venit si deschiderea
Introducere AuL Bielefeld
Aspecte organizatorice

Arbeit und Leben Bielefeld

10:45 – 11:30

Scurta introducere a tuturor participantilor

Participantii

11:30 – 12:30

Rapoarte de progres BICO
o C e a m p l a n i f i c a t ?
o C e p a s i a m f a c u t ?
o C e a m r e l i za t ?

Arbeit und Leben Bielefeld
Gisbert Brenneke

12:30 – 13:30

Pranz

13:30 – 14:30

“De la Sofia la Bucuresti” – Rezultatele
finale și experiențe cu privire
implementarea BICO-implementarea în
companii (BG, LT, RO)

Raport coordonatorii
nationali BG, LT, RO

14:30 – 15:30

Punct de pornire: De ce avem nevoie de
mai multe eforturi si activitati pentru FPC
in sectoarele noastre?
Experienta noastra privind managementul
formarii continue la nivel de companii
Pauza de cafea

Janina Matuizienė

Sprijin guvernamental pentru promovarea
locurilor de muncă competitive și FPC în IMMuri
(programe și finanțare)

Gabriela Ciobanu

Discutie panel:

Reprezentanti ai partenerilor
sociali la nivel de sector si
companii:
Moderator: Arbeit und Leben
Bielefeld
Petar Abrashev (BG)
Politimi Paunova (BG)
Inga Ruginienė (LT)
Rasa Išarienė (LT)
Dan Gheorghe Bajan (RO)
Floreian Raicu (RO)

15:30 – 16,00
16,00 – 16:45

16:45 – 18,00
Politica de formare continuă în cadrul
dialogului social - activitățile din sectorul
bipartit și acordurile colective pentru
consolidarea formarii profesionale continue

18,00
18:30

Finalul primei zile
Cina

Secretar general LPSK (LT)
Discutie deschisa in plen –
experiente, succese, dar si
probleme, obstacole

D i r e c t o r Centrul
Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și
Tehnic

Marti, 19 noiembrie 2013
9:00 – 11:30

"Concret și practic" – vizita la un furnizor
de formare profesionala initiala si continua
Printre altele:
o Informații despre specializari si ocupatii ,
o vizita ateliere, clase
o discuții

Colegiul Tehnic Carol I
Adresă: Str. Porumbacu, 52,
Bucuresti-Sector 6,
Bucuresti, 60366
Telefon:021 220 2750
http://ctcarol.ro/

12:00 – 13:30

Pranz

13:30 – 14:00

Cele mai bune practici in managementul
formarii profesionale continue
Grupuri de lucru:
(1) Introducere si sarcini

Toti participantii

Cele mai bune practici in managementul
formarii profesionale continue
Grupuri de lucru:
(2) Tematici:
o Principalele obiective și rezultatele cooperarii
bipartite in formare continuă îla nivel de
companii
o analiza si evaluare (progres și obstacole)
o Concluzii, perspective, durabilitate

Toti participantii

14:00 – 15:30

Grupuri de lucru la nivel
national (BG, LT, RO)

Grupuri de lucru la nivel
national (BG, LT, RO)

15:30 – 16:00

Pauza de cafea

16:00 – 17:30

Plen:

Raportori

Prezentarea și discutarea principalelor rezultate
ale grupurilor de lucru

Moderator: Arbeit und
Leben Bielefeld

17:30 – 18:00

Finalizarea proiectului BICO
Documentul de la Bucuresti privind formarea
profesionala continua" (discuții, modificări,
semnarea)
Sarcinile finale (documente și diseminare)

Arbeit und Leben Bielefeld
Gisbert Brenneke

18:00

Finalul conferintei

