
 

 

 

 

 

         

 

 

"EWCs role in the context of 4th industrial revolution”  

 ЕРС и ролята им в контекста на 4-тата  индустриална революция 

  Project :  VS/2020/0048 

     Обучение във Франция 

19-20   August  2020 

Citadines Saint-Germain-des-Prés Paris 

53 Ter, Quai des Grands Augustins, 6th arr., 75006 Paris, France 

                         18.08.2020    Пристигане и настаняване на участниците/ 

                                              Arrival and accommodation of participants 

                       19.00 ч.  Вечеря в ресторанта на хотела / Dinner at the hotel restaurant 

 

                          19.08.2020  

10.00 – 10.35  Откриване на форума и  поздравления към участниците. / Opening of the 

forum and greetings to the participants. 

  

10.35-11.30   Техническа среща на Координаторите и Експертите по проекта/ Technical 

meeting of the Project Coordinators and Experts 

11.30 - 11.45   Кафе пауза/ Coffee break 

11.45 - 12.00 

 

Представяне на напредъка на проекта / Presentation of the project progress 

 

12.00-13.00  Is the   digitalisation  will increase the volume of employment, stabilise  it, or 

destroy jobs? Which needs are arising in terms of education, skills development 

and lifelong learning,  as well as occupational adjustments?  The experience of 

France / Ще увеличи ли Цифровизацията обема на заетостта, ще го 

стабилизира или ще унищожи работните места? Кои потребности възникват 

от гледна точка на образование, развитие на умения и учене през целия 

живот, както и професионални корекции? Опита на Франция 



 

 

 

 

 

         

 

 

13.00- 14.00 Обяд/ Lunch 

14.00-15.10  How can a smooth transition to digital jobs be ensured without  workers 

bearing all the social costs? The experience of France / Как може да се 

осигури плавен преход към цифрови работни места, без работниците да 

поемат всички социални разходи? Опита на  Франция 

15.10-15.30  Кафе  пауза / Coffee break 

15.30-17.30  Заключителни дискусии за деня  / Concluding discussions  for  meeting Day 

1  

18.30 Вечеря в ресторанта на хотела/ Dinner at the hotel restaurant 

                          20.08.2020  

10.00 – 10.35  Дискусия  Повишаване на осведомеността на социалните партньори и 

работниците в металургичната индустрия за законодателството на ЕС 

относно участието на служителите на транснационално ниво и подобряване 

на техните знания и разбиране за ЕРС/ Raising awareness of social partners 

and workers in the metal industry about the EU law on employee  involvement 

at transnational level and improvement of their knowledge and understanding 

of the EWCs 

10.35-11.30 Обмен на  добри практики между страните партньори по проекта  за 

управление на преструктурирането по социално отговорен начин и 

подпомагане на справедлива дигитализация на металната индустрия./ 

Exchange of good practices between the partner countries of the project for 

the management of the restructuring in a socially responsible manner and 

support for the fair digitalization of the metal industry. 

11.30 - 11.45   Кафе пауза/ Coffee break 

11.45 - 12.30 Заключителни дискусии за деня  / Concluding discussions  for  meeting Day 2 

12.30-13.30   Обяд / Lunch 

 




