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Представяне на резултати от проведена 
мобилност  

Инициативи, дейности, проекти, 
добри практики,

национален подход
на примера на Германия



Период на изпълнение 

Продължителност на проекта: 12 месеца

Период за осъществяване на дейностите по проекта: 01.06.2011 г. – 31.05.2012 г.

Краен отчет за изпълнение на проекта: 31.07.2012 г.

Стойност на финансирането: 14 865 евро



Подпомагане организационния и експертния потенциал на НАПОО за 
създаване на условия за постепенно въвеждане на Европейските 
инструменти в ПОО и практики на национално ниво



да се обмени опит и да се проучат подходи и модели за изграждане на 
национални системи за осигуряване на качество в професионалното образование 
и обучение (ПОО)

да се проучат успешни практики и да се систематизира информация, свързана с 
прилагането на Европейските инструменти в ПОО в националните системи за ПОО 
(ECVET, EQUAVET, NFIL, и др.)

да се проучат модели, процедури, и ангажирани институции, осъществяващи 
валидиране на резултати от ученето, придобити по неформален и самостоятелен 
път

да се проучат прилаганите механизми за включване и координиране на 
отговорните институции и организации в създаването на предпоставки за 
въвеждането на Европейските инструменти и практики в националните системи 
за ПОО



За ползвателите на проекта 

създаване на възможности за професионално развитие на експертите чрез 
повишаване на професионалните знания, умения и компетентности, необходими за 
качествено изпълнение на преките задължения

предоставяне на възможност за работа в мултикултурна среда – обмен на опит, 
добри практики, професионални знания с колеги от ПОО

подобряване на чуждоезиковите компетентности

повишаване на личната самооценка и самоуважение

сплотяването на екипа и насърчаване генерирането и реализирането на нови идеи 
при разрешаването на проблеми от професионален характер

За НАПОО 
подпомагане изпълнението на основните функции на НАПОО
усвояване на нови управленски практики, подходи за разработване на 

професионални стандарти
усвояване на механизми за гарантиране на качество в професионалното обучение



Създаден през 1970 г. със Закона за 
професионалното обучение

Функционира в сегашния си вид от 
23.05.2005 г. /Закон за 
професионалното обучение/

600 души персонал

4 специализирани отдела

16 секции 

www.bibb.de



Сътрудничество между отговорните за 
изработването на публични политики, 
индустрията и научно-изследователската дейност

Законодателна рамка и модели за финансиране 

Нормативна база, уреждаща провеждането на 
професионалното обучение

Европейско сътрудничество

Научни изследвания в областта на ПОО

Преподаване и обучители

Преподаване, обучение, материали за обучение и 
медии



 

BIBB е ситуиран в гр. Бон от 1999 г.



Представяне на резултати от проведена мобилност  

Инициативи, дейности, проекти, 

добри практики,

национален подход

на примера на Германия



Преглед на работната програма

Специфика на националните системи за ПОО 
в България и Германия – роля на НАПОО, роля на BIBB

Внедряване на европейските инструменти и практики в националните 
системи за ПОО

Осигуряване на качество в ПОО (EQAVET)

Система за кредити в ПОО (ECVET)

Национална квалификационна рамка

Кариерно ориентиране

Професионални стандарти

Възможности за бъдещо сътрудничество



Срещи с експерти от BIBB, представители на:

Секция 1.1 
“Основни въпроси на международното сътрудничество/Мониторинг 
на системите за професионално образование и обучение” 

Секция 1.4
“Консултантски услуги и международно сътрудничество”

Секция 2.1 
“Търсене и предлагане на професионално обучение/Участие в 
обучението”

Отдел 3 
“Съдействие за по-нататъшно развитие на системата за ПОО“

Секция 2.2  
“Професионална квалификация, професионална реализация и 
заетост” 

Секция 4.4 
“Професии, свързани с обслужване на компании и индивидуални 
клиенти/Професии, свързани с предоставяне на услуги на хора с 
увреждания



Посещение на Център за професионално 
обучение към Камарата на занаятчиите в гр. 
Кьолн - Butzweilerhof Cologne 

Посещение на Център за професионално 
обучение към Асоциацията на строителите в 
Северен Рейн-Вестфалия 
(гр. Керпен)

Посещения в рамките на 
мобилността

Посещение на Международен център за техническо и 
професионално образование и обучение (UNESCO-UNEVOC), гр. 
Бон



Ключови характеристики 
на немската система за ПОО

Сътрудничество между правителство и индустрия

Учене в рамките на работния процес

Приемане на националните стандарти

Квалифицирани преподавателски кадри в ПОО

Научни изследвания и кариерно ориентиране



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПОО

Препоръка от Борда на BIBB - АКЦЕНТИ
насоки за подобряване прехода от училище към работа чрез предоставяне на 
индивидуална подкрепа и последователни пътеки за преход от училище към 
стажантска програма и назначаване на работа

I.Ранна подготовка за успешен преход

II. Индивидуална подкрепа, консултиране на младите хора

III. Близост до професионалната практика в компаниитe

IV. Координация и контрол на регионално ниво, роля на 
заинтересованите страни

V. Прозрачност и съгласуваност

VI. Оценка на програми и мерки

VII.Продължаваща оценка



Програма за професионално ориентиране извън училище

Стартира: 2008 г. 

Цели на програмата: 

предотвратяване отпадането от училище
директен преход към дуалната система
подобряване готовността за обучение и избор на определена 

професия
осигуряване на пазара на труда с квалифицирана работна сила

Програмата е успешно прилагана към момента.

Одобрен бюджет - около 147 млн. евро

Одобрени ученици - 330 хил.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПОО



Национален пакт за повишаване възможностите на 
жените за професионална кариера в т.нар. 
професии MINT

Проекти, насърчаващи достъпа до пазара на труда 
на жените по професии, свързани с Математика, 
Информатика, Природни науки и Технологии 

Go MINT! – Careers of the future for Women

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПОО



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПОО



ИНИЦИАТИВИ

ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОО





Internet портал (BIBB) за подкрепа на 
обучаващите в ПОО

Основни рубрики: 

1.Новини /новини, събития, книги, 
медия/

2.Учебен център /обучителни модули, 
онлайн семинари, виртуални класни 
стаи/ 

3.Общност /работни групи, споделяне 
на опит, публикуване на съобщения/ 



ПОСЕТЕНИ 
ИНСТИТУЦИИ

• Продължителност на обучението 3 – 3,5 г.

• Дуална система

Компания Професионално училище

Практически умения Теорeтични знания

Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, март 2012



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към Камарата на занаятчиите в гр. Кьолн

Butzweilerhof

Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение 
към Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, 

март 2012



Камарата на занаятчиите в гр. Кьолн 
като доставчик на професионално обучение

• Обучение извън работното място

• Професионално обучение за напреднали

• Подготовка на ученици за избор на професия

Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, март 2012



Обучение извън работното място

Професия „Фризьор“ – 3 седмици

Професия „Дърводелец“ – 8 седмици

Професия „Автомобилен техник“– 10 седмици

Професии в строителния сектор– 32 седмици

Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, март 2012



Програма за професионално ориентиране извън училище
Реализиране на практика



Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, март 2012
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Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
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Изт. Презентация за дейността на Център за професионално обучение към 
Камарата на занаятчиите (Butzweilerhof) в гр. Кьолн, Ричард Драга, март 2012



Посещение на Център за професионално обучение към 
Асоциацията на компаниите в строителството 

в Северен Рейн-Вестфалия
гр. Керпен



1937 г. - 1980 г. 
Центърът за професионално обучение

се намира в гр. Кьолн

Площ: 55 000 кв. м.

Сфери на дейност:

1. Предлагане на курсове за професионално образование и обучение 
(ПОО)

2. Предлагане на курсове за продължаващо професионално образование и 
обучение (ППО)

3. Курс „Строително инженерство“ (дуална система)

4. Национални и международни проекти

07.09.2011 г.
създаден е Първият частен професионален колеж в строителната 

индустрия в Германия





























UNESCO-UNEVOC centers-
създадени в 165 държави по света

UNESCO-UNEVOC Network Portal

Дискутирани въпроси

1. Процедура за създаване на център UNEVOC 

2. Критерии за създаване на център UNEVOC 

3. Споразумение между UNESCO-UNEVOC в гр. Бон и 
институцията/организацията, одобрена да поеме функциите на център 
UNEVOC в съответната държава

4. Ползи 





Сътрудничество в следните направления:

Външно оценяване на ПОО с цел гарантиране на високо 
качество

Прилагане на Държавните образователни изисквания и 
активно въвличане на всички заинтересовани страни в тяхното 
разработване

Прилагане на Европейските инструменти и практики в сферата 
на ПОО (ECVET, EQARF, Validation of NFIL, EQF)

Други възможности:

Програма за обмен на експерти между НАПОО и BIBB

Лятно училище за експерти в BIBB

Възможности за бъдещо сътрудничество 
между НАПОО и BIBB



Аделина Любомирова 
младши експерт 

в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“
НАПОО

Координатор на проекта


