
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Резултати от изпълнението на проект: 
„Повишаване качеството и ефективността на 

професионалното обучение на възрастни – проучване на 
европейски опит и иновативни практики за Учене през 

целия живот

Програма „Еразъм“+, Ключова дейност К1, 
№ на проекта 2018-1-BG01-KA102-047411 

Продължителност: 
12 месеца – от 01.06.2018 – 31.05.2019г.



Цели на проекта:
Проучване, трансфериране и адаптиране на добри практики в националната
система за професионално образование и обучение на възрастни.

Конкретни нужди на участниците:
Проучване, усвояване и адаптиране на опит и добри европейски практики, с оглед
съпоставяне на националните системи за професионалното образование и
обучение, въвеждане на системите за осигуряване на качество на доставчиците на
професионално обучение, процедурите по валидиране и разширяване на достъпа
до надграджане на придобита квалификация и други ключови въпроси, свързани с
развитието на ПОО.

Мобилности:
11 служители от НАПОО осъществиха мобилности в гр.Торино, Италия и
гр.Нотингам, Великобритания.
Всяка мобилност беше с продължителност от 5 дни.



Проектът беше реализиран с участието на следните партньори:

Италия Великобритания



Euroform RFS е акредитиран италиански център за професионално обучение и
образование на възрастни, който организира курсове в различни професионални
направления, включително и обучения на работното място.
Основните дейности на организацията са подготовка, организиране и провеждане на
обучителни курсове. Euroform RFS има опит и в оценяване и валидиране на резултати от
ученето, участва в международни форуми с цел проучване, сравняване и внедряване на
иновативни методи в обучението и кариерното консултиране.



NGi е организация, работеща в сектор професионално образование и обучение в
партньорство с работодателите за развитието и усъвършенстването на уменията на
обучаемите лица. NGi сътрудничи на малки и средни предприятия при наемането на чираци
и организира дейности за осигуряване на качеството на обучението на обучители.
Част от ангажиментите на NGi са да обучава малките и средни фирми как да структурират и
организират по най-добрия начин стажантска практика или други практически обучения.
NGi работи съвместно с държавни институции и социалните партньори в региона.



1-ви поток:
22-26 октомври 2018 г. 

Торино, Италия

2-ри поток:
1-5 Април 2019 г.
Нотингам, Великобритания



Двете мобилности включваха работни срещи, наблюдения, семинари и учебни
визити в организации от системата на професионално образование и обучение в
страната - домакин, по време на които участниците се запознаха и съпоставиха
националните системи за ПОО в различни европейски държави.



• Мобилност 1 - Италия – беше проучен механизмът на функциониране на
италианската система на професионално образование и обучение, включително
възможностите за чиракуване, прилагане на ECVET инструментариума, дуалната
система на обучение, иновативни модели в обучението на възрастни,

взаимодействието между образователните институции и работодателските
организации и др.

• Участниците в мобилността посетиха следните организации: Turin Chamber of
Commerce, the School Work Alternation, Instituto Technico A Avogardo, Talent Garden,
Valocco Benvenuti и др.



• Мобилност 2- Великобритания – участниците проучиха модела на английската
система на професионално образование и обучение, включително разработването
на учебни планове и програми в сътрудничество с работодателите, обучение на
работното място, подходи при работа с възрастни с комплексни образователни
потребности, валидиране, кредитна система и др.

• За периода на мобилността преките ползватели посетиха следните организации:

Emtec Limited part of Nottingham College, Walsall Adult Community College, Juniper
Engineering, Vision West Notts, Nottingham Trent University



В резултат на реализираните мобилности в Италия и Великобритания участниците
надградиха знанията, уменията и компетентностите си в следните, важни за
развитието на професионалното образование и обучение, области:

1. Осигуряване на качеството на професионалното обучение на възрастни
2. Развитие на сътрудничеството между бизнеса и образователните и обучителни

институции
3. Мерки за осигуряване на качество на обучението на работното място
4. Иноватовни модели за осъществяване на дуално обучение
5. Достъп до професионaлно образование и обучение на възрастни
6. Предоставяне на гъвкави учебни програми за обучание на възрастни
7. Осъществяване на последващ контрол на лицензираните институции за

обучение на възрастни



Развитието на компетентностите на преките ползватели в мобилностите
допринесе за обогатяване на инструментариума, използван от НАПОО в:

• Дейности по разработване и прилагане на ефективни мерки за
развитие на системата на ПОО, с акцент обучение за придобиване на
професионална квалификация на възрастни

• Изготвяне на анализи и извеждане на препоръки за повишаване на
качеството и ефективността на обучението в ЦПО

• Актуализиране на нормативни и стратегически документи, свързани
със системата на ПОО и пазара на труда

• Методическо подпомагане на ЦПО и ЦИПО при усувършенстване на
вътрешната система за оценка на качеството

• Формулиране на препоръки за подобряване на взаимодействието
между бизнеса и образователните и обучителни институции

• Планиране на промени в съществуващи процедури за последващ
контрол

• Формулиране на конкретни мерки за отстраняване на пропуските,

установени от НАПОО по време на осъществяване на последващ
контрол

• Разширяване на използвания инструментариум за ефективен
последващ контрол



На национално ниво екипът на НАПОО ще използва придобитите 
компетентности при:

1. Работата в междуведомствени работни групи и експертни комисии при
формулирането на конкретни дейности за актуализиране на Плана за действие
по Стратегията за Учене през целия живот 2014-2020 г. и по Стратегията за
развитие на професионалното образование и обучение в България 2015-2020 г.

2. Осъществяване на ефективен мониторинг на дейността на ЦПО и ЦИПО

3. Контрол на качеството на предоставяното от ЦПО дуално обучение

4. Повишаване на информираността с цел постигане на единно разбиране от
всички заинтересовани институции относно ползите от прилагане на
национално ниво на активни политики за включване на възрастните обучавани
в професионално обучение



Изпълнението да проекта спомогна за подобряване на сътрудничеството между
НАПОО и партниращите организации от приемащите страни чрез взаимно
проучване, адаптиране и прилагане на обменените добри практики от системата
на професионалното образование и обучение.

Проектът допринесе за повишаване на прозрачността и доверието към
професионалните квалификации в европейското образователно и
квалификационно пространство.

Осъществените мобилности са добра практика в засилването на европейското
сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение,
регламентирано в Комюникето от Брюж 2011-2020 г., Комюникето от Рига,
прието през 2015г. и другите документи на европейско ниво, насърчаващи
сътрудничеството и партньорството в ПОО.



«Знанието съществува, за да се разпространява»
Емерсон


