
 

 

 

 

 

 

 

По-зелени и по-дигитални организации през 2022 г. 

 

 

Бюлетин по проект „Be prepared for а VET digital world” на 

програма Еразъм +, дейност КА2 small-scale partnership 

 

 

В съвместно малко партньорство по програма Еразъм + 

Националната агенция за професионално образование и 

обучение и Институтът на Република Словения за 

професионално образование и обучение (CPI) работят активно 

за модернизирането на оперативните си процеси. 



Проектът стартира в края на 2021 г. и се изпълнява в три обособени фази. В 

рамките на първата дейност бяха оценени най-належащите процеси, които 

се нуждаят от дигитализиране. Вторият етап е насочен към реални стъпки за 

по-зелена и дигитална администрация. Екипите, ангажирани с изпълнение 

на задачите по проекта организират поетапното внедряване на нови 

цифрови решения, благодарение на които да се отговори на 

предизвикателствата на съвременния технологичен свят. 

 През м. февруари екипът на НАПОО финализира анализа за 

необходимостта от нови цифрови решения. 

 През м. март в Словения беше проведен workshop, на който 

проектния екип  дефинира кои от дейностите на института имат най-

спешна нужда от дигитализиране. 

 В периода 23-24 юни 2022 г. НАПОО прие делегация от представители 

на CPI. Програмата на визитата включваше представяне на напредъка 

в изпълнението на проектните дейности, както и запознаване на 

участниците със системите за професионално образование и 

обучение в Словения и България. В рамките на двудневните срещи 

бяха посетени Софийската професионална гимназия по туризъм и 

лицензирани центрове за професионално обучение. В края на 

посещението гостите от CPI бяха приети в Министерство на 

образованието и науката. На срещата гостите презентираха детайли 

за словенската образователна система, успешно реализирани и 

нови проекти, свързани с нейното развитие и модернизиране. 

 На 23-ти август 2022 г. в НАПОО беше организирано първо обучение за 

служителите, което се проведе от компанията, избрана за изпълнител 

на услугите. 

Проектните дейности се изпълняват по график като до края на 2022 г. 

предстои окончателното внедряване на дигиталните инструменти и в двете 

партньорски организации. В третата фаза, планирана за началото на 2023 

г.  ще бъде оценен ефектът от изпълнението на проекта и ще се оповестят 

конкретните резултати. 

 

 


