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И ОБУЧЕНИЕ 
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ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за 

професионално образование и обучение организира кампания за популяризиране на добри 

практики в лицензираните центрове за професионално обучение: 

Отличия за добри практики в професионалното обучение 

Кампанията има за цел да се събере информация за успешно приложени нововъведения, които 

са допринесли за повишаване на качеството и привлекателността на професионалното обучение 

и начина, по който то се организира и провежда. 

Примерни области за номиниране, които не са задължителни, а само ориентировъчни: 

 Привличане на лица за професионално обучение 

 Популяризиране на дейността и услугите, предоставяни от вашето ЦПО 

 Успешни методи за подобряване достъпа до обучение (дигитални платформи, обучение 

на работното място, други) 

 Успешни форми на сътрудничество с работодателите  

 Проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучените лица – как се провежда 

и за какво се използват данните 

 Справяне в условия на пандемия 

 Прилагане на възможностите за валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности на лица, навършили 16 г. 

 Осигуряване на курсове за професионално обучение в отдалечени региони или малки 

населени места 

 Дигитализация и прилагане на т.нар. „зелени идеи“ 

 Постижения на курсисти 

 Постижения сред преподавателите 

 Start-up -  ЦПО, лицензирани през 2020 г. и 2021 г. 

Ако смятате, че дейността на вашия ЦПО заслужават да бъдат отличени, участвайте в подаването 

на номинации като попълните формуляр за участие, в който опишете добрата практика.  

Формулярът, както и приложения към него - ако разполагате с такива (напр. снимки, презентации 

и др.), следва да изпратите на имейл: napoo@navet.government.bg  в срок до 15.09.2021 г. 

Отличията за добри практики в професионалното обучение са възможност да представите вашата 

организация и да демонстрирате своята ангажираност към професионалното обучение. 
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