Национална конференция
„Добри практики в професионалното
обучение в ЦПО“
21 октомври 2021 г.
Проект „Качество и ефективност“, договор: BG05M9OP001-3.020-0001-C01
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Партньори: Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта
Бюджет: 2 000 000 лв.
Срок за изпълнение: 08.01.2020 - 31.12.2023 г.

Резултати от проекта
1.Анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО.
2. Разработване/актуализиране и внедряване на Модел за мониторинг и контрол на качеството на
професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение
3. Актуализиране и апробиране на Процедура за последващ контрол на ЦПО от НАПОО
4. Надграждане на Информационната система на НАПОО (инструмент за внедряване на модела за мониторинг и
контрол на качството в ЦПО)
• Модул за самооценяване на качеството и Визуализиране и сравнение на резултатите от мониторинга на
качеството в ЦПО по различни критерии
• Модул, предназначен за измерване удовлетвореността на завършилите обучение и удовлетвореността на
работодателите
• Модул за проследяване реализацията на обучените лица
• Модули за: обучение с придобиване на правоспособност, валидиране, провеждане на изпитите в ЦПО и др.
5. Модел за мониторинг на усвоените компетентности на завършилите професионално обучение и система за външно
независимо оценяване на резултатите от учене
6. Информационна кампания за кандидатите за обучение в ЦПО и за работодатели
7. Обучение на служителите от институциите на пазара на труда за придобиване на компетентности за работа в новата
среда, вкл. и за извършване на мониторинга и последващия контрол.

Професионално обучение в ЦПО до 15 октомври 2021 г.
Данни от ИС на НАПОО
2020 г. - общо 50375 обучени
Брой
обучени
лица
Професия
1 Монтьор на подемно - транспортна техника
5601
2 Монтьор на транспортна техника
5705
3 Охранител
4547
4 Програмист
3957
5 Сътрудник в маркетингови дейности
3108
6 Козметик
1987
7 Маникюрист-педикюрист
1729
8 Водач на МПС за обществен превоз
1196
9 Заварчик
1163
10 Оператор на компютър
922

2021 г. - общо 53274 обучени

Професия
1Монтьор на подемно - транспортна техника
2Монтьор на транспортна техника
3Програмист
4Охранител
5Сътрудник в маркетингови дейности
6Растениевъд
7Фермер
8Козметик
9Графичен дизайнер
10Маникюрист-педикюрист

Брой
обучени
лица
6206
5093
4247
3612
2917
2126
1878
1597
1402
1398

Професионално обучение в ЦПО през 2021 г.
Данни от ИС на НАПОО
Запазва се интересът към обучение по професиите:
• монтьор на транспортна и подемно-транспортна техника (11793 лица)
• програмисти (4247 лица)
• помощник възпитател (602 лица)
Два пъти по-голям е броят на обучаващите се за компютърна анимация (630 лица) в
сравнение с 2020 г.
Съществено се увеличава броят на обучаващите се в селското стопанство – повече от 3577
лица се обучават за фермери, техник-растениевъди (растителна защита и агрохимия),
агроеколози, работници по овцевъдство и козевъдство, полевъдство, селекция и
семепроизводство и др.
130 лица са обучени по професия Техник по жп - локомотиви и вагони (три пъти повече в
сравнение със същия период за м.г.).
Лек спад на интереса към курсове в сферата на услугите за красота (маникюрист, фризьор,
козметик)

Информационна кампания за кандидатите за обучение в ЦПО и за работодатели
Цели на информационната кампания:
• да информира обществеността за внедряването на моделите за мониторинг на качеството и
мониторинг на компетенциите
• да създаде позитивно отношение към професионалното обучение в ЦПО
• да повиши информираността на гражданите , а впоследствие и мотивацията им за участие в
ПО
• да повиши информираноста на обучаваните и взискателността им към професионалното
обучение в ЦПО
• да информира работодателите за ползите от професионално обучение на служителите и
възможностите да окажат въздействие върху съдържанието и качеството на обучението в
ЦПО

Информационна кампания за кандидатите за обучение в ЦПО и за работодатели
1. Създаване на интерфейс в ИС на НАПОО и в интернет страницата на НАПОО за кандидатите за обучение с полезна
информация:
• кратко описание на всяка професия
• идентифициране на ЦПО, обучаващи по тази професия, преглед и сравнение на ЦПО по избрани индикатори (от
модела за качество на професионалното обучение)
• предоставяне на обучаващите се лица на информация с цел повишаване на тяхната взискателност – напр. По
отношение на договора между кандидата за обучение и ЦПО, учебния график, документите за професионална
квалификация, провеждането на изпити, изискванията към базата по теория и практика и към преподавателите
2. Изготвяне и разпространяване на брошури (10 вида по 1500 броя) – онлайн и на хартия (чрез ДБТ)
3. Изготвяне и публикуване на 1 аудио- и 2 видеоклипа – в национална медия и в Интернет
4. Провеждане на ежегодни Национални конференции с представяне на новите модели и споделяне на добри практики от
ЦПО
5. Публикации – полезни за заинтересованите страни (сайтовете на НАПОО, социалните партньори, МТСП и АЗ, медии)
Цели – да информираме обществеността за внедряването на моделите за мониторинг на качеството и мониторинг на
компетенциите и да създадем позитивно отношение и да направим съпричастни заинтересованите страни

Информационни брошури
• Онлайн
• На хартия

Публикации

Инфографики

Благодаря за вниманието!
Изготвен от ДЗЗД „Качество и ефективност“ в изпълнение на договор № РД-23-6/14.05.2020 г. на
обществена поръчка с предмет „Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за
мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване
на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“

