Представяне на инициативата
„Добри практики в професионалното
обучение“

Цели на инициативата
1.

Да се популяризира професионалното обучение в лицензираните центрове за
професионално обучение (ЦПО)
2. Да се съберат данни за успешно приложени нововъведения, които са
допринесли за повишаване на качеството и привлекателността на
професионалното обучение
3. Успешните добри примери да станат видими и да намерят своите
последователи
4. Лицензираните ЦПО да демонстрират своята ангажираност към
професионалното обучение
5. Да се откроят новите тенденции и иновации в професиите, както и в методите
на преподаване
6. Да се насърчи партньорството между бизнеса и обучаващите институции

Категории за отличия
Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение
Успешно партньорство между работодател и лицензиран ЦПО
Активни курсисти - обучени или обучаващи се в момента лица

Категория „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение“ 18 бр.
номинации
ЦПО към “СофтУни ЦПО” ЕООД, гр. София
ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Агенция Здраве и грижи”, гр. Враца
ЦПО към “Експерт-учебен център” ЕООД, гр. София
ЦПО „ЦПО към “Сънфудс България” ЕООД, гр.София
ЦПО към Стопанска академия Димитър Ценов, гр. Свищов
ЦПО към Учебен център - НСБС ЕООД, гр. София
ЦПО „Съдебен служител“ към „Де юре“ ЕООД, гр. Велико Търново
ЦПО към сдружение “Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската
промишленост в Северен Централен планов район“ гр. Русе
ЦПО към Фондация “Микрофонд, София”
ЦПО към Нет Ит ЕООД, гр. София
ЦПО към “Частен професионален колеж Ейч Ар Си Кулинари Академи България” ООД гр. София
ЦПО ТЕРРА към ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД, гр. Хасково
ЦПО “Релакс” към “Савов-77” ЕООД, гр. Сливен
ЦПО към Фондация “Карин дом“, гр. Варна
ЦПО към “Академия за професионални обучения” ЕООД, гр. Варна
ЦПО към СОФОС КОНСУЛТ ООД, гр. Варна
ЦПО към “Горска академия” ЕООД, гр. София
ЦПО Богоя към “БОГОЯ-М” ООД, гр. Варна

Категория
„Успешно партньорство между работодател и
и лицензиран ЦПО“
3 бр. номинации
Български туристически съюз с ЦПО към БТС, гр. София
„Крис Бранд“ ЕООД и ЦПО Богоя към “БОГОЯ-М” ООД, гр. Варна
Занаятчийско предприятие „Митко Кунев“ фризьорски салон и ЦПО към Сдружение
“Етника”, гр. Бяла Слатина

Категория „Активни курсисти - обучени или обучаващи се в момента лица“
5 бр. номинации

Курсист на ЦПО Богоя към “БОГОЯ-М” ООД, гр. Варна
Курсист на ЦПО към „Рувекс“ АД, гр. София
Курсист на ЦПО към Нет Ит ЕООД, гр. София
Курсист на ЦПО към “Академия за професионални обучения” ЕООД, гр. Варна
Курсист на ЦПО към “Експерт-учебен център” ЕООД, гр. София

