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Преподавател по заваряване 

Представяме малка история за преподавател по заваряване в ЦПО, който е 

пример за това как проведено много добро професионално обучение, може да прерасне 

в практикувана професия полезна за обучаемите и работодателите.  

Иван е наследил влечението си към техниката от своя баща. Завършил е средното 

си образование в Техникум по механотехника в града, после става машинен инженер. 

Прилагайки получените знания работи като сервизен техник във фирма за ремонт на 

леки и лекотоварни автомобили. След това се премества във фирма за ремонт на 

верижни машини. През 2002г. сменя професионалното поприще и работи в сферата на 

реконструкция и модернизация на сгради.  

През 2016 г. като безработно лице се включва в обучение по заваряване. По време 

на обучението впечатлява преподавателите с бързото усвояване на теоретичната част и 

особено точно осъществяване на задачите от практическата част. На проведените 

квалификационни изпити получава отлични резултати.  

След завършване на курса, тъй като по това време е безработен и е направил 

впечатление на ръководството на ЦПО, към него е отправена покана за водене на 

теоретичната част на обученията по заваряване първоначално като лектор. След много 

добрите резултати от водените курсове е назначен на трудов договор като преподавател 

по „Заваряване“.  

Продължава да повишава квалификацията си като получава правоспособност по 

заваряване по всички най-широко използваните методи в практиката. Съвместно с 

неговият ментор и дългогодишен преподавател по практика по заваряване в центъра 

успява да усвои повечето  от тънкостите на занаята в неговата практическа част.  

Провежда обучения не само по курсовете финансирани по НПДЗ, но и по заявки 

на работодатели, които след реализацията на обучаемите споделят информация за 

много добрата подготовка получена благодарение на него. В последните четири години 

провежда и обучения по заваряване по заявка на Строителната камара в България, от 

където отзивите също са много добри.  

През годините като преподавател по теория на заваряването усъвършенства и 

редактира ръководството изготвено от специалисти в ЦПО за подготовката на 

заварчиците. Въвежда практиката на всеки от обучаемите да се предоставя копие на 

това ръководство за да може да се използва и след приключване на обучението. 

Разработва набор от контролни тестове по съответните модули и интерактивни задачи 

за разработване на технологичен процес по заваряване. Всички изготвени материали се 

използват по време на обученията и допринасят за по-лесното усвояване на учебния 
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материал, тъй като групите, с които се работи са твърде различни по своето 

образователно ниво и интелект.  

Паралелно с професионалните обучения, които води се включва и при 

провеждането на обучения по ключови компетентности и при реализацията на 

международни проекти на ЦПО.  

По време на работата си в ЦПО е провел обучение на над 400 заварчика, голяма 

част от които са се реализирали в строителството и в производството. Това прави 

приноса за обществото на героя в нашата „малка история“ според нас  значителен. 


