
 
ПРОГРАМА 

 

Семинар: „Засилване на продължаващото обучение и квалификация – 
практически възможности пред представителите на предприятията 
(работници и работодатели) за бъдещи действия и експертно влияние” 

дати: 22.04. – 26.04.2013 г.  

място:  Принцес хотел, София (България) 

 

Ден  1 
 
понеделник 
22 април 

13:00 – 14:00  Пристигане, настаняване 

Обяд за всички участници 

 

14:00 – 14:30 Приветствия и откриване на семинара, цели, 
съдържание, работни процедури, организационни 
въпроси 

14:30 – 15:30 Представяне на проекта ВІСО 
 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 
 

16:00 – 17:00 Представяне на участниците и лекторите   

Професия/длъжност, служебни задължения в предприятието, 
очаквания на участниците от семинара  

17:00 – 17:30 Защо е задължително въвеждането на система за 
продължаващо обучение в предприятието? 
 

17:30 – 17:45 почивка 

17:45 – 19:00 Обмяна на опит относно настоящата ситуация на 
продължаващото обучение и квалификация в 
предприятието 
 

19:30 Вечеря – продължава обмен на опит между участниците 

 

Ден 2 

 
вторник 

23 април 

09:00 – 10:30 Основна информация за секторите: 

  

 цели на предприятието, интереси на работещите и 
промени в предприятието 

 роля и задачи на служителите по обучение и 
квалификация в МСП  

 

10:30 – 11:00 Кафе-пауза 

11:00 – 12:30 Основна информация за секторите: 

 Мотивация и подкрепа като предварително условие за 
културата на продължаващо обучение в 
предприятието  

 Необходими условия за успешно продължаващо 
обучение и квалификация  



12:30 – 14:00 

 

Обяд 

 

Ден 2 

 
вторник 

23 април 

14:00 – 15:30 

 

Основна информация за секторите: 

 Създаване на качествен екип  

 Основни въпроси на теми за обучение, целеви групи  

 Анализ на потребностите от квалификации с участие 
на работещите  

 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 
 

16:00 – 17:30 Основна информация за секторите: 

 Разработване на план за обучение и квалификация, 
бюджет и правила за освобождаване от работа за 
обучение   

 Обособяване на мерки за обучение и квалификация  

 Гарантиране прилагането на индивидуалните мерки   

 Прилагане на резултатите в практиката  

 Проверка на качеството и ефективността на мерките 

 

17:30 – 17:45 почивка 
 

17:45 – 19:00 Работа по групи и докладване в пленума по  примерен 
метод (дървена колиба) 

19:30 Вечеря и обмен на опит между участниците 

   

Ден 3  

 

сряда  

24 април 

09:00 – 09:30 Въведение към фазата на работа по групи: 

 работа чрез характерен примерен модел   

 

09:30 – 11:00 Работа по групи  (с модератор) 
 

11:00 – 11:30 Кафе-пауза 
 

11:30 – 12:30 Представяне на междинните резултати от работата по 
групи 

12:30 – 14:00 Обяд 

 

14:00 – 15:30 Работа по групи - продължение 
 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 
 

16:00 – 17:30 Представяне на резултатите и предложенията  

 дискусия и допълнения  

 

17:30 – 17:45  почивка 

 



17:45 – 18:15 Планиране прилагането на споразумения в 
предприятието  
 

18:15 – 19:00 Избор на подходящи възможности за продължаващо 
обучение  

20:00 Вечеря и обмен на опит между участниците 
 

Ден 4 

 

четвъртък 

25 април 

09:00 – 12:00 Посещение на център за продължаващо обучение 
Критерии за оценяване на обучение, оферти и доставчици на 
продължаващо обучение, вътрешно и външно оценяване  

 

 12:00 – 13:30 Обяд 

 13:30 – 15:00 Съществуващи възможности за влияние върху 
рамковите споразумения в предприятието/ сектора 
относно обучението и квалификацията на работещите 

 

15:00 – 15:30 Кафе-пауза 
 
 

15:30 – 17:00 Прилагане на резултатите от семинара в практиката на 
предприятието 

 Следващи стъпки в предприятието 

 Ролята на координаторите на проекта 

 Експертна помощ при възникване на проблеми 

 

18:00 Вечеря 
 

петък  26 
април  

 Отпътуване  

 


