
ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ 
ЕТ "АЛФА – ХРИСТО СТЕФАНОВ" 

 

Имайки пред вид Лисабонската стратегия 2020 Център за професионално обучение 
към ЕТ "Алфа - Христо Стефанов" разработи  план за развитие на обучителния 
процес в европейски аспект. 
С постигнатите до момента резултати Центърът е сред водещите обучаващи 
институции по професионално обучение и обучение по ключови компетентности в 
страната. Но динамично променящата се глобална среда налага въвеждането на 
иновативни, общодостъпни и по-ефективни форми на обучение. 
Въз основа на задълбочен анализ на перспективите за развитие на професионалното 
обучение и обучението по ключови компетентности Методическият съвет на 
Център за професионално обучение към ЕТ "Алфа-Христо Стефанов" разработи 
стратегия за развитие, включваща следните приоритетни направления: 

1. Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез въвеждане на 
иновативни форми и методи на преподаване; разширяване обхвата на предлаганите 
обучения чрез създаване на съдружия и при прилагане на фрайчайзинговия подход. 
2. Създаване на система за предоставяне на дистанционно обучение по 
лицензираните професии и по ключови компетентности: 
  - Повишаване на дигиталните умения на преподавателите и обучаемите; 
  - Дигитализация на професионалните умения на преподавателите; 
  - Проучване на съществуващи образователни платформи, анализ и избор на 
подходяща платформа; 
  -  Избор и планиране на пилотни обучителните модули за дистанционно обучение. 
3. Изграждане и подобряване на компетенциите на обучаемите в областта на 
ефективна комуникация в интернационална среда и повишаване на познанията за 
културата на европейските страни при професионалното обучение в областта на 
туризма (Центърът има лицензия за обучения на 90% от професиите в тази сфера). 
4. Актуализиране на обучението по ключови компетентности насочено към 
изграждане на "меки умения" - умения за екипна работа, комуникативност, 
инициативност, предприемачество, лидерски умения, лоялност, отговорност, 
точност, учене през целия живот. 
5. Разработване на програма за квалификация на преподавателите като основен 
фактор за качеството на предлаганите обучения насочена към: 
  - Преподаването на чужди езици като средство за ефективна комуникация и 
предприемачество (бизнес) 

  - Използване на ИКТ технологии за преподаване в класна стая и за дистанционно 
обучение; 
  - Проучване на международния опит в областта на методологията и културата при 
чуждоезиковото обучение; 
  - Обмяна на опит между преподавателите чрез подходящи организациоони форми 
(семинари, кръгли маси, дискусии); 
  - Усъвършенстване на утвърдените в практиката и прилагане на нови 
интерактивни форми и методи на работа. 


