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В Държавно 

предприятие  

„Българо-германски 

център за 

професионално 

обучение“ 

(ДП БГЦПО) 
 

 

Програмата е за максималния брой учебни часове - 40. 

Обучението се провежда в рамките на 3 дни. Завършва с Удостоверение 

по образец на Министерство на образованието. 

 

Програмата подлежи на адаптиране към желанията на фирмите. 
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Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално 

обучение" (ДП БГЦПО) провежда обучение на наставници от 2012 година съгласно 

акта си на създаване - чл. 60а от Закона за насърчаване на заетостта, ал. 3, т. 4: 

"4. обучение на наставници, външни експерти и обучаващи на възрастни по 

конкретни професии;". 
 

Придобитият опит от ежегодно обучаваните обучаващи на възрастни, вкл. наставници (около 

200 лица на година) дава увереност на екипа на ДП БГЦПО, че по този начин допринася за развитието 

на далното обучение в България, на наставничеството като един полезен за всяка фирма процес и 

подпомага работодателите в техните усилия за повишаване квалификацията на персонала.  

Обучението на наставници има пряко отношение към квалификацията на персонала и 

качеството на труда и придобива още по-голямо значение за предприятията и фирмите не само в 

рамките на дуалното обучение, но и при схеми за чиракуване, практики на ученици и обучавани в 

центрове за професионално обучение, стажове на студенти, новоназначени работници и служители.  

Наставниците са ключови фигури във фирменото обучение и от тяхната дейност до голяма 

степен зависи успеха на фирмата.  
 

Предлагаме на Вашето внимание обща учебна програма за обучение на 

наставници, която можем да адаптираме към Вашите желания, потребности и 

възможности като организация и изпълнение.   

 Програмата е базирана на утвърдената със Заповед на министъра на 

образованието и науката № РД09-997/02.04.2019 г. "Програма за обучение на наставници 

за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с 

обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение)".  
 

При обучение в ДП БГЦПО учебното време в нея от 32  уч.ч. е адаптирано към 

40 уч.ч. в полза на практически упражнения и конкретни разработки.  
 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ Общ брой 

уч.ч. 

Уч.ч. 

Теория 

Уч.ч. 

Практика 

 

1 Нормативна база на обучението чрез работа 

(дуална система на обучение) 

Работа с налични нормативни документи 

4 4  

2 Основни педагогически и психологически 

знания и умения 

Методи за обучение 

Социални умения 

8 4 4 

3 Планиране, реализиране и оценяване на 

обучението чрез работа (дуална система на обучение) 

Запознаване с процесите и начин на осъществяване 

12 6 6 

4 Казуси от практиката и добри фирмени практики 

(Препоръчителен формат – интерактивен; работа по групи) 

Обмен на опит, дискусии 

8  8 

5 Изготвяне на учебни материали 

Учебно-трудови задачи 

Дневник на практическото обучение 

Писмена разработка на учебна единица 

8  8 

                                                                           Общ брой часове  40 14 26 
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