Уважаеми клиенти,
Предвид
ситуацията
с
пандемията
от
ковид-19
предлагаме
на
Вашето
внимание смислено използване
на времето в къщи – под
карантина, в неплатен отпуск,
като Хоум офис.
Обучението,
което
Ви
предлагаме, се провежда в
смесена форма - в онлайн среда
и
като
индивидуални
присъствени консултации в
клоновете по График – в края
му, като подготовка за изпита, и
при желание и необходимост от
Ваша страна.

Предложения за обучение в смесена форма в клоновете на ДП БГЦПО
Обучение по ключова компетентност
Уважаеми клиенти,
Включете се в обучение по необходима за Вашето професионално и личностно развитие
ключова компетентност - КК: Акцентите в съдържанието ще Ви дадат информация с какво
обучението ще Ви помогне, кои са най-важните теми – можете да получите и цялата учебна
програма и всички детайли по организацията на обучението при Ваше запитване в
съответния клон на ДП БГЦПО.

Конкретна информация за обученията ще намерите на страниците на клоновете!

Обучение по ключова компетентност в клон Плевен
Наименование на
КК
Инициативност и
предприемачество
Дигитална
компетентност Excel
Дигитална
компетентност Word

Акценти – важни теми
в съдържанието

Продължителност

Как да създам своя фирма?
Откриване и оценка на бизнес
идеята?
Как да изготвя бизнес-план?
Създаване, редактиране,
форматиране и отпечатване
на документ с програмата MS
Excel.

30 уч.ч

140

Ваня
Иванова

45 уч.ч.

250

45 уч.ч.

250

инж.
Алексей
Грънчаров
инж.Милена
Абрашева
инж.
Алексей
Грънчаров,
инж.Милена
Абрашева

Създаване, редактиране,
форматиране и отпечатване
на документ с програмата MS
Word.

Цена
в лева

Преподавател

Бележки
Необходими
са
компютърни
умения.
Необходими
са
компютърни
умения.
Необходими
са
компютърни
умения.

Дигитална
компетентност –
AutoCAD 2D

Дигитална
компетентност –
AutoCAD 3D

Създаване на правилни
фигури. Редактиране и
модифициране на фигурите.
Оразмеряване и щриховане.
Създаване и редактиране на
двумерен чертеж.
Създаване на обемни форми
(3D форми). Редактиране и
модифициране на триизмерни
изображения. Създаване и
оразмеряване на цялостен
триизмерен обект.

45 уч.ч.

250

инж.
Алексей
Грънчаров

Необходими
са
компютърни
умения.

45 уч.ч.

250

инж.
Алексей
Грънчаров

Необходими
са
компютърни
умения.

Забележка: Организацията по провеждане на обучението се съгласува със заявителя – дата на стартиране и
график за провеждане на обучението. Предложения за дати на стартиране на обученията можете да намерите
на страницата на клон Плевен (pl.bgcpo.bg), меню „Курсове“, подменю „Ключови компетентности“.

Обучение по ключова компетентност в клон Стара Загора
Наименование на
КК
Инициативност и
предприемачество
Дигитална
компетентност “Auto
CAD 2D”

Дигитална
компетентност
“Електронни
таблици”

Дигитална
компетентност
“Компютърна
грамотност”

Акценти – важни теми
в съдържанието

Продължителност

Цена
в лева

Преподавател

Как да създам своя фирма?
Към кой бранш да се насоча?
Как да изготвя бизнес-план?
Основни принципи при
чертането.
Настройки на потребителския
интерфейс. Използване на
командния ред. Чертане на
базови и сложни геометрични
фигури.
Създаване, структуриране и
форматиране на електронни
таблици.
Условно форматиране,
валидиране на данни.
Сортиране по повече
признаци, усъвършенствано
филтриране на данни.
Запознаване и прилагане на
полезни нови функции за
обработка на данни.
Професионално оформяне на
таблиците и подготовка за
печат с определени
изисквания. Анализиране на
данни с осеви таблици и
диаграми.
Повишаване на дигиталните
умения за работа с
компютърна техника.
Запознаване с операционна
система. Получаване на
практически умения за работа
с файлове и папки.
Получаване на знания и
придобиване на умения за
работа с текстообработваща
програма и електронни
таблици.

30 уч.ч.

140

Живко
Желев

45 уч. ч.

250

Надя
Пенчева

45 уч. ч.

250

Надя
Пенчева

45 уч. ч.

250

инж. Ив.
Димитрова

Бележки

Обучение по ключова компетентност в клон Царево
Наименование на КК

Инициативност
и предприемачество
Дигитална
компетентност

Умения за учене

Обществени и
граждански
компетентности

Комуникация на чужд
език – Английски език
А 1 ниво

Акценти - важни теми
в съдържанието

Продължителност

Как да създам своя фирма?
Към кой бранш да се насоча?
Как да изготвя бизнес-план?

30 уч. ч.
от 24.02.02.03.2021

Електронни таблици /Excel/

45 уч. часа
от 08.03.16.03.2021

Управление на времето.
Запознаване и разбиране на
различни начини и методи на
учене. Самопознание,
откриване на силни и слаби
страни.
Управление на промянатапреодоляване на стреса.
Управление на конфликтитеподходи и роли за
разрешаване на конфликтите.
Гражданска и социална
култура.
Усвоява основни граматични
познания: изразяване на
сегашни, минали и бъдещи
действия; усвоява ключова
лексика по теми от
ежедневието; придобива
умения за разбиране и
разговаряне в ежедневни
ситуации.

Цена
в лева

140

Преподавател

Бележки

Златинка
Нарлийска

250

30 уч. ч
от 24.02.02.03.2021

30 уч. ч
от 08.03.12.03.2021

140

140

120 уч. часа
от
01.03.12.05.2021

Валентина
Тодорова

Антоанета
ИвановаГочева

Цветелина
Топалова
600

Обучението
ще се
провежда
от
понеделник
до петък от
18:00 ч

Обучение по ключова компетентност в клон Пазарджик
Наименование на КК
Компютърен
машинопис

Работа с Excel

SEO оптимизация

Акценти – важни теми
в съдържанието

Продължителност

- Какви са правилата за
24уч.ч.
десетопръстен метод за
от
писане на компютър?
19.02.2020
- Как правилно да пишете
до
текст на български език?
26.02.2020
- Как се въвеждат и
24уч.ч
форматират данни?
- Работа с формули и
от
функции;
22.02.2020
- Сортиране и филтриране;
до
- Работа с диаграми.
01.03.2020
- Как да придвижвате сайта
8 уч. ч.
си в предните позиции на
1. 19.02.2021
Google
2. 02.03.2021
- Как да оптимизирате за
търсене на съдържанието в
сайт
- Как да работите с
инструментите на Google

Цена
в лева

Преподавател

Бележки

120

Галина
Вучкова

подходящо
за
начинаещи

250

Лидия
Кайнарова

подходящо
за
начинаещи

90

Лидия
Кайнарова

подходящо
за
начинаещи

Изграждане на уеб
сайт, базиран на CMS

- Как се проектира и
изработва сайт с WordPress?

24 уч. ч.

140

Стоян
Георгиев

подходящо
за
начинаещи
и
специалисти

Емил
Натов

подходящо
за
начинаещи

от 22.02.01.03.2021

Ефективна
презентация

- Как да изградим
презентация със средствата
на PowerPoint
- Правила за ефективна
презентация

16 уч. ч.
от
22.02.2020
до
01.03.2021

70

Подготовка за
кандидатстване за
работа

- Какви са особеностите в
подготовката на документи
за кандидатстване за
работа?
- Успешно поведение по
време на интервю за работа

16 уч. ч.

70 лв.

Галина
Вучкова

Преподавател

от
22.02.2020
до
01.03.2021

Обучение по ключова компетентност в клон Смолян
Наименование на КК
Инициативност и
предприемачество

Дигитална
компетентност –
„Работа с електронни
таблици в MS
EXCEL“

Дигитална
компетентност –
„Компютърна
грамотност“

•
•
•
•

•
•

Акценти – важни теми, в
съдържанието

Продължителност

Как да избера правилната
бизнес идея?
Към кой бранш да се насоча?
Как да създам своя фирма?
Как да изготвя бизнес-план?
Как да създам концепция за
стартиране на собствен
бизнес?
Въвеждане, редактиране и
форматиране на различни
типове данни с програмата
MS EXCEL.
Извършване на изчисления с
помощта на формули и
функции.
Вмъкване и обработка на
диаграми.
Отпечатване на електронни
таблици
Придобиване на основни
знания за работа с компютър.
Запознаване с възможностите
на текстообработваща
програма Microsoft WORD.
Придобиване на умения за
въвеждане и коригиране на
текст.
Придобиване на знания за
създаване на папка/
директория, преименуване и
изтриване.
Работа с електронна поща.
Работа с Internet.

30 уч.ч.

Цена
в
лева
140

45 уч.ч.

45 уч.ч.

Бележки

Йорданка
Павлова

Цената е при
група от
минимум 10
участника.

250

Виолета
Ангелова

Цената е при
група от
минимум 10
участника.

250

Виолета
Ангелова

Цената е при
група от
минимум 10
участника.

