С подкрепата на
Програма Еразъм+
на Европейския съюз

УЧЕНЕ

MUHUCTEPC1BO
НА ОБРАЗОВАНиЕТО
U НАУКАТА

през целия живот

„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на образованието и науката и Областната координационна група
за учене през целия живот - Област Сливен организират семинар за представители на
различни заинтересовани страни от Област Сливен. Събитието се осъществява с
подкрепата на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и ще се проведе онлайн на 18

ноември 2021 г. от 11,00 ч. в платформата ZOOM. Поканени за участие са представители
на различни институции и организации от сектора за учене на възрастни.
Линк за включване в семинара ще Ви бъде изпратен на 17 ноември 2021 г.
На семинара ще бъдат представени добри практики от Област Сливен, свързани с
образованието и обучението на лица, навършили 16-годишна възраст.
За допълнителна информация можете да се обърнете към г-жа Димитринка Петкова
- заместиик-областен управител и областен координатор за учене през целия живот.

Приложения: предварителна програма.

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188
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„Националните координатори в изпълнение на
Европейската програма за учене на възрастни”

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

(онлайн семинар за представители на различни заинтересовани страни от сектора за
учене на възрастни от Област Сливен)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

18 ноември 2021 г., 11,00 ч.
Откриване на семинара

Валентина Дейкова - Министерство на образованието и науката,
национален координатор и ръководител на проекта

11,00 ч.

Димитринка Петкова - заместник-областен управител на Област
Сливен и областен координатор за учене през целия живот
Добри практики в сферата на образованието и обучението в Об
ласт Сливен

Областен информационен център - Сливен
Свобода зад решетките

СОУ „Аргира Жечкова“ към Затвора в гр. Сливен, Ваня Димитрова
11,15-12,45

Регионален център за икономическо развитие, гр. Сливен

Жулиета Николова
Проект „Домино“ - дуално образование за модерните изисква
ния и нуждите на обществото

Професионална гимназия по механотехника, гр. Сливен,
Елена Атанасова
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MUHUCTEPCTBO
НА ОБРАЗОВАНиЕТО

УЧЕНЕ

U НАУКАТА

през целия живот

„Националните координатори в изпълнение на
_______ Европейската програма за учене на възрастни”____________________________

Читалище „Зора“ - 160 години извор на знание и вдъхновение,

Светлана Драганова
ПГ по селско стопанство, Нова Загора - 62 години традиция, но
ваторство, професионализъм

Лиляна Стоянова
Управление на социална услуга

Камелия Грозева, Дневен център за пълнолетни лица сувреждания,
гр. Сливен
ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен - училище с минало, нас
тояще и бъдеще

Даниела Караманова
12,30

Дискусия, въпроси, закриване

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
Споразумение № 614188

ТТГТО "Добри
I Желязков" Сливен

училище с минало,
настояще и бъдеще

I

История

1

^Училището е основано през 1883 г.гза

кадри за

нуждите на текстилната промишленост
^Първоначално обучението се провеи^да |вър срабриката

i «I! 111;
'''През 1906 година започва строеж на нова училищна сграда, която
функционира и днес.

sОт създаването си до днес

-

.

,

,
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Днес гимназията осъществява
обучение в традиционните
текстилни специалности:
«Предачно производство»
«Тъкачно производство»
«Плетачно производство»
«Апретурно и багрилно производство»

Гимназията осъществява обучение и
в модерните специалности:

«Моден дизайн»
«Конструиране, моделиране и
технология на облекло от текстил»

«Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни
изделия»
«Компютърно проектиране и десениране на плетени площни
изделия»

Осигуряване на
качествено образование

3

^Високо квалифициран екип от педагоически специалисти по
общообразователна и професионална подготовка

Съвременни шевни работилници

Физична лаборатория за изпитване на
текстилни материали

модерен софтуер за проектиране и десениране
на тъкани и плетени площни изделия.

4

Осъществява
не на дуална
система на
обучение

Партньор-работодател
^Наш дългогодишен партньор-работодател е фирма
„Е. ЛЛиролио" ЕАД, водеща в производството на текстилни
продукти в световен мащаб.

„Е. Миролио" ЕАД осигурява на учениците от XI и XII клас
възможност за работа:

sв реална работна среда;
S в екип с опитни
наставници;
s с най-модерните
съвременни машини за
производство на текстил.

Предимства

^Съчетание от знание и
практически опит

Предимства
S Учениците получават възнаграждение за положения труд
на базата на трудов договор

Предимства

S Завършилите ученици

получават диплома за средно
образование и свидетелство
за професионална
квалификация с придобита
трета степен.

Предимства
^ След завършване на средно образование
учениците могат веднага да започнат
работа, без да е необходима
допълнителна подготовка.
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Ученици с кариера
Това са нашите ученици от специалност „Компютърно
проектиране и десениране на плетени пло\цни изделия".

Учене през целия живот
Гимназията осигурява възможност за обучение в самостоятелна
форма.
Изисквания към кандидатите:
S Навършени 16 години

S Желание за учене

Учене през целия живот
През настоящата учебна година в гимназията се обучават
общо 21 ученици от VIII до XII клас в специалностите:
„Моден дизайн",
„Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни

изделия",

„Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия",
„Предачно производство",
„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил".

Учене през целия живот
Ученици в самостоятелна форма на обучение придобили
диплома за средно образование:
^През 2018/2019 учебна година - 14 ученици,
^През 2019/2020 учебна година - 12 ученици,
^През 2020/2021 учебна година - 13 ученици.

Благодаря за вниманието!
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ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА“ - 160 ГОДИНИ
ИЗВОР НА ЗНАНИЕ И ВДЪХНОВЕНИЕ

ш

Народно читалище "Зора"
е създадено през 1860
година

• С неговата дейност
свързват съдбата си
бележити сливенски
граждани като Добри
Чинтулов, Сава
Доброплодни, Михаил
Икономов, Андон
Бояджиев, д-р
Стамболски, Иван
Добровски д-р Иван
Селимински, д-р
Миркович, Стефан
Георгиев Гидиков
/първият председател на
читалището/,д-р Начо
Планински и много други.
Читалището развива
богата културна дейност.

• . Създаването на библиотеката
при Читалище "Зора" през 1855
година предхожда основаването
му.
• През 1893 година от учителя
Михаил Райнов е основал
първият смесен хор в България по-късно наречен хор "Добри
Чинтулов". През 1910 г. е
създадена "Детска музикална
китка' от Васил Димитров. През
1919 г. започва работа
професионален драматичен
театър, а през 1922 година
частното кино в Сливен става
собственост на читалището.
Същата година е открит за
посещения исторически музей, а
през 1933 г. се сформира
самодеен симфоничен оркестър.
1935 е годината, в която е
уредена първата Обща
художествена изложба на
сливенските художници. През
този период в читалището е
съсредотснен целият културен
живот на Сливен.

1б5 ГОДИНИ БИБЛИОТЕКА “ЗОРА" Е ЛЮБИМО
МЯСТО НА СЛ ИВЕНЦИ СЪС СВОЯ БОГАТ ФОНД

ОПАЗИЛА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЦЕННИ
ИЗДАНИЯ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО
■-J

НАШИ ДНИ, ДНЕС ТЯ Е СЪВРЕМЕНЕН

Библиотека „Зора” учене в електронна среда

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
•

Фондът й съдържа 110300 библиотечни единици - книги,
албуми, периодика, грамофонни плочи, компактдискове.
Много от изданията, съхранявани единствено тук, са с
изключителна библиографска и културна стойност.
Библиотеката регистрира средно годишно 40 000 читателски
посещения на място. Благодарение на съвместната работа
с неправителствени организации Библиотека "Зора" успява
да премине разделителната линия между традиционната и
модерна библиотека. Постигната е пълна автоматизация на
всички библиотечни дейности и отдели, работи се и по
дигитализация на редки книги и периодични издания;
създадени са големи по обем собствени бази данни библиографски и пълнотекстови, включващи текущите
постъпления от 1990 година до днес. Осигурен е пълен
достъп до интернет, безплатен за читателите.

Поддържат се два сайта,
официален на читалището
https://www.zora-sliven.net и
блог https://bloq.zora-sliven.net/,
както и фейсбук страница:
@biblioteka.zora. Чрез тях се
предоставят дистанционни
услуги и информация за
потребителите - виртуална
справочна служба, достъп до
електронните каталози на
библиотеката, дигитална
библиотека, виртуална
библиотека „Книжовно
наследство", Ежедневни
публикации в рубрики
„Личности”, „Събития”, „Факти”,
обществена информация от
региона, електронни издания и
АР-

. • Библиотеката се превърна в обучителен център в изпълнение на
|
проекта "Библиотеката - център за неформално образование и
I
културни дейности", реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални
библиотеки - България" и Министерство на културата през 2017 2018г. Проектът включваше организиране на обучения по IT
компетентности и работа с мобилни устройства за възрастни хора над
60 години, обучения по библиотечно-информационна грамотност за
|
учащи в гимназиален етап на обучение и студенти.
I

„Библиотека „Зора”- място
за неформално
образование на
местната общност”
• В края на 2019 година Библиотека „Зора” получи
одобрение и финансова подкрепа от инициативата „Ти
и Lidl за по-добър живот", в партньорство с Фондация
„Работилница за граждански инициативи" и Български
дарителски форум, за проекта си „Библиотека
„Зора”- място за неформално образование на
местната общност”.

bFJ
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• Планираните дейности, които се осъществиха в
периода от ноември 2019 до август 2020 година, бяха
три курса за обучение на хора над 55 години по
начална компютърна грамотност и работа с мобилни
устройства и електронни четци, обучение по
информационна грамотност за ученици от горния
курс, онлайн обучение на обучители по финансова
грамотност.

W

• Обучението в курсовете за
възрастни включваше работа
с Интернет, електронна поща,
Facebook, ползване на
мобилни устройства таблети, електронни четци и
бе безплатно за участниците.
Целта бе да се
подпомогне преодоляването
на изолацията на
хора, нуждаещи се от умения
за работа с новите
информационни и
комуникационни технологии.

• Обучението на обучители по финансова
грамотност предостави методология и
техники за работа с възрастни с цел
повишаване нивото на тяхната базова
финансова грамотност при използване на
финансови продукти и услуги. Курсът бе
предназначен за подготовка на
обучители в читалищата с идеята всеки от
тях да получи умения за провеждане на
обучения в своето читалище.

Началото е поставено
през септември 1959
като Детска музикална
школа. Първи директор
на школата е Мишо
Тодоров, емблематична
личност в музикалната
история на Сливен,
завършил Женевската
консерватория , по-късно
школата ще носи
неговото име.

• През 1981 е взето
решение да бъде
променена структурата на
школата и тя прераства в
Обединена школа по
изкуства. Към класовете
по пиано, цигулка,
акордеон и китара се
добавят нови
подразделения:
„Фолклор”,
„Изобразително и
приложно изкуство",
„Класически балет”,
„Детски музикален
театър”, „Кукленотеатрална студия”,
„Литературно творчество".

• Днес ученици на школата са вече не само деца, но хора от всички
възрастови групи. В класовете по солфеж, вокална техника, пиано, спортни
танци, фолклорни танци и модерни танци се обучават всички, които имат
потребност да придобият умения в света на музиката и танца. Това са
формациите: Класът по китара, солфеж и вокална техника с преподавател
Иван Кавръков, Вокална група РУССКАЯ ПЕСНЯ” с ръководител Нина
Михайлова, Фолклорен клуб „ВЕСЕЛИЕ” с ръководител Силвия Плачкова,
Танцова трупа „ВЕСЕЛА ДРУЖИНКА" с ръководител Весела Павлова,
Вокално-инструментална група "ПАРАЛЕЛ-ЗОРА” с ръководител
Константин Найденов.

Смесен хор

«Добри
Чинтулов»
Смесен хор «Добри Чинтулов» е първият смесен
хор в България. Повече от столетие е един от
стожерите на музикалния живот в страната. Под
диригентството на акад. Методий Григоров, автор на
първите църковно певчески сборници с песнопения
на съвременен български език, от 1977г. до 2018г., и
след това на Георгиос Филаделфевс, пианист и тенор
с международна известност, хористи на възраст над
18г. се обучават в хорово пеене, с богат репертоар от
различни музикални жанрове.
Хор „Добри Чинтулов" става носител на найпрестижни награди: златни медали от републикански
фестивали от 1979г. до 1984г. и звание
„Представителен хор’, лауреат е на XIX
Международен фестивал на хоровата песен в Полша,
„Голямата награда на Съюза на полските хорове и
оркестри" Фестивала на сакралната музика в град
Превеза-Полша, Международен хоров фестивал в
гр.Охрид - Македония Международен хоров

нп
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Русия Италия, Испания, германия, Турция,
зхия, Словакия, Франция, Белгия, Австрия,
Кипър, Украйна, Словакия и други.

В навечерието на 1 ноември 2020г. Ден на народните будители, Народно читалище .Зора
1660", гр Сливен, бе удостоено от президента на републиката Румен Радев с плакет
.Се се. Кирил и Методий" , за 160-годишнината от създаването на читалището и за
значимия принос към българската култура, духовност и просветно-образователна
традиция.
А тази година по повод 165-годишнината от началото на общонародното читалищно дело
и Деня на народните будители, на председателя на НЧ .Зора I860" в град Сливен - Минко
Стефанов бе връчен почетен знак на президента на Република България

„Никой друг не можеш да
научиш, можеш само да
му помогнеш да открие
знанието в себе си.”
Галилео Галилей

Адрес: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” 11
Тел:0887811025;0878577981; www.redc-sliven.org; redc^slivenfa abv.bg
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Регионален център за иконимическо развитие гр. Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" 3-А
Тел: 0887811025; 0878577981; www.redc-sliven.org; redc_sliven@abv.bg

Регионалният център за икономическо
развитие /РЦИР/
е неправителствена организация, създадена в
обществена полза през 1998 г.
Основната цел на фондацията е да подпомага
малкият и
среден бизнес чрез разработване на регионални механизми за
икономическо развитие, професионално обучение, чуждо
езиково
и
обучение
по
ключови
компетентности,
посредничество между местните общности, разрешаване на
бизнес спорове и др.

Основни дейности
1. Център за професионално обучение - с лиценз от НАПОО за
20 професии. Организиране и провеждане на обучения за
професионална квалификация на възрастни.
2. Разработване на стратегии за регионално развитие и подкрепа на

5. Организиране на конференции, семинари, изложения, презентации
на фирми и програми

“Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес” 1999 г.- 2002 г.
чрез преференциално кредитиране съвместно с Райфайзен банк и
програми за обучение на предприемачите и техните служители. Програмата
има регионален характер и включва общините Сливен, Ямбол, Нова
Загора, Твърдица и Котел. Раздадени кредити на стойност 2 650 000 лева,
разкрити 180 работни места. Участвали в обучителните програми над 2760
човека. Финансирана от Институт Отворено общество Ню Йорк

Проект “Нов старт” 2002- 2015. Обучение на кадрови
военнослужещи от Българската армия, излизащи в запаса.
През периода на програмата са обучени над 1600
военнослужещи.

Изпълнени проекти
Проект: “Намаляване на социалната изолация чрез развитие на
партньорството между държавата и гражданското общество” консултантска фирма Бърк Синклер, Англия. Обучение на служители
от Дирекции Социално подпомагане Сливен, Ямбол, Нова Загора.
Вестник „СЛИВЕН БИЗНЕС” 2001-2002г.
http://www.sliven.net/sl business/
Създаване на СЛИВЕН.НЕТ в
партньорство с IT фирми.

SLIVEN

NET

www.sliven.net
“Създаване на ефективна среда за установяването и успешното
функциониране на институцията граждански посредник
(Омбудсман) в трите области на Югоизточен район за планиране” на
Център за социални практики в партньорство с Фондация
“Регионален Център за Икономическо Развитие” - Сливен.

“Изграждане на информационно-ресурсен център за социална
интеграция на инвалиди в област Сливен” на Общинска организация на
инвалидите в партньорство с Фондация “Регионален Център за
Икономическо Развитие” - Сливен
Създаване на сдружение на производителите на чорапи в Сливенобучения, участия в панаири на текстилното производство, осигуряване
на пазари.
Проект в сферата на професионалното обучение по програма
“Активни услуги на пазара на труда” 2008г, финансиран от
Световната банка- професионално обучение по професията
автомонтьор и осигуряване на заетост на безработни лица. .
Програма “Активни услуги на пазара на труда”, „Икономическо и
социално сближаване”, финансиран от Световната банка с партньори
Индъстри Уоч Груп - София и Община Сливен.

тиз

Програма “Активни услуги на пазара на труда”, „Икономическо и
социално сближаване”, финансиран от Световната банка с партньори
Индъстри Уоч Груп - София и Община Ямбол.

КИВА - партньорство с микрофинансиращата организация КИВА.

www.kiva.org/about/aboutPartner?id=3
Проект „Бизнес инкубатор под наем” по Програма “Активни услуги на
пазара на труда”, „Икономическо и социално сближаване”, финансиран
от Световната банка.

АУТ1ТЧ
iRuii \irA\i94 uq па-запа из тпила*
Активни
услуги на пазара на труда

PULP
Проект “Изграждане на бизнесинкубатор за маргинализирани
обществени групи” 2001 г.- 2013 г.”
Изграден бизнесинкубатор за маргинализирани групи - финансиран от
Институт „Отворено общество” Ню Йорк. За бизнес инкубатор е избрана
сградата, в която се е помещавала фабриката на Добри Желязков,
създадена през 1836 г., първата на Балканския полуостров. Сградата е
паметник на културата от национално значение.

PUI*P
Основни цели на проекта е насърчаване и подпомагане, стартиране и
развитие на малък и среден бизнес на хора от маргинализирани групи “Бизнес инкубатор”.
Донор на проекта е Институт “Отворено общество” - Ню Йорк и с
предоставените безвъзмездно средства се осъществи крупен ремонт на
сградата, за да бъде приведена в използваем вид, като си остава
собственост на държавата.

*ЧЕОС

ШИЗ

Изпълнени проекти

Фондация РЦИР е вложила над 400 000 лв. за ремонт на сградата.
Ремонтирани са 1-ви, 2-ри етаж, сградата до портала/така нареченото
караулно/, както и се полагаха грижи за прилежащите открити площи.
Инкубаторът предоставяше на стратиращи фирми производствени
помещения и офиси под наем на преференциални цени, услуги,
консултации, обучения и др. За периода на проекта са настанени и
подпомогнати над 15 фирми, отговарящи на условията на програмата.

ШМЗ Изпълнени проекти
Проект „Създаване на регионален център за инвестиции”
с партньори Общини Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора, Елхово
„Икономическо и социално сближаване- публично-частни партньорства”
Бюджетна линия : BG 2004-016-711.11.04 www.rosio.sliven.net
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Проект „Център за подкрепа на занаятите- традиция с бъдеще” с
партньори Община Сливен, ОбщинаТвърдица, Бизнес център Сливен,
Бизнес център Нова Загора, Ромска младежка организация.
„Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи”
Бюджетна линия: BG 2004/006-070.05.01 http://craft.redc-sliven.org/

Изпълнени проекти
Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез
инфраструктурни проекти -национален проект. Финансиран от Институт
Отворено общество Будапеща. Изпълнен от консорциум на Фондация
„Микрофонд” София, Клуб Отворено общество Русе и Фондация
“Регионален център за икономическо развитие” - Сливен.
Проект «Правосъдието близо до хората - фаза 2» Финансиран от
Фондация «Америка за България». Изпълняван от «Център НПО
Разград», координатор за Област Сливен - Фондация «Регионален
център за икономическо развитие» гр. Сливен.
Проект «Областен информационен
център» - подизпълнител на дейностите
за област Сливен. Организиране на 10
информационни срещи в общините Котел,
Нова Загора и Твърдица и 30 в
информационни срещи община Сливен.
енрофонаоввтв
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PL1№
Проект „Безопасен труд в МЕБЕЛЛУКС"
Предмет “Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено
работно оборудване и във връзка с въведения стандарт BS OHSAS 18001-2007”.
Услугата е част от договор № ESF 2302-02-09002, „Безопасен труд в МЕБЕЛЛУКС",
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051 Р0001-2.3.02
„Безопасен труд", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Проект № BG05M90P001-1.003-0150 „Нови работни места в „Джоди-1” ЕООД”
Организиране и провеждане и методическо ръководство на курс за придобиване на
степен на професионална квалификация по професия „Шивач”.
Проект „Вашето ново работно място във „Витос агро“ ЕООД“.
Организирано и проведено чуждоезиково и дигитално обучение на 20 лица.
Разработване на учебна програма и материали, методическо ръководство на
обученията.
Проект "Повишаване конкурентоспособността на фирма "Медистил" ЕООД"Организирано и проведено чуждоезиково и професионално обучение на 13 лица.
Разработване на учебна програма и материали, методическо ръководство на
обученията.

Изпълнени проекти
Проект „Подкрепа на предприемачеството в Област Сливен”
Предоставяне на консултации по предприемачество. Изпълнените ангажименти на
РЦИР са:
-индивидуални консултации на безработни и други лица по предприемачество;
-Подготовката им за самостоятелна стопанска дейност;
-консултации за разработване на бизнес идеи и планове;
-помощ при регистрация на стопанска дейност.
ОП „Развитие на човешките ресурси”

От 2010 година ЦПО към РЦИР Сливен има
сключено споразумение с Агенция по заетостта и
провежда обучения с ваучери по следните схеми
от ОП «Развитие на човешките ресурси» - “Аз
мога” ,“Аз мога повече” и „Ваучери за заети лица»
и “Първа работа”, “Нов избор - развитие и
реализация”, „Развитие”и „Обучение след курсове
по ограмотяване” за безработни и заети лица.
Схемата финансира професионално обучение по
първа и втора квалификационна степен и
обучение по част от професия по първа, втора и
трета квалификационна степен, както и обучения
по ключови компетентности.

Брой обучени лица по ключови
компетенции - над 300 лица
Брой обучени лица за
|— професионална квалификация- над
50 лица
Брой обучени лица за част от
професията- над 350 лица

PU№
Проект „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на
специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на
експертния капацитет на служителите на ДПП „Сините камъни“. „Обучение на
тема" Водачество в планината. Планинско ориентиране. Първа помощ в планината."
и „Интерактивни похвати за работа с подрастващи - принципи на “Горската
педагогика”
Проект „Мило сърце” на Фондация Милосърдие- Предоставяне на обучения за
работа в социално кафе.

Подизпълнител на проект ACF/62 „Изследване и

аргументи за жилищни политики в полза на цялото
общество“, изпълняван в рамките на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 20142021 от Фондация „Подслон за човечеството.

Щ
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PL1№
Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община
Сливен”, договор BG05M90P001-2.018-0039-C01;
Помощ при социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Изпълнените дейности включват:
-организиране и провеждане на работни и информационни срещи;
- разработени критерии за подбор на крайни бенефициенти;
- проведен подбор;
-Предоставяне на обучение на лицата от уязвими групи, с цел подобряване на
професионалното им развитие и адаптивността им на пазара на труда.

Изпълнени проекти
Изпълнени резултати от проекта:
Общо 90 лица, обучени в курсове за
професионално квалификация.
15 лица обучени по професията „Офис секретар”;
60 лица обучени по професията „Работник в
озеленяването”;
15 лица, включени в обучение „Сътрудник
социални дейности”
37 лица бяха назначени на трудови договори по
проекта за една година в община Сливен.

Център за професионално обучение
ГКМИ1НЛ ЛМЧВОМЯТД

Център за професионално
обучение към РЦИР гр. Сливен

осъществява своята дейност в
съответствие със Закона за
професионално образование и
обучение /ЗПОО/, с Лицензия №
200312110 за извършване и
удостоверяване на
професионалното обучение,
издаден от Националната агенция
за професионално образование и
обучение.

ЛИЦЕНЗИЯ
ИЛ ЦЕНТЪТ ТА ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБУЧЕНИЕ
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Основна цел на Центъра е да спомага желаещите да придобият
квалификация по професия чрез непрекъснато усъвършенстване на
качеството й, овладяване на съвременни професионални знания, умения и
добра производствена практика.
Основните задачи на Центъра са
провеждане и удостоверяване на
професионалното обучение по
изискванията на националните рамкови
програми.
Формата на обучение в Центъра е дневна,
вечерна, съботно/неделна и индивидуална.
Обучението е теоретично и практическо.
За обучение в Центъра се приемат лица,
които са навършили 16 години.

ЦПО към РЦИР Сливен провежда обучения по следните 20 професии и
специалностти
1.

“ Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020, “ Маркетингови проучвания”,
2. “Оперативен Счетоводител”, код 344030, “Оперативно счетоводство”,
3. “Икономист”, код “345120, “Икономика и мениджмънт”,
4. “Оператор на компютър”, код 482030, “Текстообработване”,
5. “Офис секретар”, код 346020, “Административно обслужване”,
6. “Заварчик”, код 521090, “Заваряване”,
7. „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” код 522040,
“Топлотехника”,
8. “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,
“Автотранспортна техника”,
9. “Козметик”, код 815020, “Козметика”,
10. ’’Еколог”, код 851010, “Екология и опазване на околната среда
11. “Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040, “Бизнес-услуги”
12. “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050, “Малък и среден бизнес”
13“Шивач”, код 542110, “Шивачество”
14. “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” код 522040, "Възобновяеми енергийни
източници"
15. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и семейства в риск";
16. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и възрастни с хронични
заболя вания";
17. “Готвач”, код 811070, “Производство на кулинарни изделия и напитки”;
18. “Фризьор”, код 815010, “Фризьорство”;
19. “Маникюрист-педикюрист”, код 815030, “Маникюр, педикюр и ноктопластика”;
20. “Работник в озеленяването”, код 622030, “Озеленяване и цветарство”.

Център за професионално обучение
Съдържанието на учебния процес за съответните
квалификационни курсове се определя с учебни
планове и учебни програми, които са разработени
според Държавните образователни изисквания.
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за
придобиване на квалификация по професии от Списъка
на професиите за професионално образование и
обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО) са
документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО
се разработват и актуализират от Националната агенция
за професионално образование и обучение и се
утвърждават с наредби на министъра на образованието
и науката, съгласувано със съответните министерства и
ведомства.
Знанията и уменията на курсистите се оценяват чрез
писмени изпити, тестове, решаване на практически
задачи и казуси.

Контакти:
Регионален център за икономическо развитие
гр. Сливен
гр. Сливен, ул. "Д. Пехливанов“11
Телефони за връзка с нас: 0878577981; 0887811025
ел. поща: redc_sliven@abv.bg
Интернет страница: www.redc-sliven.org
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Професионална гимназия
по селско стопанство,
гр. Нова Загора е водещо
професионално учебно
заведение, единственото
в област Сливен,
обучаващо кадри в
областта на селското
стопанство.

KlaHiefO училмщ©
ПГСС- Нова Загора е място, където младите хора могат да разв1себе си, да открият своите способности и таланти, да разберат, че
е мястото, където знанието, уменията и любовта към професията
прави способни и успешни личности.

Професионална гимн
по селско стопаг
е училище с пове
60-годишна история и утвърден автор
Осигурява висококачествена
общообразователна и професионална
подготовка.
Създава възможност за усп<
професионална реализация по изучава
специалн

Професия:
Монтьор
на транспортна техника

Професия:
Лозаровинар
Специалност: Лозаровинарство
Професия: Монтьор на
селскостопанска техника
Специалност:
Механизация
на селското
стопанство

Специалност: Автотрансп
техника
Професия: Хлебар-сладкар
Специалност:
Производство
на хляб
и хлебни изделия

В стремежа си за повишаване на професионализ/v
своите възпитаници и тяхната по-добра реализащ
пазара на труда в Професионална гимназия по cej
стопанство - Нова Загора се разкри група от трина
ученици, коитр ще получат сво

дуална система на обучЪ^е
р на селскостопанска
ост: Механизация на селското стс
ггньори на гимназията в това нач1
ЕТ "Диян Танев - Агроплод“ - гр. Нова
ЕТ "Чорбаджийски - Димо Димов“ - с. Ст. Е
"Агростил 2000“ ЕООД - с. Ст. Е
ЕТ "Кохортис - Милк“ - с.

Професия:
Специалност:

Професия: Монтьор на селскостопанска texiСпециалност: Механизация на селското стопани

Професия: Монтьор на селскостопанска texiСпециалност: Механизация на селското стопан*
Обновената материална база е
благодарение на средства, получен
по
национална програма „Осигуряван
на съвременна образователна ср
модул „Модернизиране на системг
на професионалното образование"
проект „Училище и работодатели споделена отговорност по пътя на
професионализма"

Професия:
Специалност:

Професия: Монтьор на транспортна TEXt
Специалност: Автотранспортна texi-

бсЩ^
мост!.

Професия: Монтьор на транспортна TEXt
Специалност: Автотранспортна техь
По национална програма
„Осигуряване на съвремен
образователна среда"
модул „Модернизиране н;
системата на професионал
образование"
проект „Училището и бизн(
заедно за качествено
професионално образован
се създаде съвременна уче
база по специалността.

Професия:
Специалност

Професия: Лозарови
Специалност: Лозаровинарс

Професия: Лозаровь
Специалност: Лозаровинар(
Оборудването на винарната и
дегустационната зала е осигурено г
национална програма „Осигуряван
на съвременна образователна
среда"
модул „Модернизиране на
системата на професионалното
образование"
проект „Училище и работодатели
споделена отговорност по пътя на
професионализма"

Професия:
Специалност:
1_Г
LTL

Професия: Хлебар-сла*
Специалност: Производство на хляб и хлебни изд1

Професия: Хлебар-сла/
Специалност: Производство на хляб и хлебни изд1

Модерната кухня е обзавед*

национална програма
„Осигуряване на съвременна
образователна среда"

модул „Модернизиране на
системата на професионалнс
образование"

проект „Училище и работода
споделена отговорност по пт
професионализма"

(5гЗ

EE

Самостоятелна

За лица, навършили 16
годишна възраст, ПГСС
предлага самостоятелна
форма на обучение за
придобиване на средно
образование и
професионална
квалификация.

форма на обуч1

Самостоятелна

форма на обуч1

През учебната 2020/2021 година осем учениц
от самостоятелна форма на обучение
получиха диплома за средно образование .
Със свидетелство за професионална
квалификация се сдобиха десет ученици.
Двама завършиха успешно X клас и получиха
удостоверение за завършен първи
гимназиален етап.

Самостоятелна

форма на обуч1

Голяма част от учениците, завършили ПГСС в
самостоятелна форма на обучение, се
реализират на пазара на труда, използвайки
придобитите знания, умения и
компетентности.
Други - в собствения си бизнес, но с по-голям
лекота и увереност.

Самостоятелна

форма на обуч1

„Завърших средното си образование
в самостоятелна форма на обучение
през 2021 г. специалност
„Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия", професия
„Техник-технолог в ХВП".
Избрах да работя в сферата на
хранително-вкусовата
промишленост, не само поради
любовта ми към сладкарството, но и
заради увереността от наученото
през тези няколко години.

Гита Атанасова

Самостоятелна

форма на обуч

Благодаря на всички учители от ПГСС
за усърдния труд; за вниманието и
любовта към професията им, за това,
че лично за мен, те са пример, който
ме е мотивирал да постигна успех и
да се реализирам, дори на по-късен
етап от живота си, в насоката в която
искам/'

Гита Атанасова

Самостоятелна форма

на обуч1

„Прекъснах образованието си преди
доста години. Създадох дом, семейство и
прекрасни деца. С много усилие заедно
със съпруга ми създадохме
животновъдна ферма и обработваме
земеделска земя.
Преди три години бях предизвикана от
собствените си деца, за което безкрайно
им благодаря. Не беше лесно да завърша
средното си образование, но успях, не
само заради тях, но и заради себе си.
Даниела Стойкова

Самостоятелна

форма на обуч1

Завърших през 2021 г. самостоятелна
форма на обучение „Механизация на
селското стопанство", професия
„Монтьор на селскостопанска техника"
и продължавам по-уверено в
избраната от мен сфера на
професионална реализация."

Даниела Стойкова

Валидиране НА ПРОФЕСИОНА/
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНО

Валидирането е процес на
оценяване, признаване и
официално документиране
на практически умения и
компетентности, придобити
чрез житейски опит и/или
неформално и
самостоятелно учене.
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ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Техник на транспортна
техника

Специалност:

Автотранспортна тех

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Монтьор на транспортна
техника

Специалност:

Автотранспортна тех

Валидиране НА ПРОФЕСИОНА/
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНО

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНАЛ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Техник-технолог в
хранително-вкусовата
промишленост

Специалност:

Производство на хля
хлебни и сладкарск
изделия

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Хлебар-сладкар

Специалност:

Производство на хл
хлебни изделия

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНА)
ЗНАНИЯ1, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНО

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНАЛ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Специалност:

Техник на
селскостопанска техника

Механизация на
селското стопанств<

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип/

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Монтьор на
селскостопанска техника

Специалност:

Механизация на
селското стопанст

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Техник в
лозаровинарството

Специалност:

Лозаровинарств

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИип

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТН

В ПГСС

МОЖЕ ДА СЕ ВАЛИДИРАТ ПРОФЕСИОНА

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Професия:

Лозаровинар

Специалност:

Лозаровинарств

Валидиране НА ПРОФЕСИОНАI
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНСН

"Валидиране на
професионални знания,
умения и компетентности,
придобити чрез неформално
учене"-тема на срещата на
учители по професионална
подготовка с представители
на Дирекция „Бюро по труда".

Учене през

целия

жик

u'viiKuuuiiaiiUHu,

гр. Нова Загора

ПГСС - Нова Загора участва с
щанд със сладкарски изделия
изработени от учениците от
професия „Техник-технолог в
хранително-вкусовата
промишленост" и с вино и
ракия, произведени във
винарна изба на ПГСС от
учениците от професия
„Лозаровинар".

