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ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Форма на провеждане: Комбинирана - Онлайн и индивидуално присъствено. 

Място на присъствената форма: ДП БГЦПО клон Стара Загора, ул. „Кап. Петко войвода“ №34. 

Оборудване за присъствено обучение: Специализирани компютърни кабинети. 

Организация на обучението: Присъствено обучение – два или три дни в седмицата от 17.30 ч. по 4 часа и събота от 9.00 ч. по 8 часа. 

Издавани документи: Удостоверение за проведено обучение по ключова компетентност. 

Наименование на КК Акценти – важни теми, в съдържанието 

Обща 

продължителност 

и разпределение 

на часовете 

Цена Клон 

Препода-

вател 

 

Бележки 

Инициативност и 

предприемачество 

Как да създам своя фирма? 

Към кой бранш да се насоча? 

Как да изготвя бизнес-план? 

30 уч.ч. 

8 ч. присъствено 

22 ч.-онлайн 

140 лв Стара 

Загора 

Живко 

Желев 

Всички 

обучения ще 

стартират при 

сформиране на 

групи минимум 

от 8 участника. 

Дигитална 

компетентност “Auto 

CAD 2D” 

Основни принципи при чертането. 

Настройки на потребителския интерфейс. 

Използване на командния ред. Чертане на базови и 

сложни геометрични фигури. 

45 уч.ч. 

 

16 ч. присъствено 

29 ч.-онлайн 

250 лв Стара 

Загора 

Надя 

Пенчева 

 

Дигитална 

компетентност 

“Електронни таблици” 

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.  

45 уч.ч. 

 

12ч. 

присъствено 

33 ч.-онлайн 

250 лв Стара 

Загора 

Надя 

Пенчева 

 

Дигитална 

компетентност 

“Компютърна 

грамотност” 

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. 

45 уч.ч. 

 

16ч. присъствено 

29 ч.-онлайн 

250 лв Стара 

Загора 

инж. Ив. 

Димитрова 

 

За повече информация на тел: 042 601 156 или моб. 0886 573337 или на Е-mail: info@bgcpo.bg 

Може да направите заявка за обучение чрез сайта ни www.bgcpo.bg или на посочените телефони! 

mailto:info@bgcpo.bg
http://www.bgcpo.bg/

