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Мисия

Нашата мисия и осъзнато призвание е да бъдем вдъхновители, 
провокатори на идеи, учители, водачи, да откриваме и 
отключваме скритите във всеки човек таланти.
Огромното ни желание е да бъдем полезни със знанията 
и опита си на всеки, който избере да бъде наш ученик и 
последовател, наш съмишленик и приятел.
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Опит

Вече 19 години екипът на центъра разработва и провежда 
курсoве за професионална квалификация в сферите: 
Анализ на данни, бази данни, офис приложения, графичен и 
уеб дизайн, програмиране.
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Добри практики

В процеса на обучение, екипът от преподаватели е изградил 
добри практики, които подпомагат учебния процес и 
поддържат високо качество на преподаване и  отлично 
усвояване на поднесеното съдържание.
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Добра информираност и прозрачност

Една от важните предпоставки за популяризиране 
на дейността е добрата информираност за 
предлаганите обучения за професионална 
квалификация
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Корпоративен
сайт
https://expert-bg.org/

Добрата информираност и 
подробни обяснения създават 
доверие и дават възможност за 
правилна преценка до колко 
обучението е подходящо за 
дадения кандидат, разкрива 
възможни перспективи за 
професионално развитие

https://expert-bg.org/
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Страница на курс за професионална квалификация
Корпоративен сайт
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Отворени събития
Семинари и работилници.

Отворените събития са възможност 
за популяризиране на обученията в 
дадена професионална област и 
начин публиката да се запознае с 
лектора, да се представи начина на 
обяснение, стил на преподаване и 
компетентност.
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Безплатни курсове
В кризисната COVID ситуация

Това бе опит да се стимулира 
желанието за учене, за личностно 
развитие у хората.

“Останете си в къщи”
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Онлайн форма на обучение

Достъпност. Гъвкавост. Удобство. Безопасност.

Видео

https://www.facebook.com/DeviseExpert/videos/3198160050195342
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Обратна връзка
Подобряване качеството на обучение

Обратната връзка е нещо, което смятаме за добавена стойност 

в нашите обучения.  
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Записи от занятията
Подобряване качеството на обучение

Обучаемите имат възможност 

да прослушат избрани  

фрагменти или цялото 

занятие толкова пъти, колкото 

е необходимо, за да усвоят 

и затвърдят представеното 

съдържание по дадена тема.
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Отзиви и препоръки
Подобряване качеството на обучение

Няма по-голяма награда за един Учител 
от постиженията на неговите ученици. 

Това е наше верую, 
което следваме безрезервно.
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Отзиви и препоръки
Подобряване качеството на обучение

Искам да благодаря.
Преди около година и половина преминах два курса (Анализ на данни с SQL и MS Excel за 
напреднали), организирани от DeviseExpert.
Днес беше един от най-напрегнатите в професионален план дни напоследък, защото в рамките 
на изключително кратко време беше нужно да се набере, изчисти, обработи, анализира и 
визуализира голям обем информация. Най-важното от нея трябваше да се събере на 3 страници 
и то така, че да бъде разбрано от хора, които не са “навътре в материята”.
Дадох си сметка, че нямаше да се справя без наученото по време на тези два курса - и като 
подход, и като техники. Категорично.
Затова искам да изкажа признателността си към Dikran Hachikyan и Sabina Vasileva, които 
водиха тези два курса.
И нека, в тези изменчиви времена, бъдем признателни към онези, които някога са ни въоръжили 
със знанията и уменията да се справяме по-лесно с днешните предизвикателства.
Не постигаме нищо без помощта на другите. Добре е да си даваме сметка за това.

Източник: https://www.linkedin.com/
Драгомир Драганов/  Dragomir Draganov 
Director of Analysis, Planning and Projections Directorate at 
National Social Security Institute
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Отзиви и препоръки
Подобряване качеството на обучение

Източник: https://www.facebook.com/DeviseExpert/reviews

https://www.facebook.com/DeviseExpert/reviews
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БЛАГОДАРЯ
за вниманието!
ЦПО към “Експерт-учебен център”ЕООД 

София, 2021


