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Ниво на конфиденциалност  
 [TLP-WHITE] 

 

Кръгла маса на тема 
  „Повишаване на дигиталните умения и използване на 

микрокредитите като възможност за по-добра 
професионална реализация”  

 

 
 

Национален експертен екип по професионално образование и обучение 
(Bulgarian National VET Team) 

Дата: 30.11.2022 г. 

Място: София, мястото на провеждане ще бъде допълнително уточнено 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

 30 ноември 2022 

9:00 – 09:30 Регистрация на участниците и кафе за 
добре дошли 

 

09:30 – 10:00 Откриване Михаил Балабанов 

Изпълнителен директор ЦРЧР 

Модератор: Антоанета Войкова Национален експерт по ПОО към 
ЦРЧР 

10:00– 10:30 Дигиталното неравенство и 
сътрудничеството между поколенията 

на работното място 

Томчо Томов 

Ръководител на Националния 
център за оценка на 
компетенциите, БСК 

10:30 – 11:00 Създаване и повишаване на дигитална 
грамотност в мигрантските общности в 

Киргистан в съответствие с ЕКР по 

доц. д-р Иван Тодоров, 
преподавател в Стопански 

факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" 
и образователен експерт по проект 
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проект “E-Quality” "E-Quality" 

11:00 – 11:30 "Дигиталната компетентност на 
обучаемите в пряка връзка с тази на 

обучителите" 

проф. д-р Ивайло Старибратов,  

Факултет по Математика и 
информатика, Пловдивски 

университет "Паисий 
Хилендардски" 

11:30-12:00 Партньорство в дигитална среда – 
предизвикателства и пътища за 

решения 

Юлия Симеонова, 

Ключов експерт, КНСБ 

12:00 - 13:00 Обяд  

Модератор Марияна Павлова Председател на УС на НАПОО и 
Национален експерт по ПОО към 

ЦРЧР 

13:00 - 13:30 Индивидуална сметка за обучение - 
инструмент за  насърчаване на ученето 

през целия живот 

Росица Стелиянова 

Мениджър Програми и проекти 
АИКБ 

13:30 - 14:00 Препоръка на Съвета на ЕС относно 
европейски подход към 

микроудостоверенията с цел 
стимулиране на ученето през 

целияживот и пригодността за заетост 

Силвия Тонева 

НАПОО 

14:00 - 14:30 Възможности за прилагане на 
Препоръката за микроудостоверенията 

в национален контекст 

Представител на МОН 

14:30 - 15:00 Отворена дискусия и обобщение Национален експертен екип за 
ПОО 

15:00 - 15:30 Връчване на наградите на победителите 
в Конкурса за ученици за зелени и 
дигитални умения в класната стая 

 

Национален експертен екип за 
ПОО 

 
 


