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ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ  

“ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”, Код по СППОО 482030 

 

СПЕЦИАЛНОСТ„ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ", Код по СППОО 4820301, 

 първа степен по професионална квалификация 

 

Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на 

човешката дейност определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса. 

 Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните 

изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, 

отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява 

оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, 

електронни таблици, различни видове графични изображения и други елементи на съвременните компютърни 

технологии. Трябва да има знания и да умее да работи с Интернет технологиите.   

Какви знания, умения и компетенции ще придобиете след обучението? 

Цели на обучението: 

1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална 

подготовка единна за всички професионални направления. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда; 

- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, 

разбира договорните отношения между работодател и работник;   

- Познава стопанското устройство на страната и разбира съществуващите икономически отношения;  

- Разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на 

квалификацията си; 

- Умее да работи в екип;  

- Осъществява ефективна комуникация с колеги и с клиенти.  

2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" 

при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от 

професионално направление " Приложна информатика". 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 
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- Познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи 

дейностите в офисите с използване на компютърна техника;  

- Познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на 

дейностите, които са му възложени;  

- Познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва 

личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;  

- Познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции. 

  

3. Притежава добри компютърни умения и необходимите познания Цели за формиране на специфични 

професионални компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по 

специфичната за професията " Оператор на компютър" задължителна професионална подготовка. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;  

- Умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени 

комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;  

- Познава и прилага основните операции при работа с компютър;  

- Умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, 

разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна 

книга; кореспонденция и организиране на дълго - и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и 

обекта на нейната дейност и др.;  

- Умее да работи с MS Office – Word, Excel, PowerPoint. 

- Умее да работи с Интернет технологиите; 

- Следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на 

възникнали проблеми.  

 

 


