
 
 

 

 
 

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА 
ОЦЕНИТЕЛИ В ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ 

 
Обективната оценка на кандидатите за работа и служителите е ключово 

конкурентно предимство на работодателите и на водещите в своята област 
организации. Оценителят играе критична роля в прилагането на подход за 
оценка, който е консистентен и непредубеден. Професионалното провеждане 
на центрове за оценка изисква оценителите да използват конкретни техники с 
цел постигане на качествена оценка, като ‘ORCE’ процеса, например. Това 
обучение не само предоставя знание за тези техники, но и възможност и 
защитено пространство за тяхното трениране. Усвоените умения, присъщи за 
оценител в център за оценка са широко приложими и в други HR процеси като 
провеждане на интервюта и управление на представянето. 
 

 
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 
• Да разберете какво представляват компетенциите и как да ги използвате 

в цикъла на Управление на талантите 
• Да научите водещите принципи в провеждането на центрове за оценка и 

развитие 
• Да усвоите структурирана и валидирана методология за провеждане на 

оценка на поведението  
• Да тренирате наблюдение и записване на поведение  
• Да практикувате провеждането на редица симулации, за да развиете 

своите умения за оценка на поведението 
• Да научите принципи за даване на обратна връзка за резултати от Център 

за оценка 
 

ПРОГРАМА 
 

Модул 1: Интродукция в методологията и съставните й елементи и принципи 
• Какво е и какво не е Център за оценка - характеристики на методологията 
• Видове Център за оценка според целите  

 
Модул 2 и 3: Умения за оценители  

• Процес за наблюдение и оценка – ORCE  
• Симулации и инструменти: Групова симулация; Аналитична симулация; 

Интерактивна симулация; In Tray. 
 
Модул 4: Интегриране на наблюдения и оценки 

• Интеграционна среща 
• Доклад и Обратна връзка 



 
 

 
 
 
 
ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 
Богдан Георгиев 
Старши експерт Оценка на Мениджъри 
 
Подкрепям компаниите в проектирането и 
реализацията на големи международни 
многоезични Центрове за оценка, програми 
за идентифициране на талантите и 
селекцията на C-level Executives. Обучил съм 
над 300 оценители в методологията на 
Център за оценка и от 2017 г. съм 
единственият оторизиран SHL треньор за 
България. 
 
Имам над 10 години професионален опит в 
организационното консултиране във 
Франция, Белгия, Германия и България. 
 
 

 
Образование 
 
Магистър по „Трудова и организационна психология” от Louis Pasteur 
University, сертифициран Оценител в Център за оценка от Hudson Global, 
сертифициран треньор Психометрия от SHL. 
 
Дати на провеждане: 6, 7, 13, 14 октомври 2021 
 
Цена: 1400 евро без ДДС за един участник.  
 
Контакт за записване: Ивайло Илиев 
GSM: 0888 799 892 
e-mail: i.iliev@ninetynine.bg  
 


