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Целеви групи:

учениците от професионални гимназии и училища с паралелки за

професионална подготовка, учещи в специалности с недостиг от

специалисти на пазара на труда, защитени специалности и

специалности в обхвата на ИСИС – Стратегията за интелигентна

специализация
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Целта на проекта:

да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед

повишаване качеството на професионалното образование в България и

засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.
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ДЕЙНОСТИ:

Дейностите са насочени към

• подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по

професионална подготовка;

• придобиване на педагогически и методически умения от представители

на работодателите;

• повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред

учениците и родителите;

• повишаване на информираността в предприятията.
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение

Дейността е насочена към:

- обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по

професионална подготовка;

- обучение на учители-методици;

- оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. работни и предпазни облекла и

лични предпазни средства за целите на дуалното обучение;

- разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална

подготовка и ключови компетентности на ниво училище. 5



2. Дейности в подкрепа на образователната система

- разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за

дуална система на обучение,

- инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво;

- инструментариум за оценка на работното място – за първи път.
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3. Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение

- посредством участие на учениците от първи гимназиален етап в „пробно стажуване“ в

партниращо предприятие. На всеки ученик, който ще участва в „пробно стажуване“ се

планират до две „пробни стажувания" за учебна година, всяко от които е в рамките на

един ден. За пробното стажуване получава стипендия в размер на 10 лв. За една учебна

година ученикът получава само 1 стипендия за „пробно стажуване“, независимо от броя на

дните, в които реално е проведено „пробното стажуване“;

- предоставяне на подкрепа посредством провеждане на допълнителни занимания по

чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас

на първи гимназиален етап. 7



4. Дейности в подкрепа на работодателите

- обучения на наставници в педагогически и методически умения

- информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за

предприятията при участие в дуалната система на обучение. Съвместно с асоциираните

партньори – национално представителни организации на работодателите и на

работниците и служителите, във връзка с осъществяване на дейността ще проведат по

шест регионални информационни кампании за всяка година от изпълнението на проекта
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5. Дейности в подкрепа на родителите – целта е подобряване връзката ученик -

училище – родител – работодател

- организиране и провеждане на учебни борси и изложения на областно ниво за представяне на

училища, въвели дуална система за обучение и предприятия, които участват или биха искали да

участват в дуалната система на обучение; дни на отворените врати, дни на професиите и др.

- организиране и провеждане на образователно-индустриални съвети, или подобни формати по места

за обсъждане на нуждите и възможностите за разширяване обхвата на дуалната система на обучение;

- провеждане на информационни кампании и др. събития за популяризиране на дуалната система на

обучение и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни за увеличаване броя на

учениците, записани в дуална система на обучение;

- разработване на информационни материали и др., насочени към родители на ученици, които

предстои да постъпят в първи гимназиален етап.
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Специфични цели

- повишаване броя на учениците в системата за професионално образование и адаптиране на

професионалното образование и обучение към нудите на пазара на труда;

- повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа,

свързана е областта на образованието им, в първата година след завършването им;

- подобряване на връзката „ученик - училище - родител - работодател“ и популяризиране на дуалната

система на обучение.
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План за изпълнение на дейностите

1 Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална

подготовка, включително теоретично и практическо обучение

Организират се от ПГ/УППП (публично списък с обученията, учителите подават заявление). За периода на изпълнение на проекта

ПГ/УППП възлагат и сключват договори за обучения. Всеки учител/учител-методик за периода на изпълнение на проекта ще

премине най-малко 2 обучения за учебна година, които да не дублират едно и също съдържание на обучението с продължителност

от 24 академични ч. (З дни), от които поне 8ч. за практическо обучение в партниращото предприятие. Обученията ще се проведат в

групи до 8 учители (средно 5). Предвижда се 735 учители да преминат обучението.
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План за изпълнение на дейностите

2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. работни и предпазни

облекла и лични предпазни средства и на учебни помагала и материали за специфична професионална

подготовка и ключови компетентности

Учителите по професионална подготовка/учители-методици изготвят списъци с предложения за закупуване на оборудване, учебни

помагала, материали, работно и предпазно облекло и лични предпазни средства и др. Училището прави проучване за пазарните

цени с минимум 3 оферти или извлечения от каталози на производител/доставчик и/или проучвания в интернет. Директорът на

училището утвърждава окончателните списъци.

Учебни помагала и м-ли за специфична професионална подготовка и ключови компетентности могат да бъдат разработени от екип,

определен със заповед на директора или дейността да бъде възложена от училището на изпълнител по реда на ЗОП.
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План за изпълнение на дейностите

3. Разработване и актуализиране на учебни планове, учебни програми и НИП за дуална система за обучение –

Съдържанието на учебните програми трябва да е насочено към придобиване на професионални умения, необходими за директно

включване на завършилите в условията на работната среда във фирмите

Експертите от дирекция „ПОО“, изготвят списък с професиите, по които предстои или се провежда обучение в дуална форма за

разработване и/или актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и НИП. Списъците се изпращат до професионални

гимназии/училища с паралелки за професионална подготовка с цел изготвяне на предложение за разработване на учебна

документация, съдържащо кратка обосновка за сформиране на работната група, начина на подбор на участниците в работната

група и брой часове необходими за разработване и/или актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и национални

изпитни програми. Частта профил на професията се извършва от външни експерти – от бизнеса, учители, от висши училища, а в

частта за учебно съдържание - от авторски колективи в самото училище.

4. Създаване на инструменти за оценка на качеството на преподаване и оценяване на работното място

Изпълнението на дейността ще се осъществи чрез провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.
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План за изпълнение на дейностите

4. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия

в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие

- Директорът на обучаващата институция и работодателя, въз основа на сключен договор за осъществяване на обучение чрез работа, изготвят план-

график за пробно стажуване на учениците. Училището предоставя информация на учениците от VIII, IX и X клас, обучаващи се в дуална система на

обучение за работодателите-партньори, при които могат да проведат "пробно стажуване". Желаещите ученици подават писмено заявление до

директора на училището, подписано от тях и от родител/настойник за направения избор на работодатели.

5. Допълнителни занимания по чужд език/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в Х-ти клас на

първи гимназиален етап

Обучението по чужд език ще се извършва от учителите от училището, които имат подходяща квалификация и професионален опит. Провеждането на

допълнителни занимания по професионална подготовка се планира в зависимост от необходимостта за придобиване на специфични, надграждащи

професионални компетентности по специалност от професия е цел по-лесна реализация и адаптивност в реалната работна среда при конкретен

работодател. Допълнителните занимания могат да се проведат за придобиване на практически умения и/или теоретични знания. Обучението ще се

извършва от учителите от училището и/или от представители на работодателите-партньори, които имат подходяща квалификация и професионален

опит. Часовете следва да бъдат планирани извън учебните часове от седмичното разписание на училището. Учебната програма за допълнителното

обучение се разработва от учителите съвместно е представители на работодателите-партньори и се утвърждава от директора на училището. Часовете ще

се определят за всяка учебна година от изпълнението на проекта за учениците от X клас е продължителност 70 уч.ч. Групи до 15 ученици, в зависимост

от желанията на учениците и възможностите на училището за провеждане на допълнителни обучения - по чужд език, професионална подготовка или и

по двете.
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План за изпълнение на дейностите

6. Обучения на наставници в педагогически и методически

Обучението на наставниците се провежда от партниращото училище. Възможността за провеждане на обучения в партниращите

училища следва да бъде предварително заложена в споразумението за партньорство между предприятието и училището

(Наставниците от предприятията следва да отговарят на изискванията на чл. 17а, ал. 2 от ЗПОО). Програмата за обучение на

наставници, одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-997/2.04.2019 г.

Всяко обучение е с продължителност 24 академични ч. в рамките на три дни, от които поне 8 ч. се провеждат в училище е оглед постигане на

максимален ефект. Обученията на наставници ще се оповестяват публично от училищата, осъществяващи дуална система на обучение.

Фирмата-партньор предоставя списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Обученията се провеждат по график, разработен от

училището и съгласуван е фирмата-партньор. През периода на изпълнение на проекта всеки наставник следва да участва най-малко в едно обучение на

година. Обученията се провеждат в групи до 8 участника (средно от 5). Един наставник може да участва само в едно обучение по дадена тема през

периода на изпълнение на проекта.

7. Информационни кампании

представители на бизнеса на регионално ниво и представители на училища за създаване на нови партньорства за реализиране на

обучение чрез работа. Дейността ще се организира на регионален принцип с участието на представители от регионалният бизнес,

членове на асоциираните партньори, работодатели включени в информационната система на МИ и други работодатели.
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План за изпълнение на дейностите

8. Работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик - училище - родител -

работодател" и популяризиране на дуалната система

- организиране и провеждане на учебни борси и изложения на областно ниво за представяне на училища, въвели дуална система за обучение и

предприятия, които участват или биха искали да участват в дуалната система на обучение; дни на отворените врати, дни на професиите и др.

- организиране и провеждане на образователно-индустриални съвети, или подобни формати по места за обсъждане на нуждите и

възможностите за разширяване обхвата на дуалната система на обучение;

- провеждане на информационни кампании и др. събития за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на

сътрудничеството между заинтересованите страни за увеличаване броя на учениците, записани в дуална система на обучение;

- разработване на информационни материали и др., насочени към родители на ученици, които предстои да постъпят в първи гимназиален

етап
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С пожелание за успешна и  ползотворна работа!

Екип за управление на проекта 
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