ОБЩ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТ
„Швейцарска
подкрепа
за
въвеждане
принципите на дуалното обучение в българската
образователна система”
Проектът се изпълнява в рамките на Българошвейцарската програма за сътрудничество и се
реализира съвместно с Министерството на
образованието и науката, с подкрепата на
Министерството на труда и социалната политика
и Министерството на икономиката в периода
2015-2019 г.

CHF 3 530 000
Принос от Конфедерация Швейцария
CHF 3 000 500 (85%)
Принос от Република България
CHF 529 500 (15%)

ПАРТНЬОРИ
 Швейцарски федерален институт за
професионално образование и обучение
 Българо-швейцарска търговска камара

ВИЗИЯ
Професионалните училища и бизнеса създават
заедно
компетентна,
знаеща
и
висококвалифицирана работна сила, която е
готова до отговори на съвременните
изисквания на икономиката.
В тази визия бизнесът участва като отговорен
партньор на образователните институции,
мотивиран да инвестира в бъдещето на
работещите и да си взаимодейства с държавните
органи и местните власти.
Системата на дуалното образование и обучение
е един от важните и основни инструменти за
постигане на тази визия.
ЦЕЛ
Създаване на модел и изграждане на капацитет
за прилагане принципите на учене чрез работа в
българското професионално образование.
Този проект се стреми да предложи
модернизиране на българското професионално
образование така, че то да отговаря на
съвременните нужди и изисквания на бизнеса и
икономиката.

ДЕЙНОСТИ




Разработване на нови учебни планове и
програми
Обучение на учители и наставници
Обучение на експерти за дуално
образование
ОБХВАТ




1 200 ученици
10 професии
15 професионални училища

2015/2016 учебна година идентифицираните
професии са:
1. Техник/технолог в производството на мляко
и млечни продукти
2. Машинен техник – машини и системи с
цифрово програмно управление (ЦПУ)

УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПИЛОТНО
ВЪВЕЖДАНЕ НА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


Професионална гимназия „Иван
Хаджиенов” – Казанлък
 1 паралелка в 9-ти клас –
Машинен техник - машини и
системи с ЦПУ
 1 паралелка в 11-ти клас –
Машинен техник – машини и
системи с ЦПУ



Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии
„Проф. д-р Георги Павлов” – София
 1 паралелка в 9-ти клас –
Техник-технолог специалност
Мляко и млечни продукти
 1 паралелка в 10-ти клас –
Техник-технолог специалност
Мляко и млечни продукти

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ИМЕ
НА ПРОЕКТА
Получени 102 електронни писма с
повече от 150 конкретни предложения за
наименование на проекта.
Най-атрактивно предложение:
ДОМИНО – Дуално образование за модерните
изисквания и нужди на обществото
Автор на предложението: Станислав Бошнаков
от гр. Бургас

