РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
ФОРУМ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОРУМА
Основната цел на Форума за дуално образование е да
допринесе
за успешната реформа на българското
.
професионално
образование
с
помощта
на
положителния опит и резултатите от гореспоменатия
проект.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Специфичните цели на Форума са да координира
усилията на всички заинтересовани страни, насочени
към прилагането на дуалната система в България, да
осигури обмен и консенсус между тях относно
основните параметри на средното професионално
образование.

Проектът "Швейцарска подкрепа за въвеждане
принципите на дуалното обучение в българската
образователна система" стартира в рамките на
Програмата за сътрудничество между Швейцария
и България. Проектът се осъществява съвместно от
българското Министерство на образованието и
науката, Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на икономиката.
Основни партньори в проекта са Швейцарският
федерален
институт
за
професионално
образование и обучение и Българо-швейцарската
търговска камара.
ФОРУМЪТ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

За да се осигури равнопоставено участие на всички
заинтересовани страни в изпълнението на проекта,
се прилага т.нар форум-подход. Той се основава на
методологията, разработена от Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество и български
експерти, за водене на структурирани дискусии
между широк кръг от заинтересовани страни
(граждански организации, централни и местни
власти) в хода на изработването и изпълнението на
различни политики и програми от взаимен интерес.
Целта е всички свързани партньори да влязат в
структуриран диалог и да постигнат решение,
приемливо за всички и прието с консенсус.
Форумът за дуално образование се организира
съвместно от Екипа за управление на проекта и
Българо-швейцарската търговска камара.

УЧАСТНИЦИ
ВЪВ
ОБРАЗОВАНИЕ










ФОРУМА

ЗА

ДУАЛНО

Държавни институции - министерства
Местни институции и организации – общини и
училища
Браншови и смесени камари
Работодателски организации
Водещи компании
Професионални организации и синдикати
НПО, активни в областта на ПОО
Екип за управление на проекта
Външни консултанти

ВЪВЕЖДАЩА СЕСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

ФОРУМА

ЗА

ДУАЛНО

Първата, въвеждаща сесия на Форума за дуално
образование се проведе на 16-ти септември 2015. Тя
беше официално открита от българския министър на
образованието и науката на, проф. Тодор Танев, и от
швейцарския държавен секретар за образование, наука
и иновации г-н Мауро Дел’Амброджо.

ТЕМИ НА ФОРУМА ЗА ДУАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ
1-ВА СЕСИЯ (16-ти септември 2015г.)
Въвеждаща сесия, Приемане на етичен
кодекс
2-ра СЕСИЯ (23-ти ноември 2015г.)
Основни
параметри
на
дуалното
образование – трудови договори за
ученици и процедура за регистрация на
компании
СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Всяка група от заинтересовани страни заема отделна маса
(виж схемата) с 6 до 9 участници. Следвайки традицията,
масите са подредени в кръг, който символизира тяхната
равнопоставеност. Обикновено членовете на всяка маса
обсъждат помежду си зададената тема или подтема и след
достигане на обща позиция, те я представят на останалите
участници. На второто ниво дискусията се води между
всички маси, като всеки участник може да изрази позиция
не само като представител на своята група, но и въз основа
на собствения си опит и съвест като гражданин. Дискусията
се ръководи от модератор, който обобщава изразените
становищата, идентифицира общи елементи между тях и
подкрепя процеса на изграждане на консенсус. Като
правило, модераторът е външно лице, той не участва в
обсъждането на темите и въпросите, което гарантира
неутралност. Във въвеждащата сесия на форума участниците
приемат неговите правила на работа (Етичен кодекс) и са
задължени да спазват определени норми и поведение,
което допринася за конструктивната работа за постигането
на целите на форума. Работата на форума е организирана в
няколко сесии, които се провеждат в рамките на първите
две години от изпълнението на проекта.

3-та СЕСИЯ (планирана за 7-ми март 2016г.)
Основни
параметри
на
дуалното
образование – критерии за подбор на
компании и котрол на качестрото на
обучението
4-та СЕСИЯ
Професии,
подходящи
образование

за

дуално

5-та СЕСИЯ
Законодателни промени, необходими за
успешното
дуално
образование
в
България
6-та СЕСИЯ
Участие
на
бизнеса
(браншови
организации, клъстери, компании и други
заинтересовани страни) в провеждането
на дуално образование
7-ма СЕСИЯ
Възможности
за
финансиране
за
компаниите, участващи в дуалното
образование
Закриваща сесия
Обобщение на резултатите, Заключения.
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на
дуалното обучение в българската образователна система
Февруари 2016г.
p.evtimova@mon.bg
p.zlatarska@mon.bg
n.georgiev@mon.bg

