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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата методология е изготвена в резултат от натрупания опит при 

прилагането на швейцарския модел на дуално обучение в сферата на 

професионалното образование в България.  

Практическите насоки са формулирани по време на изпълнението на проект 

„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в 

българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество и известен още като проект 

ДОМИНО (2015 – 2019 г.). Проектът цели създаване на модел и изграждане на 

капацитет за прилагане принципите на учене чрез работа. ДОМИНО се стреми да 

предложи модернизиране на българското професионално образование, за да може то 

да отговаря на съвременните нужди и изисквания на бизнеса и икономиката. В 

рамките на проекта около 1600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в 

цялата страна се обучават по общо 12 професии и усвояват професионални умения по 

време на платени стажове в над 170 български и чуждестранни фирми. Над 70% от 

завършилите ученици понастоящем работят в предприятията, където са трупали 

професионален опит. Проектът подпомогна Българската държава да изгради свой 

модел на дуално образование (учене чрез работа), използвайки опита на Швейцария в 

съчетание с добрите традиции на българското професионално обучение.  

Настоящата методологията е предназначена за експерти, учители и наставници, 

работещи в сферата на професионалното образование и обучение в България. Тя има 

за цел да подпомогне тяхната работа при актуализирането на учебни програми и 

планове, така че те да отговарят на реалните нужди на бизнеса, както и да допринасят 

за усвояването на адекватни знания, професионални умения и социални 

компетентности от страна на учениците в системата на професионалното образование. 

Методологията представя основните предимства на швейцарския модел на 

дуално обучение, като обяснява понятието „ситуационна дидактика” и описва 

предимствата за българската система на професионално образование и обучение. 

Текстът подробно очертава стъпките по разработването на учебни планове и програми 

по дуално обучение. Документът дава основни насоки при провеждането на 

допълнителни обучения на учители и наставници, които работят в условията на дуална 
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форма на обучение. Предоставени са и практически насоки за осъществяването на 

успешно сътрудничество между училища и фирми. 

При изработването на методология са използвани материали, разработени от 

Швейцарския федерален институт по професионално образоване и обучение, екипът за 

управление на проект ДОМИНО, екипът от национални експерти по дуално обучение 

към проекта, както и на други външни експерти. 
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I. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ШВЕЙЦАРСКИЯ МОДЕЛ НА ДУАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ 

Швейцария е една от няколкото европейски страни, които прилагат дуална форма 

на професионално образование и обучение. В Швейцария, Германия, Австрия, Дания и 

Норвегия между 30% и 70% от учениците в средното образование получават 

теоретичните си познания в училище, а практическите професионални умения - по 

време на стажове в реална работна среда. Всички национални системи за 

професионално образование, основани на принципа „учене чрез работа”, имат своите 

предимства и индивидуални характеристики, но швейцарската е смятана за една от 

най-успешнитe в света1. Сред многобройните причини за това е фактът, че 

благодарение на този модел на образование в Швейцария на практика почти не 

съществува младежка безработица2. Като обяснение за високия стандарт на живот на 

първо място се посочва успешното функциониране на системата за професионално 

образование и обучение в страната. Фирмите, осигуряващи стажове за ученици, 

възвръщат първоначалната си инвестиция в края на втората година и започват да 

генерират печалба от труда на стажантите, което подпомага икономиката на страната. 

За разлика от другите системи за дуално обучение, швейцарският модел позволява 

лесното му адаптиране към различни национални системи, тъй като се основава на т.н. 

„ситуационен” подход, при който знанията и уменията необходими за упражняването 

на определена професия се извличат по време на съвместната работа на местния 

бизнес и училищата, и се основава изцяло на реални работни ситуации и спецификата 

на националната икономика. 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ШВЕЙЦАРСКИЯ МОДЕЛ?  

Швейцария е малка държава с население от около осем милиона души, 

разделена на 26 кантона. В страната се говорят четири официални езика, а повече от 

една четвърт от учениците са родени извън нейните граници. През последните 

двадесет и пет години в Швейцария се извършва модернизация на професионалното 

образование и обучение, което превръща страната в световен лидер в тази област. 

                                                             
1 Hoffman, Nancy & Schwartz, Robert (Harvard Graduate School of Education). 2015. “Gold Standard: The Swiss 
Vocational Education and Training System International Comparative Study of Vocational Education Systems” 
2 Процентът на незаети младежи в Швейцария е най-нисък в сравнение с всички развити страни по света. 
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Повече от две трети от учениците в гимназиална възраст избират 

професионалното образование, а само 10% от младежите следват висше образование. 

Това се дължи на високия процент на професионална реализация и гарантирана 

заетост сред младежите, избрали да учат в професионална гимназия.  

Системата за кариерно ориентиране в Швейцария дава възможност на учениците 

още по време на основното си образование да получат детайлна информация относно 

съществуващите професии, както и да посетят различни предприятия и фирми, за да 

формират своя професионален избор. През последната година от основното 

образование, училищата организират групови посещения за своите ученици на 

фирмени изложения, по време на които учениците имат възможност да се срещнат с 

потенциални работодатели и да вземат информирано решение относно бъдещата си 

професия. Преди да бъде приет в професионална гимназия, всеки ученик следва да 

сключи и представи подписан трудов договор с фирма, в която ще се проведе неговата 

практика в реална работна среда по време на средното му образование.  

Малки и големи предприятия, водещи фабрики, банки, болници и детски 

заведения осигуряват стажове за ученици на възраст между 15 и 19 години, които по 

време на професионалната си практика работят със сложни машини, извършват 

медицински процедури и консултират инвеститори. Накратко, младежите в училищна 

възраст, макар и под опеката на опитни наставници, правят всичко онова, което прави 

един новоназначен служител в дадено предприятие.  

Учениците избрали професионално образование прекарват деня си в три типа 

институции – училище, междуфирмен обучителен център и същинско работно място 

(фирма), като в последните години от своето обучение, младежите работят в реална 

работна среда четири дни в седмицата и прекарват само един ден в класната стая. 

През първите години от обучението си в повечето случаи се налага учениците да 

получат професионална подготовка в т.н. междуфирмен център, който осигурява 

усвояването на набор от общи базови умения по дадена професия, които са общи за 

целия сектор, или са такива, които дадена фирма не би могла да демонстрира по 

време на стаж, поради спецификата на производствената й практика. Обучителният 

процес е индивидуализиран и взема предвид интересите и талантите на всеки ученик. 

Стажантите получават месечно възнаграждение, което нараства прогресивно през 

годините и достига средно около 1300 швейцарски франка в края на практиката. 
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В Швейцария професионалното образование и обучение се финансират от 

конфедерацията (държавата), кантоните (общините) и частния сектор, като фирмите 

осигуряват над 60% от необходимите средства. 

Както ще бъде подробно обяснено в следващата точка от настоящата 

методология, швейцарският модел на професионално образование и обучение се 

основава изцяло на презумпцията, че нашето поведение и действия намират 

проявление по време на поредица от различни ситуации. В тази връзка се предполага, 

че ако можем да опишем точно и изчерпателно група значими за дадена професия 

ежедневни ситуации от практиката, то лесно бихме могли да свържем практическите 

умения и теоретичните знания, като по този начин придадем смисъл на това, което се 

учи в училище и го „подчиним” на реалната работна среда. 

Швейцарският модел на професионално образование и обучение предполага, че 

образователната система следва да бъде в услуга на бизнеса, който трябва да 

определя учебното съдържание според реалните нужди и тенденции в даден 

икономически сектор и/или професия. В тази връзка учебните планове и програми в 

Швейцария се изготвят в рамките на работни групи, съставени от представители на 

бизнеса, браншовите камари и учебните институции, които заедно определят какви са 

необходимите знания, умения и компетентности, необходими за практикуването на 

дадена професия. В последствие тези т.н. „ресурси” биват интегрирани в учебните 

планове и програми, които се изготвят въз основа на ситуационния подход. 
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2. КАКВО Е СИТУАЦИОННА ДИДАКТИКА?  

Швейцарският модел на дуално обучение се основава на принципи, подходи и 

инструменти от областта на ситуационната дидактика3. Ситуационната дидактика се 

стреми да даде отговор на два основни въпроса:  

 Как можем да гарантираме, че придобиването на знания в училище не е самоцел, а 

че тези знания могат да дадат отговори на нуждите на всекидневния живот, 

особено на изискванията на ежедневния професионален живот? 

 Как можем да гарантираме, че знания, придобити от опита ни в ежедневието също 

спомагат на учебния процес? 

Основен акцент в разглежданата дидактика се поставя върху концепцията за 

ситуацията. Ситуациите са това, от което е изграден животът ни. Нашето поведение, 

както в личен, така и професионален план, се материализира в пространството и 

времето в последователност от различни ситуации. Следователно, ако успеем да 

опишем подходящо съвкупност от свързани ситуации, ще имаме отправна точка, върху 

която да градим образователния процес в училище. Ситуациите са средство за 

изпълване на учебния материал със смисъл. Съвременните образователни системи се 

движат в тази посока чрез използването на примери от ежедневието за илюстриране 

на конкретно съдържание и за свързване на теорията с реалността.  

Етимологията на понятието „ситуация“ се свърза с латинския глагол situare - 

определяме, поставяме или позиционираме, и съществителното situ – място, позиция. 

Така ситуацията предполага да бъде разположена в пространството и във времето, в 

зависимост от редица условия, които имат ефект не само върху състоянието на човек, 

но и върху неговите действия. С други думи, нашето съществуване, животът и нашите 

дейности протичат в ситуации, които са повлияни от различни обстоятелства, и върху 

които ние също можем да влияем от наша страна.  

В обобщение можем да определим „ситуацията“ като структурирана единица от 

живота, в която хората извършват смислени целенасочени действия. Ситуацията се 

характеризира, от една страна, от обективни обстоятелства като време и място, както и 

от материални и социални обстоятелства; и, от друга страна, от субективни 

                                                             
3 Ghisla, G. et al, Situation-based Didactics, Swiss Federal Institute for Vocational Education and 

Training SFIVET,  https://www.sfivet.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_en.pdf 

https://www.sfivet.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_en.pdf
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обстоятелства, т.е. зависи от състоянието на лицето, действащо в тях. Следователно 

структурата на ситуацията се определя от минимум следните елементи: 

 Цели/задачи, които изискват съответните действия; 

 Проблеми и предизвикателства, които следва да се преодолеят; 

 Осъществени действия; 

 Условия, в които се случват действията; 

 Инструменти, които се използват; 

 Правила и стандарти, които се следват. 

Ежедневието, включващо както професионалния, така и личния живот, се състои 

от сложна комбинация от дейности, действия, умения, поведение, изразени и скрити 

правила, роли, ценности и др. Да превърнем ежедневието достъпно за преподаване не 

е лесно. Именно поради тази причина концепцията за ситуация е толкова ценна. Това 

понятие ни помага да стесним сложността на реалността от ежедневието и да го 

синтезираме в модули, които могат да са от полза в процеса на преподаване. 

Необходимо е да се извърши подбор от множеството различни житейски 

ситуации. От дидактическа гледна точка се интересуваме от онези ситуации, които са 

особено значими и илюстрират важни моменти от професионалния или ежедневния 

живот. Ситуациите ни помагат да свържем и комбинираме две перспективи: тази на 

живота и тази на училището и съответния учебен час. Казано накратко, става въпрос за 

преобразуване на конкретни житейски ситуации (преживени от учениците или 

ситуации, изобразени от примерни модели) в дидактически/обучителни ситуации, 

върху които човек може да разсъждава и използвайки ги да придобива знания и 

компетентности.  

Добрата дидактика не изисква първо човек да придобие знанието, за да може да 

го приложи по-късно на практика, а се опитва, доколкото е възможно, да комбинира 

придобиването на знания с действието, да свърже теорията с практиката, като създава 

ситуации, които насърчават затварянето на връзката между придобиването на знания и 

неговото приложение. Концепцията за ситуацията предоставя ценен инструмент за 

целенасочено наблюдение, четене, подбор и описание на откъси от реалността, за да 

ги направи използваеми в училище. Целта на качественото преподаване е да 

предостави възможност на ученика или обучаемия да развие своите знания, умения и 

нагласи и да използва компетентно тези ресурси за справяне с житейските ситуации.  
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В сферата на професионалното образование ситуациите свързват основни 

дейности, характерни за дадената професия, която се изучава. Основен принцип на 

преподаването чрез ситуации е разбирането, че процесът на учене стартира чрез 

„потапяне“ на обучаемите в практически опит, преминаване през осмисляне и анализ 

на преживяното, представяне на теоретични знания, които да обогатят практическия 

опит, повторно „потапяне“ в практически опит и завършва с оценка на усвоените 

знания и умения.  

 

3. КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА? 

Една от основните причини за стартирането на проект ДОМИНО в България е 

разбирането, че дуалната форма на обучение е един от ключовите инструменти за 

предотвратяване и ограничаване на младежката безработица. В страни като Германия, 

Австрия и Швейцария, в които дуалното обучение е широко застъпено, младежката 

безработица не надхвърля нива от 8% в дългосрочен план (Евростат, 2019 и ОИСР, 

2019).  

Основните предимства от въвеждането на модела в България могат да бъдат 

обобщени на няколко нива както следва: 

 Ползи за учениците 

Дуалното обучение дава възможност на младежите да се потопят и развият 

своите умения в реална работна среда. Опитът на Швейцария показва, че голяма част 

от учениците в 12 клас имат развити професионални компетентности, които им дават 

възможност да работят на нивото на професионалистите в съответната компания. Това 

означава и възможност за плавен и непрекъснат преход към професионалната среда.  

За учениците в България практическото обучение чрез работа в 11 и 12 клас допринася 

за тяхното потапяне в реални работни ситуации и прилагане на усвоените знания в 

училище на практика. За тези, които показват добри резултати през двете години на 

практическо обучение, работодателите предлагат работни места след завършване на 

професионално или висше образование. За учениците, които са мотивирани да 

продължат към по-горни степени на образование, дуалното обучение предоставя 

конкретен ориентир за избор на професионално направление и подходяща 

университетска програма. За тези, които въпреки практическия опит в реална работна 
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среда не проявяват желание за професионално развитие в съответната област, този 

опит предоставя възможност за самооценка и самоанализ на личните интереси и 

качества и своеобразно кариерно ориентиране.  

Освен знания и умения в конкретната област, учениците имат възможност да 

развиват преносими ключови компетентности, които са полезни във всички сфери на 

личностното и професионално развитие. Примери за такива компетентности са: 

екипност, устойчивост на стрес, инициативност, адаптивност, търпение, 

самостоятелност.  

 Ползи за професионалните гимназии 

Дуалното обучение предоставя възможност за по-тясно сътрудничество с 

компаниите от съответните професионални направления. Това сътрудничество 

гарантира висока степен на съответствие на обучителните програми с реалната 

професионална среда. В допълнение, то позволява двупосочен обмен на информация 

между учители и професионалисти. За учителите, контактът с професионалистите е 

възможност за информиране относно новостите в съответната професионална област. 

За професионалистите, контактът с учители е възможност за вникване в педагогически 

принципи, които се прилагат при образователен процес с ученици.  

Професионалните гимназии в България отчитат спад в броя на отпадащите 

ученици в паралелките, в които е въведено дуалното обучение. В допълнение, 

работата на трудов договор и задълженията на учениците да посещават и да се явяват 

на работно място, в точно определен час, и да спазват трудова дисциплина, влияят 

положително и на тяхната дисциплина в училище. Директорите на училища, които 

планират дуално обучение, успяват да запълнят паралелките, поради завишения 

интерес от ученици и работодатели.  

 Ползи за работодателите 

Включвайки се в системата на дуално обучение, работодателите получават 

възможност за директно участие във формулирането на темите, по които да се 

обучават учениците. Възможността да подготвят потенциални кадри от ранна възраст е 

ключово предимство за стратегическото развитие на всяка компания. Системата на 

дуално обучение създава условия, при които изискванията на работодателите по 

отношение на знания, умения и нагласи към дадената професионална област са 

внедрени в образователния процес. За учениците, които продължават да работят за 
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компанията, в която са били на обучение чрез работа, няма да е необходимо 

инвестирането на допълнителни средства за обучение. Те вече ще познават 

организацията на труда и особеностите на дадена дейност на конкретното работно 

място.  

 Ползи за системата на професионално образование и обучение 

Дуалното обучение допринася за модернизиране на системата на професионално 

образование и обучение в България. Въвежда се нов подход на изработването на 

учебни планове и програми в системата, които са пряк резултат от съвместно работа на 

екипи от професионалисти и преподаватели от професионални гимназии. Това 

гарантира, че съдържанието, което се преподава в клас се доближава до нуждите на 

работодателите и че учениците ще завършват със знания и умения, които им дават 

възможност за добра реализация на пазара на труда.  

Общественият имидж на професионалното образование се подобрява. 

Учениците, които завършват в паралелки дуална форма на обучение получават добри 

предложения за работа или продължават в по-горни степени на образования. 

Историите за техните успехи вдъхновяват следващите поколения да се включат в 

дуално обучение. Това повишава интереса към този тип образование в рамките на 

системата за професионално образование и обучение.   
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II. ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ ПО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

Предложеният методически подход следва основния принцип на дуалното 

обучение по швейцарски модел, според който учебните програми и планове са тясно 

обвързани с практиките на бизнеса (описани в групи от професионални ситуации). 

Бизнесът стои в центъра на описания процес и е негов основен двигател, докато 

училището и компетентните държавни институции (МОН, НАПОО и др.) изпълняват 

организационна и подпомагаща роля. 

Прякото ангажиране на бизнеса в разработването на учебни планове и програми, 

с цел тяхното доближаване до нуждите на реалната работна среда, позволява този 

подход да се прилага успешно и за разработването на учебните планове и програми за 

цялата система на професионално образование в България. Този подход гарантира 

максимално доближаване на теорията до практиката и подготовката на кадри, 

притежаващи адекватни на нуждите на икономиката професионални знания, умения и 

компетентности. 

Важно е да се отбележи, че процесът по изготвяне на учебни планове и програми 

протича в няколко ключови фази, чието последователно и надлежно изпълнение е 

гаранция за успешното прилагане на швейцарския подход за дуално обучение. По-долу 

е представена схема на процеса и логическите връзки между отделните етапи, които 

впоследствие са обяснени в детайли. 

Процесът протича във формат „работни групи” и следва предварително изготвени 

сценарий и програма. По време на отделните фази се прилагат различни техники за 

извличане на информация и подпомагане на процеса.  

Възможно е успоредно да се разработват няколко различни професии, в който 

случай участниците се разделят по групи, като всяка от групите следва да бъде 

ръководена от отделен модератор. Предимството на този подход е във възможността 

за провеждане на общи въвеждащи и заключителни сесии, както и обсъждане на общи 

предизвикателства и обмен на добри практики. 
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ДЕЙНОСТ 

ВРЕМЕВИ 

ПАРАМЕТРИ 
УЧАСТНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ф
А

ЗА
 1

 

 

Изготвяне на СИТУАЦИОНЕН ПРОФИЛ: 

1) Въведение (цели, начин на работа, очаквани 
резултати); 

2) Представяне на участниците; 
3) Извличане на информация относно типични работни 

дейности; 
4) Изготвяне на подробен списък от работни дейности; 
5) Формиране на групи ситуации; 
6) Групирането на ситуациите в области на професионални 

компетентности; 
7) Наименуване на работните ситуации и областите на 

професионални компетентности; 
8) Попълване на ситуационен профил; 
9) Извличане на детайлни действия за вече 

идентифицираните дейности и ситуации. 
 

3 дни 

модератор 

професионалисти 

учители 

СИГТУАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА 

ПРОФЕСИЯТА 

(попълнен Образец 1 – чернова) 

СПИСЪК ОТ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ 

ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ 

(попълнен Образец 2)  

10) Верифициране на Ситуационния профил 1 ден 

модератор 

специалисти 

професионалисти 

учители 

СИГТУАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА 

ПРОФЕСИЯТА 

(попълнен Образец 1 – краен вариант) 
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ДЕЙНОСТ 

ВРЕМЕВИ 

ПАРАМЕТРИ 
УЧАСТНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ф
А

ЗА
 2

 

 

Изготвяне на КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ: 

1) Въведение (цели, начин на работа, кратък очерк на 
постигнатото в предходната фаза, очаквани 
резултати); 

2) Разработване на описателен текст (история) за всяка 
ситуация, използвайки дейностите и действията от Фаза 1 
; 

3) Изчитане и редактиране на текстовете; 
4) Идентифицирането на знания, умения и социални 

компетентности, които са необходими за реализирането 
на всяка една професионална ситуация; 
 

2 дни 

модератор 

професионалисти 

учители 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА 

ПРОФЕСИЯТА - ситуации и ресурси:  

-Пример за ситуация; 

-Необходими ресурси: 

 (попълнен Образец 3) 

5) Анализ на това как знанията, уменията и 
компетентностите се съотнасят към дадени ситуации; 

6) Качествена оценка на необходимото време за усвояване 
на дадено знание и придобиване на дадено умение 

2 дни 

модератор 

професионалисти 

учители 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА 

ПРОФЕСИЯТА – таблици с 

неповтарящи се ресурси за 

професията:  

 знания; 

 умения; 

 социални компетентности. 

(попълнен Образец 4) 
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ДЕЙНОСТ 

ВРЕМЕВИ 

ПАРАМЕТРИ 
УЧАСТНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ф
А

ЗА
 3

 

 

Изготвяне на УЧЕБЕН ПЛАН И ПРОГРАМА: 

1) Въведение (цели, начин на работа, кратък очерк на 
постигнатото в предходната фаза, очаквани 
резултати); 

2) Запознаване с нормативната рамка; 
3) Формулиране на списък от учебни предмети, които да 

бъдат разпределени в общата, отрасловата, 
специфичната и разширената професионална 
подготовка; 

4) Разпределение на необходимите знания от 
квалификационния профил по предмети и необходимите 
умения – според мястото на провеждане на практиката (в 
училище или във фирмата); 

5) Оценка на тежестта на всеки един учебен предмет под 
формата на брой знания, които той следва да покрие, и 
начинът на придобиване на всяко едно умение според 
мястото на неговото усвояване; 

6) Сравнение на разпределението на часове по предмети с 
първоначално поставената тежест на съответните учебни 
предмети на база броя необходими знания обезпечени 
от даден предмет; 

7) Разработване на описателен текст, който съпровожда 
учебния план; 
 

3 дни 

модератор 

професионалисти 

учители 

представители на 

МОН и НАПОО 

УЧЕБЕН ПЛАН за професионално 

образование в дуална форма на 

обучение (попълнен Образец 5) 

8) Изготвяне на учебни програми по всички предмети по 
дадена професия и специалност на базата на образец, 
предоставен от МОН и разработените материали от 

2 дни 
модератор 

професионалисти 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТИ 

(попълнен Образец 6) 
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ДЕЙНОСТ 

ВРЕМЕВИ 

ПАРАМЕТРИ 
УЧАСТНИЦИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

предходните фази. учители 

представители на 

МОН и НАПОО 
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Всяка фаза от процеса включва следните основни елементи: 

 Участници – отделните „актьори” в процеса, техният профил и специфична 

роля; 

 Времеви параметри – времето необходимо за изпълнението на 

определените дейности, съставляващи дадена фаза; 

 Ресурси – място на провеждане, логистична организация, работни 

материали и документи необходими за изпълнението на дейностите; 

 Методика – начинът на протичане на дадена фаза; 

 Очакван резултат – „продуктът”, който следва да бъде изработен по време 

на всяка фаза; 

 Възможни предизвикателства – обстоятелства, чието проявление би 

могло да възпрепятства успешното изпълнение на дадена фаза; 

 Практични съвети за по-ефективно изпълнение – насоки за повишаване 

на качеството и ефективността на процеса, изведени от практиката, 

натрупана по време на изпълнението на проект ДОМИНО. 

 

1. КАК СЕ ИЗГОТВЯ И ИЗПОЛЗВА СИТУАЦИОНЕН ПРОФИЛ? 

 

Изготвянето на ситуационен профил е фазата с най-ключово значение за целия 

процес, тъй като именно тя гарантира, че учебното съдържание ще отговаря на 

реалната работна среда и нужди на бизнеса. По време на този начален етап се извлича 

цялата необходима информация относно това какво представлява дадена професия от 

гледна точка на реално практикуващите я.   

 

1.1 УЧАСТНИЦИ 

 Модератор  

Ситуационен профил – описание на дадена професия, като съвкупност от 

възможни работни ситуации, които възникват в ежедневието на практикуващите 

професионалисти. 



 

21 
 

Това е човекът, който ръководи и подпомага методически целия процес по 

изготвянето на учебен план и програми по определена професия/специалност. Ролята 

на модератора в тази фаза, както и във всички останали етапи, е от изключително 

значение. Неговата функция е да опосредства целия процес на комуникация между 

участниците, да изготви и следи за следването на сценария (програмата) за всяка 

отделна фаза, да подпомага с методически насоки работата по време на работните 

семинари, да документира изпълнението, да следи за успешното постигане на 

очакваните резултати, да обобщава постигнатото.  

В първата фаза от процеса, освен гореизброените задължения, модераторът има 

за задача да подпомогне изграждането на връзка между участниците, която се 

основава на взаимно доверие, тъй като това е важна предпоставка за успешното 

сътрудничество между бизнеса и образованието. В повечето случаи тази първа работна 

сесия е и първата среща на запознанство между професионалисти и учители, които 

предстои да работят заедно и след изготвянето на учебното съдържание по дадена 

професия, а именно по време на осъществяване на практиката на ученици в реална 

работна среда.     

От изключително значение е модераторът да е експерт, който:  

 познава добре системата на професионално образование и обучение в България;  

 познава законодателната рамка, регулираща професионалното образование и 

обучение в България; 

 познава швейцарския подход на дуално обучение и съпътстващите го методология, 

специфики и основни характеристики;  

 да не е специалист в разработваната професия (тъй като това би могло да доведе 

до неволно влияние върху същинското съдържание на изготвяните документи); 

 да притежава отлични комуникативни умения; 

 да може да обяснява ясно и точно процеси и правила на работа; 

 да притежава добри аналитични умения. 

 

 Професионалисти 

Това са представители на бизнеса, чиято професия и ежедневни задължения са 

именно тези, за които се разработват конкретните учебен план и програми. От 

изключително значение е тяхната професионална квалификация и област на действие 
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да не се различават драстично от степента и спецификите съответстващи на 

разработваната специалност.  

Например: Ако се разработва професия „Ресторантьор”, специалност 

„Кетъринг” с трета степен на професионална квалификация, е важно да бъдат 

привлечени специалисти, чиято ежедневна работа е свързана с производството и 

доставката на храна и напитки за събития, а не например управител на ресторант 

или майстор сладкар.  

Спазването на гореспоменатото условие гарантира, че изработеният ситуационен 

профил съдържа реални работни ситуации от професионалната сфера на конкретната 

специалност, което на по-късен етап ще осигури идентифицирането на правилните 

знания, умения и компетентности, необходими на учениците, изучаващи дадената 

професия. 

В първия етап на процеса е необходимо привлечените професионалисти да 

представляват колкото се може по-разнообразни по вид, мащаб на дейност и 

специфики фирми/предприятия. Именно този подход осигурява изчерпателното 

описание на всички възможни работни ситуации, които биха могли да възникнат при 

упражняването на конкретна професия.  

Например: Един техник на енергийни съоръжения и инсталации със 

специалност „Газова техника”, работещ във водеща компания, специализирана в 

изграждането и експлоатацията на мрежи за доставка на природен газ се сблъсква 

ежедневно с различни по тип и мащаб работни ситуации от тези, които изпълнява 

служител в малка фирма, специализирана в монтажа на газови котли за битова 

употреба. 

Броят професионалисти, които следва да бъдат привлечени да участват в тази 

първа фаза от процеса по изготвяне на учебен план и програми може да варира, но не 

следва да е по-малък от 6 души. Също така е препоръчително тези професионалисти да 

участват в процеса от началото до края, тъй като подмяната им с други колеги може да 

доведе до забавяне или неразбиране на процеса и неговото значение. 

Положително влияние има привличането на професионалисти от фирми, които 

желаят да приемат ученици на стаж, тъй като тогава нивото на мотивация за участие в 

целия процес е значително по-високо. 
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Основна роля при номинирането на подходящи професионалисти имат 

браншовите организации и камари, чието активно участие в процеса е жизнено 

необходимо. 

 

 Специалисти 

Това са професионалисти от разработваната професионална област, които заемат 

по-високо управленско ниво, притежават многогодишен стаж по професията и/или 

имат стратегически поглед върху развитието на дадената професия и бъдещите 

тенденции. Те трябва да умеят да анализират външните фактори и потенциалните 

нужди на професията от гледна точка на знания и умения.  

Този тип участници са необходими само в края на фазата по разработването на 

ситуационния профил. 

Важно е модераторът да въведе специалистите в процеса и накратко да ги 

запознае с принципа на работа, прилаганата методология и постигнатите резултати, за 

да може техният принос да е положителен и да обогати работата на останалите 

участници. 

 

 Учители 

Това са преподаватели по теория и практика на разработваната професията от 

професионални гимназии. Тяхната роля в първата фаза на процеса е изцяло 

подкрепяща и спомагателна.  

Много е важно още от самото начало да се изясни, че именно бизнесът е този 

който следва да постави основите за генерирането на същинското учебно съдържание, 

въз основа на реалната работна практика. Ролята на учителите е по-скоро да 

опосредстват процеса на организация на извлечената информация, чрез задаване на 

правилните въпроси към привлечените професионалисти относно техните ежедневни 

задължения. 

Положително влияние има осигуряването на добро географско разпределение на 

учителското представителство, тъй като разработваната професия и съответните 

фирми, в които тя би могла да бъде практикувана на местно ниво, имат своите 

специфики. Взаимодействието с колеги от цялата страна и представители на различни 

фирми води и до обогатяване познанията на самите преподаватели по дадената 
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професия, както и създаването на полезни професионални връзки за последваща 

обмяна на опит. 

Например: Един преподавател по теория и практика на професията „Готвач” 

от професионална гимназия в малък град, която захранва с кадри предимно 

курортен комплекс, работещ на принципа пълен пансион „all inclusive” набляга на 

различни по тип умения и стил на готвене от учител, който подготвя учениците 

си за готвачи в т.н. „гурме” ресторанти или петзвездни хотели. 

Тъй като по време на първата фаза се работи по групи, е препоръчително броят на 

участващите учители да е не по-малък от 3. 

 

1.2 ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ  

За успешното изпълнение на първата фаза са необходими най-малко четири 

пълни работни дни. Съкращаването на времето за изпълнение на конкретните задачи 

при изготвянето на ситуационен профил води до намаляване на качеството на 

резултатите, както и до риск от непълно описание на всички възможни работни 

ситуации по дадена професия. Модераторът е този, който следи за стриктното спазване 

на програмата и при необходимост организира допълнителни възможности за 

завършване на предвидените дейности. 

 

1.3 РЕСУРСИ  

Необходимите ресурси за изпълнението на първата фаза от процеса по 

създаването на учебен план и програма по дуално обучение са: 

 Подходяща по големина зала – според броя участници; 

 Минимум 3 преносими компютри; 

 Проектор; 

 Екран; 

 Флипчарт; 

 Празен образец за изготвяне на ситуационен профил - Образец 1; 

 Разпечатани 30 копия от образец за описание на ежедневните дейности – Образец 

2; 

 Хартиено тиксо; 
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 Маркери в различни цветове; 

 Канцеларска хартия; 

 Празни картонени листа – размер 20*10 см., 100бр. 

 

1.4 МЕТОДИКА 

Процесът по изготвянето на ситуационен профил преминава през няколко етапа, 

които са логично свързани и следва да бъдат изпълнени в точно определена 

последователност. 

1) Работата следва да започне с кратко въведение от страна на модератора относно 

начина на работа, целите и очакваните резултати от семинара. 

2) От изключително значение е да се подсигури време и възможност за всички 

участници да се представят – име, месторабота, професионален опит, мотивация за 

участие и др. Това може да се осъществи посредством класически тип 

презентационно представяне или чрез ролеви игри. 

3) Същинската работа започва с извличането на информация относно типичните 

работни дейности на участващите професионалисти.  

 

Първоначално всеки участник работи самостоятелно, като получава празен лист 

хартия, на който изброява типични дейности от работния контекст на своята 

професия. Тъй като групата се състои от преподаватели и професионалисти, 

модераторът поставя въпроса по различен начин според типа участник: 

- Въпрос за професионалисти: В какви работни дейности участвахте през 

изминалата седмица?  

- Въпрос за учителите: Кои според вас са типичните дейности за дадената 

професия в рамките на една работна седмица? 

След това участниците се разделят на 3 или повече групи (в зависимост от общия 

им брой). Модераторът приканва всяка група да избере отговорник, който ще има 

Дейностите представляват поредица от действия извършвани от даден 

професионалист в изпълнение на ежедневната му работа. Дейностите сами по 

себе си не водят до конкретен резултат под формата на продукт или услуга. 
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за задача да обобщава резултатите от работата на групата. Първата задача на всяка 

група е разглеждане и обсъждане на индивидуалните списъци. Това става, като 

всеки участник представя на групата своя списък. Започва обсъждане, къде има 

повтарящи се работни дейности и кои са по-пълните и по-точни формулировки. В 

края на процеса отговорникът на групата изготвя общия списък с работни дейности 

и го представя на всички (на флипчарт).  

4) Всички групови списъци се закачат един до друг и започва процес по „изчистване” 

на дейностите от повторения и неточности, както и на тяхното допълване в случай 

на пропуски. Целта е цялата група да достигне до изчерпателен и точен списък на 

основните ежедневни работни дейности.  

5) Така идентифицираните дейности се групират в работни ситуации чрез подходящи 

методи за визуализация /например всяка дейност може да се изпише на отделно 

картонче и картончетата да бъдат групирани по различен признак до достигане на 

желания резултат – формиране на групи ситуации. Модераторът обяснява на 

групата условието дадена група сходни дейности да могат да формират ситуация, а 

именно: 

 

6) Разработването на ситуационния профил продължава с групирането на ситуациите 

в области на професионални компетентности, които представляват съвкупност от 

работни ситуации. За целта отново се използват надписаните картончета, които се 

подреждат по области. Важно е да не се допуска повторяемост на едни и същи 

ситуации в различни области. Проявата на подобен феномен означава, че 

предложеното групиране не е подходящо и процесът следва да бъде 

реорганизиран.  

 

Ситуациите представляват относително завършена фаза в работния процес, в 

която е налице конкретен резултат под формата на специфичен продукт или 

услуга. 
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Практиката показва, че в зависимост от спецификата на дадена професия най-

често ситуациите се групират в области на компетентности следвайки един или 

комбинация от следните критерии: технологична последователност на 

дейностите и ситуациите; видовете крайни продукти/услуги, които се 

произвеждат/доставят в резултат от упражняването на дадена професия; вид 

материали за работа използвани при изпълнението на определени дейности;  вид  

произвеждани продукти; вид клиенти; вид услуги.  

 

7) В обща дискусия работната група стига до съгласие относно наименованието на 

работните ситуации и областите на професионални компетентности.  

8) След финализирането на всички ситуации и области на компетентности, те се 

нанасят в образеца за ситуационен профил. По-долу е представен примерен 

попълнен ситуационен профил (Графика 2). 

Областите на професионални компетентности представляват групирани 

(окрупнени) по определен признак ситуации. Те могат да бъдат обособени, 

следвайки разнообразни принципи и логика, които следва да са най-вече 

съобразени със спецификата на конкретната професия. 
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Графика 2 - Ситуационен профил за специалност „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”, професия: 543010 "Техник-технолог в дървообработването" 

 

Области на 
професионални 
компетентности 

Професионални ситуации 
 

A Изготвяне на идеен проект А1 
Изготвяне на идеен 

проект за обзавеждане 
на обект 

А2 
Изготвяне на идеен 

проект за мебелно 
изделие 

B Изработване на конструктивно-
технологична документация за 
производство на мебелно 

изделие 

В1  
Изготвяне на 
конструкторска 

документация за 
производство на 
мебелно изделие 

В2 
Изготвяне на 
технологична 

документация за 
производство на 
мебелно изделие от 
масивна дървесина 

В3  
Изготвяне на 
технологична 

документация за 
производство на 
мебелно изделие от 
мебелни плочи /ПДЧ, 

ПДВ, MDF, HDF, OSB, 
шперплат, слоиста 
дървесина и др./ 

В4 
Изготвяне на 
технологична 

документация за 
производство на 
мебелно изделие от  
дървесина в комбинация 

с недървесни материали 

C Същинско производство на 

мебелни изделия от дървесина 
 

С1 

Производствена 
подготовка 

С2 

Производство на 
мебелно изделие от 
масивна дървесина 

С3  

Производство на 
мебелно изделие от 
мебелни плочи /ПДЧ, 
ПДВ, MDF, HDF, OSB, 

шперплат, слоиста 
дървесина и др./ 

С4  

Производство на 
мебелно изделие  от  
дървесина в комбинация 
с недървесни материали 

С5  

Монтиране на елементи 
от недървесни 
материали 

С6  

Сглобяване и опаковане 
на готовото мебелно 
изделие и/или отделните 
елементи 

D Контролиране на качеството D1 

Извършване на входящ 
контрол на качеството 
на материалите 

D2 

Извършване на текущ 
контрол на качеството по 
време на същинското 
производство 

D3  

Извършване на контрол 
на качеството на готовото 
мебелно изделие 
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Практиката показва, че разработването на ситуационния профил завършва с около 

15 – 25 на брой ситуации, обобщени в 3 – 5 области на професионални 

компетентности. 

9) След извличането на ситуации и области на компетентности участниците се връщат 

към идентифицираните дейности и ги „раздробяват” на още по-малки единици - 

действия.  За всяка дейност участниците идентифицират съставляващи ги детайлни 

действия, като за целта се попълва образец за описание на ежедневните дейности 

(приложена бланка – Образец 2). Детайлните действия са необходими, за да може 

на по-късен етап да се извлекат необходими знания и умения за практикуването на 

професията, включително най-основните. 

 

 

 

Тъй като в много случаи професионалисти и учители се затрудняват да 

разграничат понятията действия, дейности, ситуации и области на 

професионални компетентности е важно модераторът да обясни нагледно и да 

даде подходящи примери за всички категории, като ги постави в реален контекст 

(за предпочитане свързан с разработваната професия). По-долу е представена 

нагледна илюстрация Графика 3, показваща взаимовръзките между различните 

понятия. Също така е даден пример от конкретна професия, разработена по 

проект ДОМИНО. 

  

Действията описват най-ниското ниво на изпълнение на работния процес. 

Действието не може да се раздроби на по-малки единици. То представлява 

еднокомпонентен акт, който обикновено не води до конкретен резултат сам по 

себе си. Действията се повтарят в различни комбинации и последователност в 

различни професионални дейности.  
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Графика 3 – Области на компетентности, ситуации, дейности и действия 

 

ДЕЙНОСТ 

ДЕЙСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

I. Изготвяне на идеен проект 

1. Изготвяне на идеен проект за обзавеждане на 

обект; 

A. Изготвяне на скица на обекта за обзавеждане: 

 Заснемане на размери; 

 Измерване с ролетка; 

 Нанасяне на размери. 

B. Изработване на архитектурен чертеж: 

 Изчертаване на план на помещението; 

 Изчертаване на разгъвки на стени; 

 Изработване на перспектива. 

II. Изработване на конструктивно-технологична документация за производство 

на мебелно изделие: 

1. Изготвяне на конструкторска документация за производство на мебели: 

A. Изготвяне на сборен чертеж на мебелното изделие: 

 Изчертаване на разрези и сечения; 

 

СИТУАЦИЯ 

ОБЛАСТ НА ПРОФ. КОМПЕТЕНТНОСТ 

СИТУАЦИЯ 

Легенда:  
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ДЕЙСТВИЯ 
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10) Последният етап от разработването на ситуационния профил има за цел да 

верифицира, „изчисти” и допълни ситуациите, идентифицирани в първия етап от 

разработването на ситуационния профил. За изпълнението му е необходимо да 

бъдат привлечени специалисти на по-високо управленско ниво, които имат поглед 

върху цялостната икономическа и професионална среда за дадената професия. В 

рамките на един ден специалистите верифицират и допълват (при необходимост) 

работните ситуации, изготвени от професионалистите и учителите. Новите 

участници коригират и обогатяват ситуации, които техните колеги не са имали 

достатъчно опит, за да опишат, или когато става дума за нови тенденции и модерни 

технологии, които още не са навлезли в производството, но предстои да бъдат 

внедрени. Специалистите могат да потвърдят работата на професионалистите и да 

не се наложат никакви промени, но техният принос също така може да доведе до 

въвеждането/премахването на ситуации и дори цялостна реорганизация на 

създадения ситуационен профил. Ролята на модератора в този етап от 

разработването на ситуационния профил е много важна, тъй като той следва да 

опосредства дискусията между професионалисти и специалисти и да спомогне за 

достигането на консенсус.  

 

1.5 ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  

 Ситуационен профил на професията (попълнен Образец 1); 

 Подробен списък от дейности и действия за всяка ситуация (попълнен Образец 2). 

 

1.6 ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

По време на тази фаза от разработването на учебен план и програми биха могли 

да възникнат редица предизвикателства, които следва да бъдат решени своевременно, 

за да се гарантира качеството и ефективността на процеса и крайните продукти. Сред 

често срещаните в практиката затруднения могат да бъдат посочени следните: 

 Недостатъчен брой професионалисти, които да участват в изготвянето на 

ситуационен профил; 

 Професионалисти с неподходящ профил; 
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 Ниска мотивация на фирмите да освободят свои ключови служители да присъстват 

на работните семинари в продължение на четири дни; 

 Неразбирателство между учители и представители на бизнеса относно 

организацията и описанието на дейностите и ситуациите; 

 Учителите изземат функциите на бизнеса и описват предполагаемите работни 

дейности въз основа на своите собствени представи; 

 Липса на активно участие от страна на професионалистите; 

 Недостиг на време за завършване на поставените задачи; 

 Неразбиране на швейцарския подход и използваната терминология, което би могло 

да доведе до неточности и „изкривяване на модела”. 

 

1.7 ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 За успешното провеждане на работните сесии е от изключителна важност да се 

осигури достатъчно време за подготовка – минимум 1 месец. Това включва както 

работата на модератора по изготвянето на детайлна програма и сценарий, така и 

тази на организатора на събитието. С цел идентифициране на достатъчен брой 

професионалисти, чийто профил да отговаря на изискванията, свързани с областта 

на дейност и професионалната квалификация на участниците, е необходим 

интензивен контакт с потенциалните фирми-партньори. Организаторите на 

семинара следва да запознаят подробно работодателите с ползите от участието на 

техни служители в подобни работни групи, целта и очакваните резултати. Следва да 

се опише в детайли профила на подходящия професионалист, който да бъде 

номиниран за участие. Практиката показва, че колкото повече информация се 

предостави на фирмите преди началото на събитието, толкова по-голям е шансът за 

успешно сътрудничество по време на целия процес; 

 Отношенията в работната група трябва да са изцяло координирани от модератора, 

който следва да бъде много добре подготвен както теоретично, така и за 

разрешаването на сложни ситуации. От най-голяма важност е да се спази 

изискването бизнесът да води процеса по изготвянето на ситуационен профил и в 

нито един момент учителите да не изземат ролята на професионалистите, тъй като 

това би довело до „изкривяване” на целия модел. Ето защо модераторът следва да 

прилага различни комуникационни и презентационни техники, с които да насочва 
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процеса в правилната посока и да подпомага успешното постигане на очакваните 

резултати. 

 Отговорност на модератора е да направи така, че всички задачи да бъдат 

изпълнени в срок. При недостиг на време за завършване на процеса, модераторът 

следва да намери начин да събере необходимата информация от участниците и да 

финализира необходимите документи; 

 При първоначален „сблъсък” с термините, свързани с прилагането на швейцарския 

модел за дуално обучение и най-вече концепцията за „ситуационна дидактика”, 

участниците често не разбират какво се очаква от тях и как да го постигнат. За това е 

необходимо модераторът постоянно да следи за това цялата група да има общо 

разбиране относно основните термини и задачите, които следва да бъдат 

изпълнени. Всички понятия и методи на работа следва да се обясняват ясно и 

точно, а ако се налага и многократно, тъй като неразбирането на основни термини 

или стъпки по изпълнението би довело до дискредитиране на качеството на 

учебния план и програми. 

 

2. КАК СЕ ИЗГОТВЯ И ИЗПОЛЗВА КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ? 

 

Следващият етап от разработването на учебния план и програми е изготвянето на 

квалификационен профил. Квалификационният профил на практика надгражда 

ситуационния профил, като под всяка работна ситуация се разписват необходимите 

знания, умения и социални компетентности, които са необходими на ученика за 

справяне с конкретната работна ситуация.  

 

Швейцарският модел условно разглежда знанията, като теорията, която 

учениците усвояват в училище, уменията, като практиката, която придобиват на 

Квалификационен профил – подробно описание на необходимите знания, 

умения и компетентности необходими за упражняването на дадена професия и 

справянето с конкретни работни ситуации.  
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работното място, а социалните компетентности, като набор от хоризонтални 

умения и нагласи, които се натрупват и на двете места. 

 

2.1 УЧАСТНИЦИ 

 Модератор  

По време на тази фаза модераторът продължава да изпълнява функциите на 

водещ на целия процес и комуникация, както и на съблюдаващ спазването на 

методологията, времето и правилата.  

При разработването на квалификационния профил е препоръчително да се 

приложи Таксономията на Блум, тъй като това осигурява едностилие и точност при 

формулирането на т.н. ресурси – знания, умения и компетентности.   

 

 Професионалисти 

В този етап на процеса по разработването на учебен план и програми 

професионалистите участват активно във формулирането на т.н. истории, които 

впоследствие се използват, за да се онагледят части от най-характерните работни 

ситуации и необходимите за реализирането им ресурси. 

 

 Учители 

Ролята на учителите започва да се засилва именно по време на разработването на 

квалификационния профил, тъй като те са много добре запознати с формулирането на 

знания и могат лесно да трансформират извлечената от професионалистите 

информация в добре организиран списък от ресурси. 

 

2.2 ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ  

За успешното изпълнение на втората фаза са необходими най-малко четири 

пълни работни дни. Съкращаването на времето за изпълнение на конкретните задачи 

при изготвянето на квалификационен профил води до неизчерпателно изброяване на 

необходимите знания, умения и компетентности, което пък от своя страна влияе 

негативно върху приложимостта на учебния план и програми.  
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2.3 РЕСУРСИ  

Необходимите ресурси за изпълнението на втората фаза от процеса по 

създаването на учебен план и програма по дуално обучение са: 

 Подходяща по големина зала – според броя участници; 

 Минимум 3 преносими компютри; 

 Проектор; 

 Екран; 

 Флипчарт; 

 Разпечатан ситуационен профил на професията; 

 Празен образец за създаване на квалификационен профил – Образец 3; 

 Празен образец (таблица) за изброяване на неповтарящите се знания, умения и 

компетентности – Образец 4; 

 Хартиено тиксо; 

 Маркери в различни цветове; 

 Канцеларска хартия. 

 

2.4 МЕТОДИКА 

Процесът по изготвянето на учебен план и програми продължава с 

разработването квалификационен профил. Основната задача по време на тази фаза е 

да се идентифицират необходимите ресурси под формата на знания, умения и 

социални компетентности. Целта на този етап е в следваща фаза формулираните 

знания да залегнат в учебните програми по предмети, изброените умения да залегнат в 

програмата за практическо обучение във фирмата, а социалните компетентности да 

залегнат в програмата за обучение в училище, и в тази по практическо обучение във 

фирмата. 

1) Работата следва да започне с кратко въведение от страна на модератора относно 

начина на работа, целите и очакваните резултати от семинара, както и кратък очерк 

на постигнатото до момента. Преди да започне същинската работа е важно всички 

да си припомнят областите на професионални компетентности и ситуациите, които 

са формулирали в предходната фаза. Ако по някаква причина има нови участници, 
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то следва те да се представят на групата и да участват активно по време на 

работата. 

2) Модераторът разделя общата група на две или на три по-малки групи (в зависимост 

от броя участници) и разпределя професионалните ситуации, формулирани по 

време на предходния семинар. Всяка група следва да състави кратък текст, под 

формата на история, която да илюстрира дадена ситуация или части от нея. Този 

текст не следва да изчерпва дейностите и действията, съставляващи ситуацията, а 

има за цел да илюстрира нагледно една реална професионална практика в 

работния процес, завършваща с конкретен резултат.  

 

Например:  

Област на професионална компетентност: Изграждане на газови инсталации и 

газоразпределителни мрежи 

Ситуация: Осъществяване на съединение 

Пример за ситуация (история): 

Огнян и Иван преминават ежедневен инструктаж и получават задание за 

заваряване на коляно от полиетилен с диаметър 63 мм. Огнян избира 

електросъпротивителен метод за заваряване. Иван подготвя необходимите 

материали и инструменти за работа. Екипът пристига на обекта. Иван почиства и 

стикова заваряваните елементите, маркира тръбата. Огнян подготвя и 

настройва заваръчната машина като задава параметрите чрез бар код на 

фитингите. Огнян осъществява заваръчното съединение, след което извършва 

визуален контрол и поставя номер, дата и клеймо на заварката. Иван почиства 

работното място и събира инструментите. Огнян разпечатва протокол, 

генериран от машината за заваряване и го прилага в изпълнителската 

документация. Екипът почиства работната площадка. 

 

3) След изготвянето на всички истории, цялата група изчита и редактира заедно 

всички текстове, като допълва или коригира информацията при необходимост. 

4) Следва идентифицирането на знания, умения и социални компетентности, които 

са необходими за реализирането на всяка една професионална ситуация. Тази 

задача се изпълнява посредством попълване на Образец 3 - Квалификационен 
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профил - ситуации и ресурси. Модераторът отново разделя голямата група на по-

малки части и приканва участниците да започнат да формулират списъци с 

необходимите знания, умения и компетентности. Преди това е много важно да 

обясни ясно каква е разликата между трите понятия и как точно да бъдат 

формулирани.  

Модераторът подпомага работата на групите с насочващи въпроси, като 

например: „Помислете, какво трябва да знае героят от историята, за да може да 

завари тръбата”, „Нужно ли е да познава определени машини и инструменти?”, „А 

какви умения следва да притежава, за да съедини двете тръби?”, „Необходимо ли е 

да може да работи в екип, за да изпълни тази задача?” и др. 

Тук е моментът да бъде разяснена и Таксономията на Блум и как точно би могла 

да се приложи в конкретния случай.  

Използват се т.н. „Блум глаголи” от различен порядък, които съответстват на 

нивото на необходимите знания за конкретната квалификационна степен, 

специалност и професия. От своя страна уменията се формулират чрез глаголи, 

изразяващи действия. Социалните компетентности се усвояват както във 

фирмата, така и в компанията. По същество те съставляват психологически 

качества, включително нагласи, темпераментни характеристики и личностни 

черти. Техният общ смисъл е да обезпечат добра психологическа среда както на 

индивидуално така и на групово ниво. Често те съвпадат за различни ситуации. 

По долу е представен пример за формулиране на знания, умения и 

компетентности към конкретна професионална ситуация. 

 

Област на професионална компетентност: Изграждане на газови инсталации и 

газоразпределителни мрежи 

Ситуация: Осъществяване на съединение 

 

Необходими знания: 

 Обяснява изискванията на ЗБУТ и приложимата нормативна уредба;  

 Разграничава видовете неразглобяеми съединения и техните елементи; 
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 Разграничава методите за осъществяване на съединения в зависимост от вида на 

материалите; 

 Описва свойствата на материалите мед, стомана, полиетилен, полипропилен и 

добавъчните материали; 

 Обяснява техниката и технологията на съответната дейност; 

 Определя необходими материали, инструменти и консумативи за извършване на 

съответните операции; 

 Обяснява принцип на действие, характеристики и параметри на машините за 

осъществяване на съединения при различни режими на работа;  

 Обяснява възможните причини и начини за отстраняване на пропуски и дефекти; 

 Запознат е с основни технически термини, включително на чужди езици. 

 

Необходими умения: 

 Спазва изискванията на ЗБУТ и ползва ЛПС; 

 Определя подходящ метод за осъществяване на съединения според ситуацията; 

 Спазва технологията и последователността на операциите; 

 Използва по предназначение инструменти, материали и консумативи; 

 Настройва машините за осъществяване на неразглобяеми съединения при различни 

режими на работа; 

 Заварява стомана; 

 Заварява полиетилен; 

 Споява медни тръби; 

 Запресова тръби; 

 Заварява тръби от полипропилен с топъл елемент; 

 Анализира резултата от работата си, открива и отстранява дефекти. 

 

Необходими социални компетентности: 

 Работи отговорно, надеждно и ефективно; 

 Умее да работи в екип; 

 Работи самостоятелно; 
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 Опазва имуществото на компанията и клиента; 

 Проявява ангажираност към компанията; 

 Работи точно и прецизно; 

 Спазва вътрешните правила и стандарти на компанията; 

 Пази чистота на работното място и не замърсява околната среда; 

 Притежава умения за комуникация с клиенти; 

 Взема решения предвид цялостната ситуация; 

 Справя се с конфликтни ситуации. 

 

5) Следващият етап от разработването на квалификационния профил се състои в 

анализ на това как знанията, уменията и компетентностите се съотнасят към 

дадени ситуации. Модераторът подканва групата да прехвърли всички знания, 

умения и компетентности в Excel таблица (Образец 4). Създава се база данни с три 

отделни раздела - знания, уменията и компетентности. Таблицата позволява да се 

види кои ресурси се повтарят и по отношение на колко ситуации. Също така тази 

таблица дава информация към коя ситуация е приложимо всяко едно знание, 

умение и компетентност.  

6) Този анализ показва индикативно за кои знания и умения е необходимо да се 

отдели повече време/внимание в учебния план, без да се дава количествена 

оценка под формата на брой часове. За това е важно да се отбележи броят 

повторения за всяко знание, умение и компетентност. По-долу е показан пример за 

попълнена таблица с ресурси (с A1 – C6 са означени професионалните ситуации 

от предварително създадения профил ). 
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2.5 ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  

 Квалификационен профил, който е структуриран по ситуации, като за всяка 

ситуация е даден описателен пример и са идентифицирани необходимите ресурси 

под формата на знания, умения и социални компетентности (попълнен Образец 3); 

 Квалификационен профил под формата на списък от ресурси, който е структуриран 

по неповтарящи се знания и умения, като за всяко едно знание и умение е посочена 

ситуацията, в която то е приложимо (попълнен Образец 4). 

 

2.6 ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Сред често срещаните в практиката затруднения при изготвянето на 

квалификационен профил могат да бъдат посочени следните: 

 Формулиране на едни и същи знания и/или умения по различен начин, което води до 

объркване и неточен списък с ресурси, които да залегнат в новите учебен план и програма; 

 Учителите неволно водят процеса към формулирането на такива знания и умения, 

които вече присъстват в предишни варианти на учебни планове и програми; 

 Учителите правят аналогия със съществуващите предмети по професионална 

подготовка и се опитват да „подчинят” знанията и уменията на старото 

структуриране на учебното съдържание; 

 Социалните компетентности биват игнорирани и остават на заден план, като „по-

несъществени”; 

 Неразбиране на швейцарския подход и използваната терминология, което би могло 

да доведе до неточности и „изкривяване на модела”. 

 

2.7 ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 За успешното провеждане на този етап от процеса отново е важно да се осигури 

достатъчно време за подготовка – минимум 2 седмици. Това включва както 

работата на модератора по изготвянето на детайлна програма и сценарий, така и по 

финализиране на незавършени задачи от предходния етап. За да може да бъде 

изготвен точен квалификационен профил на дадена професия е от изключително 

значение всички ситуации и дейности да са в краен вариант и да е постигнат пълен 

консенсус относно съдържанието на ситуационния профил; 
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 Преди стартирането на същинската работа групата трябва да обсъди какви 

формулировки ще се използват за категоризирането на знанията, уменията и 

компетентностите. Употребата на т.нар. Блум глаголи е полезно, тъй като осигурява 

адекватно формулиране на ресурсите, както и дава възможност за степенуване на 

сложността на всяко едно знание и умение, в зависимост от професионалната 

степен и специалност; 

 Отговорност на модератора е да не позволява процесът по извличането на знания, 

умения и компетентности да бъде „подчинен” на опита от предходни учебни 

планове и програми, а да се развива въз основа на генерираните от бизнеса 

професионални ситуации. В противен случай редица необходими ресурси биха 

могли да останат извън съдържанието и новите планове и програми да повтарят 

предходни версии, които не взимат предвид развитието в областта на дадената 

професия и реалните нужди на бизнеса; 

 Социалните компетентности са почти толкова важни за изграждането на успешни 

работни кадри по дадена професия, колкото и теоретичните знания и 

професионалните умения. Именно те са тези, които позволяват придобитите знания 

и умения да бъдат приложени по най-ефективен и адекватен начин в зависимост от 

конкретната ситуация и обстоятелства. Изготвянето на учебни планове и програми 

по дуално обучение позволява внедряването на този важен компонент както в 

училищната система, така и по време на работните практики във фирмите. Ето защо 

е от голямо значение работната група да обърне особено внимание на този аспект и 

да опише нагледно необходимите за дадената професия и съставляващите я 

социални компетентности; 

 С цел по-доброто разбиране на швейцарския модел и неговата ефективност, е 

препоръчително модераторът да обясни позитивите от това необходимите знания и 

умения да се извличат въз основа на реални професионални ситуации генерирани 

от бизнеса, а не на база на учебното съдържание прилагано от десетилетия в 

професионалните гимназии, където връзката с реалната работна среда често 

липсва. Модераторът би могъл да обясни, че именно създаването на 

квалификационен профил дава възможност  редица „остарели” учебни предмети 

да бъдат ревизирани за сметка на ново съдържание, отразяващо модерните 

тенденции в дадена професионална сфера. Тук е моментът да бъде показан пример 
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от вече създадени нови планове и програми по професии от пилотната фаза на 

въвеждането на дуалното обучение в България, които да покажат как старите 

документи и рамка са се променили драстично в резултат именно на този процес 

по извличане на знания и умения чрез професионални ситуации. 

 

3. ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ 

Изготвянето на Държавен образователен стандарт (ДОС) се извършва, следвайки 

специфичната организация и законова рамка на българската система за 

професионално образование и обучение. Изискването за изготвяне на ДОС не е 

свързано с прилагането на швейцарския модел за дуално обучение, но е неизменна 

част от процеса по създаване на учебни планове и програми по дуално обучение. В 

процеса участват представителите на бизнеса и учителите, изготвили ситуационния и 

квалификационния профил на дадената професия. В настоящата точка се изясняват 

основите фази на процеса и неговото значение за изготвянето на учебен план и 

програми по дуално обучение. Тъй като този процес се инициира и ръководи от 

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е 

надлежно регламентиран, настоящата методология не разглежда в детайли основните 

стъпки по изпълнението. Подробни методически указания за разработването на ДОС за 

придобиване на квалификация по професии може де бъде намерена на следния адрес: 

https://www.navet.government.bg/bg/media/Metodicheskii_ukazania_012019.pdf   

 

Държавен образователен стандарт – документ за придобиване на 

квалификация по дадена професия от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното 

образование и обучение (ЗПОО), който определя задължителните 

професионални знания, умения и компетентности, необходими за упражняване 

на професията и са задължителни за всички обучаващи институции, които имат 

право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за 

професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение. 

https://www.navet.government.bg/bg/media/Metodicheskii_ukazania_012019.pdf
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ДОС за придобиване на квалификация по дадена професия включва знанията, 

уменията и компетентностите от квалификационния профил, формулирани като 

очаквани резултати от ученето. Съгласно определението в Закона резултатите от 

ученето са “професионални компетентности, придобити от индивида след 

приключване на процеса на формално или неформално обучение или на информално 

учене, които той е способен да демонстрира”. Групирането на взаимосвързани 

резултати от ученето, които могат да бъдат самостоятелно оценени или валидирани 

води до формиране на единици резултати от ученето, с което се въвежда нов подход 

при разработването на ДОС. Поради това от изключително значение е системната 

комуникация между работната група по изготвянето на учебен план и програми и 

компетентните органи отговорни за изготвянето на ДОС. 

Разработването на ДОС се извършва от експерти, специалисти в дадената 

професионална област, съвместно с експерти от Националната агенция за 

професионално образование и обучение (НАПОО) на базата на вече разработения 

Квалификационен профил, след което се рецензира. След финализиране на проекта за 

ДОС, той се разглежда и утвърждава последователно от Експертната комисия към 

НАПОО по съответното професионално направление и от Управителния съвет (УС) на 

НАПОО. Държавният образователен стандарт се издава чрез наредба на Министъра на 

образованието и науката. 

 

4. КАК СЕ ИЗГОТВЯТ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ? 

 

Учебен план – разпределя учебното време между всички учебни предмети по 

учебни срокове, седмици и часове за подготовка по дадена специалност и 

професия за придобиване на определена степен на професионална 

квалификация.  
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Този етап от процеса има за цел да отрази съдържанието на ситуационния и 

квалификационния профил, създадени по швейцарски модел, в учебен план за 

специалността и учебна програма за всеки един предмет от тази специалност, 

използвайки националните образци на Министерство на образованието и науката за 

учебен план и програми по Рамковата програма за професионално образование.  

Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: 

 Изискванията на чл. 13 от Закона за професионалното образование и обучение; 

 Изискванията на Рамкови програми, утвърдени през съответната година от 

Министъра на образованието и науката – вариантите за лица, навършили 16 

години; 

 Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професии 

за конкретно избраната професия, публикуван в ДВ с Наредба на Министъра на 

образованието и науката. 

Рамковите програми за съответната професия и ДОС се публикуват текущо /и 

актуализират при необходимост/ на страницата на Националната агенция по 

професионално образование и обучение НАПОО: 

https://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/normativni-dokumenti/ramkovi-

programi/  

 

4.1 УЧАСТНИЦИ 

 Модератор  

В този етап ролята на модератора е изцяло подкрепяща, тъй като изготвянето на 

учебни планове и програми се изпълнява, следвайки изискванията на българската 

нормативна база.  

В случай че методологията е спазена, ДОС би следвало да отразява знанията, 

уменията и компетентностите, които учениците в дуална форма на обучение е 

Учебна програма (по предмети) – разпределя всеки учебен предмет, 

изучаван по дадена специалност по време на целия курс на обучение, по теми и 

часове. 

https://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/normativni-dokumenti/ramkovi-programi/
https://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/normativni-dokumenti/ramkovi-programi/
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необходимо да усвоят, за да са подготвени за реалната работна среда по дадена 

професия.  

Модераторът следва да съблюдава извлечените до момента ресурси и работни 

ситуации да фигурират и в учебните програми по предмети – „преведени” като учебно 

съдържание и очаквани резултати от ученето.  

Важно е да се подчертае, че новите учебни планове и програми по дуално 

обучение не следва да преповтарят старите документи, а трябва да подчертаят по-

активната връзка с бизнеса и по-засилената практическа насоченост на обучението. От 

значение е модераторът да насърчава учителите, които са основния двигател в този 

етап на процеса, да излязат от рамките /до колкото законовата уредба позволява/ и да 

се концентрират върху анализа, направен по време на работните срещи за изготвянето 

на ситуационен и квалификационен профили. 

 

 Учители 

Докато ролята на учителите в първите две фази на процеса е изцяло подкрепяща 

и спомагателна, то при разработването на същинските планове и програми тя е изцяло 

водеща. Именно преподавателите са тези, които изготвят новите документи по дуално 

обучение, разпределящи учебното съдържание по часове, предмети и теми. Поради 

техния специфичен професионален профил, учителите са изключително добре 

запознати с нормативната база и изисквания за изготвянето на учебни планове и 

програми и тази задача не представлява предизвикателство за тях. 

 

 Професионалисти 

В този етап от разработването на учебния план и програми професионалистите 

подпомагат процеса. По време на тази фаза, представителите на бизнеса имат 

възможността да се запознаят в детайли с учебното съдържание и да участват активно 

във вземането на решение относно това кои практически умения следва да се усвояват 

по време на практиката в реална работна среда. 

 

 Представители на МОН и НАПОО 

 От изключителна важност е по време на този етап в работата да се включат 

компетентни представители на Министерство на образованието и науката, както и на 
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Националната агенция по професионално образование и обучение. Тяхната задача е да 

верифицират правилното прилагане на нормативната уредба при изготвянето на 

новите план и програми. Също така именно експертите от тези две институции са тези, 

които изготвят и съгласуват цялата документация, свързана с обучението по дадена 

професия и специалност. Поради тази причина, тяхното пряко участие допринася за 

плавното регулиране на процеса и пълна приемственост  при интегрирането в учебното 

съдържание на реалните работни ситуации и ресурси, генерирани чрез прилагането на 

швейцарския модел. 

 

4.2 ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ  

За успешното изпълнение на последната фаза от процеса са необходими най-

малко пет пълни работни дни. Тъй като тази фаза е свързана с реалното прилагане на 

създадената по време на работните групи документация, е необходимо допълнително 

време за извършването на технически и законодателни стъпки по финализиране, 

легализиране и съгласуване на учените програми и планове, които включват: 

- Редакция на документите; 

- Одобряване на учебните планове и програми от страна на МОН; 

- Съгласуване на съдържанието на учебните програми и планове с други 

документи на МОН – Национални изпитни програми, ДОС и др. 

 

4.3 РЕСУРСИ  

Необходимите ресурси за изпълнението на последната фаза от процеса по 

създаването на учебен план и програма по дуално обучение са: 

 Подходяща по големина зала – според броя участници; 

 Минимум 1 преносим компютър; 

 Проектор; 

 Екран; 

 Образец за изготвяне на учебен план – актуален вариант се публикува на 

сайтовете на МОН и НАПОО; 

 Образец за изготвяне на учебна програма по предмети – актуален вариант се 

публикува на сайтовете на МОН и НАПОО. 
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4.4 МЕТОДИКА 

1) Работата започва с кратко въведение от страна на модератора относно начинът на 

работа, целите и очакваните резултати от семинара; 

2) Участниците се запознават с актуалната нормативна документация (напр.: ЗПОО,  

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, 

навършили 16 години, Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, 

НАРЕДБА № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез 

работа (дуално обучение), Рамковата програма на МОН, ДОИ, ДОС, образците и 

предходните учебни планове и програми на МОН и др. 

 

Практиката показва, че подходящ вариант за информирането на всички участници 

относно актуалната нормативна рамка и образците, които следва да се попълнят, е 

изготвянето и изнасянето на кратка презентация от страна на учител-участник, или 

експерт от МОН или НАПОО. При липса на желание или възможност за подобен 

вариант на представяне е необходимо тази задача да бъде изпълнена от 

модератора. 

3) Процесът продължава с формулиране на списък от учебни предмети, които да 

бъдат разпределени в общата, отрасловата, специфичната и разширената 

професионална подготовка. Тук е важно да се реферира към създадения 

квалификационен профил, като е допустимо да се използват за справка и стари 

учебни планове. Водеща следва да бъде информацията от изготвения 

квалификационен профил, който описва всички необходими знания и умения за 

професията, изведени в предходните фази. 

 

Рамкова учебна програма – определя възрастта и подходящото 

образователно и квалификационно равнище на обучаемите, както и 

съдържанието и продължителността на професионалното образование и/или 

обучение. 
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Обща професионална подготовка – съвкупност от компетентности в 

областта на здравословните и безопасни условия на труд, икономиката и 

предприемачеството. Общата професионална подготовка се придобива чрез 

изучаване на предмети, или модули и е единна за всички професионални 

направления.  

 

Отраслова професионална подготовка – съвкупност от компетентности за 

упражняване на професиите от съответното професионално направление. 

Придобива се чрез изучаване на учебни предмети, или модули и е единна за всички 

професии от дадено професионално направление /при отчитане на спецификите 

на всяка професия/. 

 

Специфична професионална подготовка – съвкупност от компетентности за 

упражняване на конкретна специалност от дадена професия. Придобива се чрез 

изучаване на учебни предмети, или модули, като се отчитат спецификите на 

всяка специалност. В специфичната професионална подготовка влиза и 

а)учебната практика, б)производствената практика (осигурява прилагане на 

знания, умения и компетентности в работна среда след приключване на 

завършен етап от теоретичното обучение и учебната практика) и 

в)практическо обучение в реална работна среда (обучение чрез работа в реална 

работна среда, характерно за професиите в дуална форма на обучение). 

 

Разширена професионална подготовка – съвкупност от компетентности, 

които развиват и усъвършенстват компетентности от общата, отрасловата 

и/или специфичната професионална подготовка. Придобива се чрез изучаване на 

учебни предмети, или модули, като се отчитат спецификите на всяка 

специалност. 

 

4) След като са формулирани учебните предмети се пристъпва към разпределение на 

необходимите знания от квалификационния профил по предмети и 

необходимите умения – според мястото на провеждане на практиката (в училище 
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или във фирмата)4. Създават се два документа - таблица „Знания по предмети“, 

която показва кое знание от квалификационния профил се покрива от съответния 

учебен предмет и таблица „Умения според мястото на практиката“, която показва 

кое умение от квалификационния профил се придобива по време на учебната 

практика и кое в компанията – по време на практическото обучение в реална 

работна среда. За социалните компетентности не е предвидено разпределение по 

предмети, но те фигурират в допълнителните текстове на учебния план и програми 

и тяхното обезпечаване е както задължение на училището, така и на фирмата; 

5) След като бъдат нанесени съответните ресурси по предмети и място на практиката, 

се преценява тежестта на всеки един учебен предмет под формата на брой 

знания, които той следва да покрие, и начинът на придобиване на всяко едно 

умение според мястото на неговото усвояване. Колкото повече знания са 

поместени в даден предмет, толкова по-голяма е неговата важност. И съответно – 

ако дадено умение не може да бъде усвоено по време на училищната практика, то 

следва да бъде заложено достатъчно време за неговото усвояване по време на 

практическото обучение в реална работна среда във фирмата. Този анализ е от 

особено значение за учебните предмети от Раздел „Специфична професионална 

подготовка”. Въз основа на този подход и отчитайки заложените часове в Рамковата 

учебна програма, както и общия брой възможни часове в годината, се изчислява 

необходимия брой учебни часове на седмица за всеки учебен предмет и 

необходимото време за усвояването на конкретни практически умения в реална 

работна среда. По време на този етап от работата се разпределят и учебните часове 

по срокове и години. Попълват се и часовете по общообразователните предмети, 

които са фиксирани. В процеса на разработването на учебния план наименованията 

и структурата на някои учебни премети може да бъде променена. Тази информация 

се помества в учебния план, като точка „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ И 

ПРЕДМЕТИТЕ”. 

6) Полученото разпределение на часове по предмети се сравнява с първоначално 

поставената тежест на съответните учебни предмети на база броя необходими 

знания обезпечени от даден предмет. Тази проверка показва в каква степен 

                                                             
4
 Както уточнихме в предходните точки от настоящата методология, условно приемаме, че знанията се 

усвояват най-вече в училище, а уменията – във фирмата. 
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новосъздаденият учебен план отразява тежестта на знанията изведени в 

квалификационния профил. По отношение на практическото обучение в реална 

работна среда учебният план съдържа само общ брой часове без специфични 

предмети, но пък спомага за правилното разпределение на задълженията за 

практическа подготовка между училището и фирмата (училищна практика и 

практическо обучение в реална работна среда). 

7) Следващата стъпка е по създаването на описателен текст, който съпровожда 

учебния план. Той се помества в останалите точки от документа, а именно: 

 ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС; 

 ВАКАНЦИИ; 

 ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; 

 ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. 

Приложение 5.1  дава пример за разработен по швейцарския модел учебен план 

за професионално образование в дуална форма на обучение, който би могъл да служи 

като модел. 

8) Следващият етап от тази фаза е посветен на разработването на учебни програми за 

всеки учебен предмет по образци на МОН.  

Учебната програма е структурирана в раздели, най-съществените от които 

адресират образователните цели, разпределението на часове и резултатите от 

ученето. Учебните програми съдържат информация както за теоретичната, така 

и за практическата подготовка по съответния предмет. 

Работата по учебните програми включва използването на съществуващи образци, 

като информацията се редактира от гледна точка на квалификационния профил и 

съобразно ДОС.  

9) Учебната програма съдържа следните раздели: 

 ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА; 

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА; 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ; 

 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ; 

 ТЕМАТИЧЕН ПЛАН; 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО; 
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 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ; 

 ЛИТЕРАТУРА. 

Приложение 6.1  дава пример за разработена по швейцарския модел учебна 

програма по определен предмет, която би могла да служи като модел. 

10) Броят на часовете за съответния учебен предмет се изчислява (заимства) от вече 

разработения учебен план. 

 

4.5 ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  

 Учебен план по професионално образование за дадена професия и специалност; 

 Учебни програми по предмети за дадена професия и специалност. 

 

4.6 ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Сред често срещаните в практиката затруднения при изготвянето на учебнен план 

и програма могат да бъдат посочени следните: 

 Затруднение при интегрирането на постигнатото при разработването на 

квалификационния профил в образците, зададени от МОН. 

 Представителите на бизнеса не виждат пряката връзка между учебния план и 

програми по предмети, и програмата за практиката, която следва да се изготви на 

по-късен етап от наставниците и учителите-методици. 

 Социалните компетентности биват игнорирани и остават на заден план, като „по-

несъществени”. 

  

4.7 ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Отговорност на модератора е да следи за това информацията генерирана при 

разработването на квалификационния профил да бъде поместена в учебните 

планове и програми. Тъй като редица учебни предмети би могло да се 

трансформират в нови по-актуални теми, е важно да се следи за изчерпателното и 

точно описание на учебното съдържание. 

 Образците на МОН дават рамката и минималните задължителни реквизити, които 

следва да присъстват във всеки учебен план и програма. Това не означава, че не 

може да се включва допълнителна и пояснителна информация, ако това ще доведе 
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до по-ясното и точно представяне на учебното съдържание и неговото 

разпределение по време и предмети. Учителите имат свободата да добавят 

колкото е необходимо обяснителни бележки, където може да се помести 

информация относно редица специфики, характерни за конкретната специалност и 

професия. 

 Модераторът следва да обясни на представителите на бизнеса, че училищните 

учебни планове и програми са чудесна основа за разработването на план и 

програма на практиката в реална работна среда, които са задължителни за всяка 

фирма, която желае да приеме на стаж ученици по професионално образование в 

дуална форма на обучение. Участието в разработването на документацията, 

необходима на училищата показва нагледно как се формулират очаквани резултати 

от обучението и как се проследява тяхното постигане. 
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III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ 

И НАСТАВНИЦИ ПО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

В рамките на проект ДОМИНО (2015-2019) се провеждат пилотни обучения за 

учители и наставници, които са част от практическото осъществяване на дуалната 

форма на обучение в България. За разглеждания период са обучени над 100 учители от 

професионални гимназии и 240 наставници от компании, които приемат или планират 

да приемат ученици в дуална форма на обучение. 

В настоящата част на методологията се разглеждат основни принципи и 

практически идеи, които могат да се интегрират при бъдещи обучения на посочените 

целеви групи. Представени са подходи и теми, които са оценени високо от участниците 

в горепосочените пилотни обучителни дейности. Различните видове обучения са 

описани през призмата на два основни аспекта: Тематично съдържание и Обучителни 

методи. 

 

1. ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ  

Опитът показва, че минималната продължителност на обучение, което да 

обхваща всички основни теми, свързани с ефективно участие на учителите в дуална 

форма на обучение, изисква минимум 16 обучителни часа. При невъзможност за 

провеждане на обучението в неговата цялост е възможно то да се раздели на 

тематични модули, които да се проведат в рамките на 1-3 месеца.  

 

1.1 ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

При планиране на обучение на учители следва да се отчита наличието на добра 

педагогическа подготовка и разнообразен преподавателски опит с различни групи 

ученици. Това са професионалисти, които са наясно с теоретичните и практически 

аспекти на образователния процес. Стъпвайки на това наблюдение, в обучението по 

дуално обучение следва да се акцентира върху представяне на новите елементи, 

произтичащи от въвеждането на дуална форма на обучение.  

Практиката от проведените пилотни обучения по проект ДОМИНО потвърждава 

необходимостта от представянето на следните ключови теми: 
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 Роля на учителя в дуалната система на обучение.  

Следва да се разграничат две групи учители: 1 – учители по професионална 

подготовка в паралелки с дуална форма на обучение и 2 – учители методици. 

Учителите методици имат двойна функция. От една страна са учители по учебни 

предмети или модули за професионална подготовка, а от друга – методици по общи и 

специфични проблеми на педагогическата, дидактическата, методическата и 

професионалната квалификация на учителите по професионална подготовка и на 

наставниците от фирмите.  

При обучение на първата посочена група учители, представената информация 

следва да е обобщена и има за цел да ги запознае най-общо със системата на дуално 

обучение.  

При работа с втората посочена група учители, е препоръчително по-детайлно 

изясняване на техните конкретни задачи.  

Учителите методици: 

 подпомагат работата на учителите по професионална подготовка и на 

наставниците;  

 координират и подпомагат работата на учителите за установяване на единни 

критерии и средства за оценяване на учениците;  

 установяват потребностите от повишаване на квалификацията на учителите и 

наставниците от фирмите, както и участват в организирането и провеждането на 

дейности за повишаване на квалификацията им; 

 участват в разработването на критерии за разпределяне на учениците в 

съответните предприятията за работа в реална работна среда; 

 участват в разпределението на учениците сред работодателите-партньори;  

 участват в разработването и актуализирането на учебните програми за 

практическо обучение в предприятията.  

 

 Взаимодействие с наставника.  

Темата за взаимодействие с наставниците от предприятията следва да се изнесе 

като отделен акцент, тъй като изграждането на ефективно сътрудничество между 

учители и наставници е една от предпоставките за качествено протичане на обучението 

на учениците. Представянето на темата включва кратко описание на ползите от 
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сътрудничество и формулиране на практически идеи за улесняване на процеса по 

съвместни дейности, свързани с подготовка, протичане и анализ на обучителни 

дейности. В проведените пилотни семинари се установи, че сред учителите има 

известна степен на недоверие към наставниците като представители на 

работодателите, които традиционно са критични към образователните институции. 

Това изисква при разглеждане на темата да се подчертае, че именно чрез регулярното 

взаимодействие с наставниците, работодателите ще придобият по-ясна картина за 

това, какво се случва в училище и значителна част от натрупаните отрицателни 

стереотипи ще отпаднат.  

 

 Разработване и актуализиране на учебните програми за практическо обучение в 

предприятията. Оценяване на учениците. 

Тази тема е от съществено значение при обучението на учители методици. 

Изясняват се основните стъпки изготвянето на учебните план и програми. Представят 

се ситуационните и квалификационни профили за дадените професии и се дават 

практически идеи и съвети, как да бъдат използвани като отправна точка за 

структуриране на учебните програми за практическо обучение в реална работна среда. 

По отношение на оценяването на учениците се акцентира върху т.нар. дневник на 

ученика за практическо обучение. Също така, се поставя фокус върху значимата роля на 

наставниците в процеса на оценка по време на целия обучителен период. 

 

 Методически насоки.  

По време на обученията на учители се използват различни обучителни методи 

(представени по-подробно в следващата подточка на настоящата методология), част от 

които демонстрирани от швейцарските експерти по проект ДОМИНО. В рамките на 

обучителния процес се дават разяснение относно стъпките по използване на 

съответния метод, което да позволи на учителите да ги използват в своята ежедневна 

работа с учениците, ако преценят за необходимо. 

 

1.2 ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 
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По време на обученията на учители по дуално обучение се използват различни 

методи за представяне на посочените горе тематични области, като най-успешните 

могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Презентация – интерактивно представяне на информация чрез структуриран текст 

и тематични изображения, което позволява въвеждащо информиране на 

участниците относно основни теми. 

 Панел – дискусия по темите на обучението от страна на външни експерти, 

представители на всички заинтересовани страни в дуалното обучение (национални 

власти, браншови организации, работодатели и други). Този тип активност зависи 

от възможностите на организаторите на обучението да осигурят участието на 

горепосочените представители. Опитът от пилотните обучения показва, че 

учителите реагират положително на излагането на разнообразни гледни точки от 

различни заинтересовани страни и са активни в задаването на въпроси по 

представените теми. 

 Световно кафене – метод за обмен на опит и достигане до общи заключения по 

целеви въпроси (конструктивна дискусия). Участниците имат възможност да 

работят по групи и да постигнат единно разбиране по различни теми, свързани с 

обучението. Съществуват различни версии на този метод. В пилотните обучения се 

използва адаптирана версия, при която участниците се разделят на четири маси по 

7-8 участници. На всяка маса има ключов въпрос, по който се търси общ групов 

отговор. Участниците имат възможност на ротационен принцип да дадат отговори 

на всички въпроси. Представител на всяка маса обобщава отговорите по дадения 

въпрос. В края на процеса модераторът прави общи заключения и връзка със 

следващите обучителни сесии. 

 Практическа задача – участниците работят по групи по конкретно задание, 

свързано с основните дейности по осъществяване на дуално обучение. В пилотните 

обучителни програми, участниците имат възможност да разработват елементи от 

програма за практическо обучение на база ситуационния и квалификационен 

профил на разглежданата професия.  

 

2. ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ 



 

58 
 

Обученията на наставници стъпват на швейцарския опит и елементи от 

утвърдената от Министъра на образованието и науката национална програма за 

обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически 

знания и умения при за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на 

обучение)5
. Предвидените в националната програма обучения следва да са с 

продължителност от 32 учебни часа6.  

 

2.1 ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

При планиране на обучение на наставници следва да се отчита, че това са 

професионалисти в дадена професионална област, които в повечето случаи нямат опит 

в работата с ученици. Стъпвайки на това наблюдение, в обучението по дуално 

обучение следва да се акцентира върху подробно изясняване на тяхното място в 

дуалното обучение и представяне на принципи и идеи за качествено взаимодействие с 

младите хора, които ще бъдат приети в тяхното предприятие на практическо обучение 

чрез работа. В допълнение, практиката от проведените пилотни обучения по проект 

ДОМИНО потвърждава необходимостта от поставяне на следните ключови теми по 

време на обучението: 

 

 Роля на наставника.  

Наставникът е фигурата, под чието ръководство се провежда практическото 

обучение в реална работна среда. Той/тя: 

 участва в разработването и актуализирането на учебните програми за 

практическо обучение в реална работна среда и ги изпълнява по време на 

обучението; 

 запознава всеки ученик с вътрешните правила на предприятието за провеждане 

на практическо обучение, както и с правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд; 

                                                             
5
Национална програма за обучение на наставници , МОН (2019), 

https://www.mon.bg/upload/19195/zap997_nastavnitsi.pdf 
6
 В зависимост от характеристиките на групата и възможностите на обучаемите учебната програмата 

може да бъде адаптирана към съответния брой учебни часове – 24 или 40. 

https://www.mon.bg/upload/19195/zap997_nastavnitsi.pdf
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 подпомага адаптацията на учениците към работния процес и организира 

работното място на учениците с необходимите материали, документация и 

инструменти; 

 демонстрира отделни елементи от процеса на работа и поставя на учениците 

производствени и практически задачи за изпълнение; 

 контролира изпълнението на поставените задачи, дава практически съвети по 

време на работа и оценява качеството на изпълнението; 

 вписва в дневника за практическото обучение на всеки ученик текущи оценки за 

изпълнение на поставените задачи и за постигнатия напредък; 

 съвместно с учителя методик поставя годишната оценка на ученика за 

практическото обучение в реална работна среда. 

 

 Взаимодействие с учителите.  

В рамките на тази тема фокусът е върху постигане на разбиране от страна на 

наставниците, че те са активни участници в образователния процес на учениците, 

съвместно с учителите и единствено посредством доброто им сътрудничество този 

процес може да постигне добри образователни резултати.  

 

 Взаимодействие с учениците. 

В рамките на тази тема акцент следва да се постави върху представяне на 

възрастовите характеристики на учениците, които ще бъдат посрещнати на практика и 

как наставникът да комуникира ефективно с тях. Подчертава се значението на 

вербалната и невербална комуникация и даването на обратна връзка. Разглеждат се 

подходи за мотивиране на учениците за активно участие в обучителния процес. 

 

 Разработване и актуализиране на учебните програми за практическо обучение в 

предприятията. Оценяване на учениците. 

Тази тема се извежда отделно, тъй като е нова за наставниците. Разяснява се, 

защо е важно те да са активни участници в тези дейности и след това всяка дейност се 

представя стъпка по стъпка. Важно е да се подчертае съществения принос на наставник 

към оценяването на текущия напредък на учениците и участието във формиране на 

крайната оценка.  
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2.2 ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ 

По време на пилотните обучения с наставници в дуално обучение се използват 

различни методи за представяне на посочените по-горе тематични области, като най-

успешните могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Презентация – наставниците споделят, че одобряват този инструмент, тъй като 

имат нужда от подредено съдържание във формат стъпки за действие (инструкции).  

  Световно кафене – по аналогичен начин, както при обученията на учители, този 

метод позволява на участниците да съберат и обобщят колективното знание по 

темата.  

 Практическа задача – наставниците имат възможност да работят по създаване на 

елементи от програма за практическо обучение и създаване на списък с критерии 

за оценка на учениците. 

 Симулационни игри – един от най-успешните методи по време на проведените 

пилотни обучения. Участниците се поставят в условия на реална ситуация, свързана 

с техните отговорности като наставници. Те изпълняват определени задачи 

свързани с взаимодействието с учениците и получават обратна връзка от другите 

участници в обучението. Важен елемент при използването на този метод е 

фокусиране на вниманието на наставниците върху личността на ученика и 

разширяване на тяхното разбиране относно неговите/нейни характеристики, 

ценности, житейски и професионални цели, отношение към дуалното обучение. 

Това дава ценна информация, която да се използва при избор на стратегии и 

подход на работа с учениците в реална работна среда.  

 

3. СМЕСЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ И  НАСТАВНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ 

В рамките на проведените обучителни дейности по проект ДОМИНО се 

провеждат и няколко смесени обучения, в които учители и наставници от дуалната 

система се обучават заедно. Организирането на такъв тип обучителни дейности 

изисква значителни усилия от гледна точка на тяхната предварителна подготовка. 
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Същевременно, оценката на участниците за ползата от такъв формат е висока и може 

да послужи като отправна точка за дизайн на бъдещи обучителни дейности.  

В същината си тези обучения се основават на разбирането, че основна движеща 

сила на успешното дуално обучение е връзката и сътрудничеството между учители и 

наставници. Поставяйки тези две групи в общ обучителен процес е силен знак и 

предпоставка за успешното развитие на тяхната последваща съвместна работа. Като 

продължителност, най-подходяща е двудневната форма в рамките на 16 учебни часа, 

която отчита професионалната натовареност и на двете целеви групи.  

 

3.1  ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Като теми смесените обучения следват темите от гореописаните обучения, 

свързани с ролята на учителите и наставниците в дуално обучение; взаимодействието 

между учители, наставници и ученици; конкретните специфични дейности като 

изготвяне на програма за практическо обучение и критерии за оценка. 

 

3.2  ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ  

Опитът от пилотните обучения показваа, че двата най-успешни метода, които 

насърчават екипния дух и атмосфера на сътрудничество между учители и наставници 

са:  

 Световното кафене – както бе посочено по-горе, този метод насърчава 

споделянето на различни мнения и достигане до общо разбиране. Прилагането му 

в смесена група от учители и наставници допринася за тяхното взаимно опознаване; 

осъзнаване, че всички са обединени около една обща кауза за качествено 

образование; обмен на опит и добри идеи.  

 Групови задачи с творчески елементи – участниците се разделят на малки 

смесени екипи от наставници и учители и работят по решаване на конкретно 

предизвикателство, свързано с дуалното обучение. Пример: ниска мотивация на 

учениците. Преминавайки през няколко работни фази, те формулират идеи за 

решения, които визуализират чрез различни средства (презентации, макети, схеми, 

графики, рисунки и др.). Този тип упражнения дават възможност на участниците на 
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практика да осъзнаят добавената стойност и ползи от съвместното сътрудничество. 
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IV. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФИРМИ И УЧИЛИЩА  

Осъществяването на дуалната форма на обучение в България насърчава 

устойчиво сътрудничество7 между работодатели и професионални гимназии. 

Основните предпоставки за добро взаимодействие между даденото училище и 

предприятие са предвидени в законодателната рамка и могат да бъдат обобщени 

както следва: 

 

1. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

Това е съществен момент, в който даден работодател изразява желанието си 

пред директора на съответното училище да се осъществи прием за обучение на 

ученици в дуална форма. В тази начална фаза инициативата е на представителите на 

работодателя. Препоръчително е да се поканят представители на училището на среща, 

на която да се уточни рамката на сътрудничество. Преди да се пристъпи към 

уточняване на конкретните параметри за съвместно действие, е важно да се постигне 

общо съгласие, че всички участници са обединени от една обща цел, а именно по-

качествено образование за бъдещите поколения. Този въвеждаща част на срещата ще 

позвили да се създадат предпоставки за взаимно доверие. Друга важна предпоставка 

за успеха на срещата е да се демонстрират на място възможностите за практическо 

обучение, които предлага дадената компания на учениците. Това е възможност на 

директора на училището да се запознае с работния процес и да се убеди лично в 

условията на труд, които се предлагат. Впоследствие в рамките на същата среща или на 

втора такава, работодателят представя конкретните професии и специалности за 

обучение на учениците чрез работа, които представляват интерес. Училището 

представя от своя страна своите възможности да осъществи съответния прием. Като 

обобщение на описания процес, работодателят изпраща официална заявка по 

законоустановения ред и това позволява на училищния директор да започне 

планиране на прием в 8-ми клас за заявената професия/специалност. 

 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО  

                                                             
7Настоящата секция представя в обобщен план подробната информация, съдържаваща се в Практическо 
ръководство „Дуално обучение“ (2019),https://www.mon.bg/upload/20050/Dualno-obuchenie-
practichesko-rakovodstvo-BG.pdf 

https://www.mon.bg/upload/20050/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf
https://www.mon.bg/upload/20050/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf
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Партньорството между училището и съответния работодател се урежда чрез 

подписването на договор, наречен още споразумение за партньорство, в който се 

регламентират реда и условията за провеждането на дуално обучение, както и правата 

и задълженията на страните. В договорът се посочва броят на учениците, които е 

заявил работодателят, срока на обучение, осигуряването на материално-техническата 

база, както и броят на наставниците, които ще осигури работодателят за практическото 

обучение на учениците. Обсъждането на това споразумение е друг подходящ повод за 

редица срещи между представители на работодатели и училището, които са 

предпоставка за по-добро взаимноопознаване и сътрудничество.  

Примерни бланки на договор и други полезни документи могат да бъдат 

намерени в Практическото ръководство по дуално обучение на: 

https://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-

rakovodstvo-BG.pdf   

 

3. ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА.  

В България приемът в професионална гимназия с дуална форма на обучение се 

осъществява в 8-ми клас, а практическото обучение чрез работа във предприятията се 

осъществява в 11-ти и 12-ти клас. Когато приетите в дуална форма ученици са в 10-ти 

клас, най-късно до 15 май на текущата учебна година директорът на училището, 

съвместно с работодателя информира учениците и техните родители за предстоящото 

практическо обучение в реална работна среда и за критериите за разпределение на 

учениците измежду фирмите-партньори на училището. Една от формите за такова 

информиране е да се организира съвместна родителска среща. Това е възможност за 

съвместна работа между представители на училището и предприятието, което 

допринася за изграждане на партньорски отношения и екипност. По време на 

съвместните родителски срещи фирмите-партньори представят пред учениците и 

техните родители възможностите и условията, които предоставят за практическото 

обучение.  

 

4. ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА.  

https://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf
https://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf


 

65 
 

Най-късно до 15 юни на текущата учебна година, всеки ученик в дуална форма 

подава писмено заявление8 до директора на училището, подписано и от неговия 

родител, за своето желание за разпределение в някоя от фирмите-партньори. След 

като са събрани всички заявления на учениците, най-късно до 15 юли на текущата 

учебна година представители на училището и на работодателите-партньори правят 

подбор и разпределение на учениците съобразно разработени от тях критерии. 

Директорът на училището обявява списъка с разпределението на учениците, на които 

ще бъде предложено да сключат трудов договор с работодателя, при който са 

разпределени. 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО.  

Практическото обучение в реална работна среда започва за учениците в 11-ти и 

12-ти клас. Подготовката на периода на обучение е най-същественият елемент от 

сътрудничеството между училището и съответния работодател. В процеса на работа по 

програмата за практическо обучение, графика и критериите за оценка на ученика, 

представители на двете страни в лицето на наставниците и учителите методици имат 

възможност да са в продължителен и активен обмен на информация и съвместна 

работа. Това създава допълнителни предпоставки за изграждане на доверие и 

равнопоставеност. По време на учебната година се препоръчва редовно провеждане 

на срещи между представители на фирмите-партньори, на училището и родителите. На 

тези срещи се обсъждат въпроси, свързани с провеждане на обучението, с 

дисциплината както в училище, така и на работното място, както и всякакви въпроси, 

възникнали във връзка с обучението чрез работа. При оценяване на постиженията на 

ученика в реална работна среда учителят методик заедно с наставника определят 

годишната оценка на ученика за практическото обучение в реална работна среда. Тази 

оценка се вписва с качествен и количествен показател в протокол. След това 

наставникът вписва годишната оценка в дневника9 за практическо обучение на 

ученика, а учителят методик я вписва в документацията на училището. 

 

                                                             
8 Бланката за заявление е налична в Практическото ръководство по дуално обучение на адрес: 
https://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf  
9Образец е наличен в Практическото ръководство по дуално обучение. Виж по-горе. 

https://dominoproject.bg/wp-content/uploads/2019/06/Dualno-obuchenie-practichesko-rakovodstvo-BG.pdf
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*** 

 

Както беше описано в предходни точки на настоящата методология, успехът на 

швейцарският модел на дуално обучение се дължи на водещата роля на 

работодателите във всички етапи на неговото развитие и изпълнение. В България 

моделът се адаптира спрямо националните социално-икономически и исторически 

дадености, в които училището традиционно отговаря за развитието на знанията, 

уменията и компетентностите на бъдещите поколения.  

Развитието на качествено дуално обучение изисква, от една страна, отваряне на 

образователните институции към работодателите и активното им включване в процеси, 

свързани със създаването на учебни програми и оценяване на обучителни резултати и 

от друга, отваряне на работодателите към образователните институции чрез 

разнообразни дейности на сътрудничество, описани в по-горните параграфи. Ключът за 

ефективно сътрудничество е в редовната комуникация, основаваща се на прозрачност 

и диалог.  
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 Hoffman, Nancy & Schwartz, Robert, Gold Standard: The Swiss Vocational Education and 

Training System International Comparative Study of Vocational Education Systems, 

Washington, DC: National Center on Education and the Economy, 2015, available at 
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ОБРАЗЕЦ 1 – СИТУАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА 

 

Ситуационен профил за специалност …………., професия ………………………… 

 

Области на професионални компетентности Професионални ситуации 

А  А1 А2 А3 А4 

Б  Б1 Б2 Б3 Б4 

В  В1 В2 В3 В4 

Г  Г1 Г2 Г3 Г4 

 

*Добавят/изтриват се редове и колони според необходимостта.
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ОБРАЗЕЦ 2 – СПИСЪК ОТ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ 

Име на област на професионална компетентност: 

Име на ситуация: 

 

Наименование на дейността: 
 
 

Описание (изброяване на съставляващите я действия): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Бланката се попълва за всяка една дейност към всички ситуации от всички области на професионални компетентности .
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ОБРАЗЕЦ 3 – КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА - СИТУАЦИИ 

И РЕСУРСИ 

Име на област на професионална компетентност:……………….. 
ХY 

Име на ситуацията:…………… 

 

Приблизителен брой часове: … 

Пример за ситуация: 

Необходими знания: 

     

      

    

   

Предложение да се преподава в клас/ срок: … 

Приблизителен брой учебни часове: … 

Необходими умения: 

   

   

   

   

Предложение да се изучава по време на практика в клас/ срок: … 

Приблизителен брой часове: … 

Необходими социални компетентности: 

   

   

  
*Попълва се за всяка ситуация от ситуационния профил.
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ОБРАЗЕЦ 4 – КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИЯТА – ТАБЛИЦИ С НЕПОВТАРЯЩИ СЕ РЕСУРСИ ЗА 

ПРОФЕСИЯТА 

№ РЕСУРС СИТУАЦИИ 

  ЗНАНИЯ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 С1 С2 D1 D2 

1 
                     

2 
                     

 

№ РЕСУРС СИТУАЦИИ 

  УМЕНИЯ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 С1 С2 D1 D2 

1 
                    

  

2 
                    

  

3 
                    

  

 

№ РЕСУРС СИТУАЦИИ 

  СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 С1 С2 D1 D2 

1 
                    

  

2 
                    

  

*Броят на редовете и колоните се определя от броя идентифицирани знания, умения и компетентности, както и в зависимост от 
броя ситуации и структурата на ситуационния профил. Поставя се „Х”в клетката, когато даден ресурс е необходим в  дадена 
ситуация.
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ОБРАЗЕЦ 5 – УЧЕБЕН ПЛАН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ  - …….  

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  - …………… 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - обучение чрез работа 

 /дуална система за обучение/ 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  - клас   

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  - завършено основно образование 

   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПО 

РАМКОВА ПРОГРАМА  … 

 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  –  ……………… 

 

             Утвърден със Заповед № РД 09 -......................./ ........................ година 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: …………………………….. 

A. ПРОФЕСИЯ:

 ………………………………………………………      

СПЕЦИАЛНОСТ: ………………………………………………………  

 

София, …………… 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

VIІІ, ІХ, Х клас                 І срок  - 18 учебни седмици 

 

 

VIІІ и ІХ  клас             ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

Х клас                   ІІ срок - 20 учебни седмици, 

                 от които 2  седмици 

               за производствена практика 

 

  

ХІ и  ХІІ клас              І срок - 18 учебни седмици 

 

ХІ клас                         ІІ срок - 22 учебни седмици, 

                  от които 4 седмици 

                за  практическо обучение в реална 

                работна среда 

 

 

ХІІ клас               ІІ срок – 13 учебни седмици, 

                от които   

               2  седмици за практическо обучение в реална 

                работна среда 

 

4 седмици за: 

-държавeн зрелостен изпит по Български език и 

литература 

-държавен изпит за придобиване степен на 

професионална квалификация – по теория и практика на 

професията 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за 

    конкретната учебна година график.  
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ 

Таблица в приложение 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

……….. 

 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

4.1. ………… 

 

С интензивно изучаване на чужд език /В11/ 

 

9 клас- .. часа 

 

10 клас- .. часа 

 

11 клас- .. часа 

   

   

   

 

С разширено изучаване на чужд език /В13/ 

 

9 клас- … часа 

 

10 клас- … часа 

 

11 клас- … часа 

   

   

   

 

 Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език /В15/ 

 

 

8 клас- … часа 9 клас- … часа 

 

10 клас- .. часа 

 

11 клас- .. часа 
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Рамков учебен план за професионално образование по професия …….., специалност…….. 

 

  

          

№ 

  I гимназиален етап II гимназиален етап 

ОБЩ

О Класове общо Класове 

общ

о 

VIII ІХ Х 
VIII-

Х 
ХІ ХІІ     

VIII-

ХII 

 

                      

Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2     

Раздел А-задължителни учебни часове 

1 2   6 7 8 9 10 11 13   14 15 

  
Учебни предмети                     

  

  Български език и литература 

        0           0 

  Чужд език - .........         0           0 

  Чужд език - .........         0           0 

  Математика          0           0 

  Информационни технологии         0           0 

  История и цивилизации         0           0 

  География и икономика         0           0 

  Философия         0           0 

  Гражданско образование                     0 

  

Биология и здравно 

образование 
        0           0 

  Физика и астрономия         0           0 

  

Химия и опазване на околната 

среда 
        0           0 

  Музика         0           0 

  Изобразително изкуство         0           0 

  

Физическо възпитание и 

спорт 
        0           0 

  

Обща професионална 

подготовка 
                      

  

Чужд език по професията-

......... 
                    0 

  

Здравословни и безопасни 

условия на труд 

        0           0 

  Предприемачество         0           0 

  Икономика         0           0 

  Общо за раздел А 0 0 0   0 0   0   0 0 
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Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език 

в паралелки с обучение чрез работа/дуална система на обучение/ 

             

 

Раздел Б-избираеми учебни часове 

№ 

Учебни предмети/модули за 

професионална подготовка 
I гимназиален етап II гимназиален етап 

ОБЩ

О Класове 

общ

о Класове 

общ

о 

VII

I 

І

Х 
Х 

VIII-

Х 
ХІ 

ХІ

І 
    

VIII-

ХII 

Учебни седмици 36 36 

3

6 2   36 4 29 2   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Отраслова професионална 

подготовка 
                    

  

            0           0 

            0           0 

            0           0 

  

Специфична професионална 

подготовка         
0 

          0 

            0         0 0 

            0         0 0 

            0         0 0 

            0         0 0 

            0         0 0 

            0           0 

            0         0 0 

  

Разширена професионална 

подготовка         
0 

          0 

  Разширена подготовка         0         0 0 

  Общо за раздел Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел В-факултативни учебни часове 

  Допълнителна подготовка         0           0 
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ОБРАЗЕЦ 5.1 – ПРИМЕРЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ  - средно  

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - обучение чрез работа 

 /дуална система за обучение/ 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  - клас   

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  - завършено основно образование 

   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПО 

РАМКОВА ПРОГРАМА  В 

 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  –  ТРЕТА 

 

             Утвърден със Заповед № РД 09 -......................./ ........................ година 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 543 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО“ 

B. ПРОФЕСИЯ:543010   „ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“      

СПЕЦИАЛНОСТ:5430101 „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“  

 

София, 2017 година 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

VIІІ, ІХ, Х клас                 І срок  - 18 учебни седмици 

 

 

VIІІ и ІХ  клас             ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

Х клас                   ІІ срок - 20 учебни седмици, 

                 от които 2  седмици 

               за производствена практика 

 

  

ХІ и  ХІІ клас              І срок - 18 учебни седмици 

 

ХІ клас                         ІІ срок - 22 учебни седмици, 

                  от които 4 седмици 

                за  практическо обучение в реална 

                работна среда 

 

 

ХІІ клас               ІІ срок – 13 учебни седмици, 

                от които   

               2  седмици за практическо обучение в реална 

                работна среда 

 

4 седмици за: 

-държавeн зрелостен изпит по Български език и литература 

-държавен изпит за придобиване степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката  за 

    конкретната учебна година  график.  
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ 

В приложение 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

- Професионалното образование по този учебен план се завършва след: 

o успешно завършен втори гимназиален етап на средната степен на образование; 

o успешно положен държавен зрелостен изпит по български език и литература; 

o успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация. 

- Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

- Учениците, успешно завършили XII клас, по свое желание получават удостоверение за 

завършен втори гимназиален етап на средно образование.   

- Държавният изпит за придобиване на  трета степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална 

изпитна програма, утвърдена от Министъра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на  трета степен на професионална 

квалификация се определят с наредба на Министъра на образованието и науката. 

- Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство 

за професионална квалификация. Съдържанието на документа се определя в държавния 

образователен стандарт за информацията и документите. 

- По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи 

Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. 

- Удостоверението за завършен втори гимназиален етап на средно образование и 

свидетелството за професионална квалификация дават достъп до професионално обучение за 

придобиване на четвърта степен на професионална квалификация, до пазара на труда и до 

включване в рамкова програма Е за продължаващо професионално обучение за актуализиране 

или разширяване на придобита професионална квалификация. 

 

 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

- Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищно 

образование,  Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В , 

варианти: В11, В13, В15. 
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- Практическото обучение в X клас може да се провежда в реална работна среда във фирмите-

партньори на професионалната гимназия при осигурени условия съгласно Държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

- Практическото обучение в XI и XII клас в реална работна среда се организира за ученици, 

навършили 16 години, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуална система на обучение). 

- Практическото обучение в реална работна среда на учениците в XI и XII клас се организира и 

провежда през цялата учебна година по график за разпределение на учебното време,  но не 

по-малко от 2 (два) дни в седмицата за  XI клас и 3 (три) дни в седмицата за XII клас. 

Графикът се разработва съвместно от обучаващата институция и фирмите-партньори и се 

утвърждава от ръководителите на фирмите-партньори и директора на професионалната 

гимназия. 

- Практическото обучение в реална работна среда се провежда в предприятието под 

ръководството на наставник, определен от работодателя, и на учител по професионална 

подготовка. 

- Практическото обучение в реална работна среда се провежда по учебни програми, 

разработени в съответствие с резултатите от ученето, определени в Държавния образователен 

стандарт за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в 

дървообработването“. Учебните програми се разработват съвместно от учителите и 

наставниците и се утвърждават от директора на училището след съгласуване с работодателя. 

- Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията. 

- Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват и усъвършенстват 

отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална 

подготовка. 

- В учебните часове за разширена професионална подготовка по специалност „Мебелно 

производство“ може да се включи надграждащо учебно съдържание както следва:  

 

С интензивно изучаване на чужд език /В11/ 

 

9 клас- 36 часа 

 

10 клас- 72 часа 

 

11 клас- 72 часа 

Конструктивно знание и 

чертане 

Технология и машини по 

специалността 

Технология и машини по 

специалността 

Материалознание и сушене Конструиране по Конструиране по 
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специалността специалността 

Учебна практика 
Учебна практика по 

специалността 
Стилознание 

  
Проектиране на мебели и 

интериор 

 

С разширено изучаване на чужд език /В13/ 

 

9 клас- 180 часа 

 

10 клас- 72 часа 

 

11 клас- 72 часа 

Конструктивно знание и 

чертане 

Технология и машини по 

специалността 

Технология и машини по 

специалността 

Материалознание и сушене 
Конструиране по 

специалността 

Конструиране по 

специалността 

Учебна практика 
Учебна практика по 

специалността 
Стилознание 

  
Проектиране на мебели и 

интериор 

 

  Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език /В15/ 

 

 

8 клас- 252 часа 9 клас- 360 часа 

 

10 клас- 72 часа 

 

11 клас- 72 часа 

Материалознание и 

сушене 

Конструктивно 

знание и чертане 

Технология и 

машини по 

специалността 

Технология и 

машини по 

специалността 

Учебна практика 
Материалознание и 

сушене 

Конструиране по 

специалността 

Конструиране по 

специалността 

 Учебна практика по 

специалността 

Учебна практика по 

специалността 
Стилознание 

 
  

Проектиране на 

мебели и интериор 

 

 

- Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен 

план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от 

интересите на учениците и  възможностите на училището. 
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-  Успешно завършилите X клас може по желание да положат държавен изпит за придобиване 

на  първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в 

дървообработването“ , специалност „Производство на мебели“. 

- Успешно завършилите XI клас може по желание да положат държавен изпит за придобиване 

на  втора степен на професионална квалификация по професия „Оператор в 

дървообработването“ , специалност „Производство на мебели“. 

- Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети съобразно желанията на учениците и 

възможностите на училището.   
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Рамков учебен план за професионално образование по професия 543010 "Техник-технолог в 

дървообработването", специалност 5430101"Мебелно производство" 

 

  

          

№ 

  I гимназиален етап II гимназиален етап 

ОБЩО Класове общо Класове общо 

VIII ІХ Х 
VIII-

Х 
ХІ ХІІ     

VIII-

ХII 

 

                      

Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2     

Раздел А-задължителни учебни часове 

1 2   6 7 8 9 10 11 13   14 15 

  
Учебни предмети                     

  

  Български език и литература 

144 108 108   360 108   87   195 555 

  Чужд език - ......... 648 144 72   864           864 

  Чужд език - .........   72 72   144 72   58   130 274 

  Математика  108 108 72   288 72   58   130 418 

  Информационни технологии 36 36 18   90           90 

  История и цивилизации   144 126   270           270 

  География и икономика   72 90   162           162 

  Философия 36 36 72   144           144 

  Гражданско образование           36   29   65 65 

  

Биология и здравно 

образование 
  90 72   162           162 

  Физика и астрономия   90 72   162           162 

  

Химия и опазване на околната 

среда 
  90 72   162           162 

  Музика 18 18 18   54           54 

  Изобразително изкуство 18 18 18   54           54 

  Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216           216 

  

Обща професионална 

подготовка 
                      

  

Чужд език по професията-

......... 
          72   58   130 130 

  

Здравословни и безопасни 

условия на труд 
  18     18           18 

  Предприемачество 36       36           36 

  Икономика     36   36           36 

  Общо за раздел А 1116 1116 990   3222 360   290   650 3872 
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Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език в 

паралелки с обучение чрез работа/дуална система на обучение/ 

 

  

          

             

 

Раздел Б-избираеми учебни часове 

№ 

Учебни предмети/модули за 

професионална подготовка 
I гимназиален етап II гимназиален етап 

ОБЩ

О Класове 

общ

о Класове 

общ

о 

VII

I 
ІХ Х 

VIII-

Х 
ХІ 

ХІ

І 
    

VIII-

ХII 

Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

III 

Отраслова професионална 

подготовка 
                    

  

  
Материалознание и сушене на 
дървесината 18       18   

  
      18 

  Конструктивно знание и чертане   18     18           18 

  Учебна практика по дървообработване 18 18     36           36 

IV 

Специфична професионална 

подготовка         
0 

          0 

  

Технология и машини по 

специалността     36   
36 10

8   29   137 173 

  Конструиране по специалността     72   
72 

10

8   58   166 238 

  Стилознание         0 18       18 18 

  Проектиране на мебели и интериор         0 90   58   148 148 

  Учебна практика по специалността     54   54         0 54 

  Производствена практика       

6

4 
64 

          64 

  

Практическо обучение в реална 

работна среда         
0 50

4 

14

0 

60

9 

7

0 1323 1323 

V 

Разширена професионална 

подготовка   36 72   
108 

72       72 180 

VI Разширена подготовка         0     29   29 29 

  Общо за раздел Б 36 72 

23

4 

6

4 
406 

90

0 

14

0 

78

3 

7

0 1893 2299 

Раздел В-факултативни учебни часове 

VI

I Допълнителна подготовка 144 

14

4 

14

4   
432 

14

4   

12

4   268 700 
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ОБРАЗЕЦ 6 – УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У  Ч  Е  Б  Н  А    П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
за 

обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

  

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

по 

 

………………………. 
 

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – ......... от................. г. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: . ………………….. 

 

ПРОФЕСИЯ: ………………………………………………….... 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ……………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София,  …. година 
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА  

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 

№ 

по 

ред 
C. Наименование на разделите 

D. Минимален 

брой часове 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

10.   

 

общ минимален брой часове  

резерв часове  

общ брой часове  

 

V. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

VII. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ 

VIII. ЛИТЕРАТУРА
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ОБРАЗЕЦ 6.1 – ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТ 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У  Ч  Е  Б  Н  А    П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
за 

обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

  

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

по 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 
 

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 – ......... от.............2016 г. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 522 „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“ 

 

ПРОФЕСИЯ: 522030 „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 5220306 „ГАЗОВА ТЕХНИКА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София,  2016 година 
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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 Учебната програма по „Техническо чертане“ е предназначена за специалност „Газова техника”  

за обучение чрез работа (дуална система на обучение).  

 Учебното съдържание в програмата е структурирано в  раздели. Те дават възможност на 

учениците да усвоят знания и умения за изработване на чертеж на детайл и за разчитане на чертеж от 

общия вид. 

Чрез учебното съдържание се осъществяват връзки с учебните предмети математика, информатика, 

информационни технологии, материалознание. 

 Учебният предмет „Техническо чертане“ формира професионални компетентности за усвояване 

на учебното съдържание на предметите: „Газови уреди“, „Газови инсталации“, „Отоплителни 

инсталации“, „Разпределителни газопроводи“, „Проектиране на газови и отоплителни инсталации“, 

„Експлоатация и ремонт на газови инсталации и газоразпределителни мрежи“  и учебна практика. При 

практическото обучение в реална работна среда усвоените знания и умения се прилагат до степен на 

разчитане на техническата документация и изпълнението на практическите задачи. 

 

2. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА 

 Обучението по предмета има за цел чрез усвоените знания и умения учениците да придобият 

професионални компетентности за разчитане на техническа документация и за изработване на скици 

и/или работни чертежи на детайли. 

  За постигане на основната цел е необходимо: 

 Придобиване на знания за видовете линии, за стандартните формати, мащаби и шрифтове, за 

проектирането на точка, отсечка и геометрична фигура и изграждане на умения за прилагането им. 

 Познаване на  правилата при аксонометричното проектиране и изобразяване на детайл в изометрия 

и диметрия. 

 Придобиване на знания за изясняване на външната и вътрешна форма на детайли и умения при 

изчертаването им при спазване на действащите стандарти. 

 Придобиване на знания и умения за съставяне на размерни мрежи. 

 Придобиване на  знания за видовете резби и условното им изобразяване и изграждане на умения 

при изчертаването и оразмеряването им. 

 Придобиване на знания при определяне на допуск на размера и изграждане на умения за разчитане 

допуските на разположението и формата на повърхнините. 

 Придобиване на знания за основните изисквания при определяне грапавостта на повърхнините  и 

нанасянето ѝ върху чертежите. 
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 Изграждане на умения за изготвяне  на чертеж на несложен детайл съгласно изискванията на 

стандарта. 

 Придобиване на знания за изработване и разчитане на чертеж на общия вид и за съдържанието и 

начина на изобразяване на спецификацията. 

 Придобиване на знания за видовете гладки съединения и начините за изобразяването им. 

 Придобиване на знания за  видовете сглобки и изграждане на умения при разчитането им. 

 Придобиване на знания за изискванията при изобразяване и оразмеряване на резбови съединения. 

 Придобиване на  знания за видовете пружини и правилата за изобразяване и оразмеряване на 

пружини и техните съединения. 

 Придобиване на  знания за видовете неразглобяеми съединения и начина на изобразяването им. 

 Изграждане на  умения за изработване на чертеж на детайл по зададен чертеж на общия вид според 

изискванията на стандарта. 

 

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

 Съгласно утвърдения учебен план за професия  “Техник на енергийни съоръжения и 

инсталации”, специалност „Газова техника”, за обучение чрез работа (дуална система на  обучение), 

учебният предмет “Техническо чертане” се изучава в ІХ клас,  първи и втори  учебен срок  по два часа 

седмично: 

 

ІХ клас І и ІІ срок – 36 седмици х 2 часа =  72 часа 

 

4.    УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 Учебното съдържание е  структурирано в раздели  и теми. За всеки раздел  в програмата е 

определен минимален брой учебни часове. Учителят разпределя броя учебни часове за нови знания, 

упражнения и оценяване, при спазване изискванията за минимален брой часове по раздели.  

 Разликата между броя на учебните часове в учебния план и общия минимален брой, предвиден в 

учебната програма определя резерва часове. Те се разпределят по теми в началото на учебната година 

от учителите съвместно с наставниците от фирмата-партньор за организиране и провеждане на 

обучението чрез работа (дуална система на обучение).  
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№ 

по 

ред 
Наименование на разделите 

Минимален 

брой часове 

1.  Оформяне на чертежите. 4 

2. Изгледи, разрези и сечения. 6 

3. Оразмеряване на детайли. 6 

4. Точност на размери и повърхнини. 6 

5. Изработване на чертежи на детайли. 8 

6. Изобразяване и сглобки на гладки съединения. 4 

7. 
Изобразяване и оразмеряване на разглобяеми и 

неразглобяеми  съединения. 

6 

8. Изработване на чертежи на сглобена единица. 8 

9. 
Правила за разчитане на чертежи на основните видове 

съединения, използвани в газовата техника. 

6 

10. Изработване на чертежи с компютърна техника.  8 

 

общ минимален брой часове 62 

резерв часове 10 

общ брой часове 72 

 

5. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

 Раздел 1. Оформяне на чертежи 

6. Същност, принципи и задачи на стандартизацията.  

7. Стандарти за документиране на машиностроителни изделия.  

8. Основни правила за оформяне на чертежи.  

9. Геометрични построения.  
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 Раздел 2. Изгледи, сечения, разрези 

1. Видове проектиране.  

2. Построяване на правоъгълни проекции – изгледи.    

3. Построяване на сечения и разрези.  

4. Условности и опростявания. 

Раздел 3. Оразмеряване на детайли  

1. Графични елементи за оразмеряване с линейни и ъглови размери.  

2. Условности и опростявания.  

3. Съставяне на размерна мрежа на детайл и разполагане в чертежа. 

Раздел 4. Точност на размери и повърхнини 

1. Основни понятия за точност.  

2. Точност на линейните и ъгловите размери.  

3. Допуски на разположението и формата на повърхнините.  

4. Грапавост на повърхнините. 

 Раздел 5. Изработване на чертежи на детайли  

1. Необходими графични изображения.  

2. Условности и опростявания.  

3. Специфични случаи при изработването на чертежите.  

4. Изработване на чертежи на детайли с различна сложност. 

 Раздел 6. Изобразяване и сглобки на гладки съединения 

1. Основни понятия за взаимозаменяемост.  

2. Изобразяване и оразмеряване на гладки цилиндрични съединения.  

Раздел 7. Изобразяване и оразмеряване на разглобяеми и неразглобяеми  съединения  

1. Изобразяване и оразмеряване на  резбови съединения.  
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2. Изобразяване на зъбни съединения и предавки.  

3. Изобразяване и оразмеряване на пружини.  

4. Изобразяване и оразмеряване на неразглобяеми съединения. 

Раздел 8. Изработване на чертежи на сглобена единица 

1. Изработване на машиностроителни чертежи на сглобена единица от натура.  

2. Изработване на машиностроителни чертежи на несложна сглобена единица по чертеж на общия 

вид. 

Раздел 9. Правила за разчитане на чертежи на основните видове съединения, използвани в 

газовата и отоплителната техника 

1. Изобразяване и оразмеряване на гладки съединения с посредник (щифтови и шпонкови 

съединения), резбови, фланцови, пресови, заваръчни и споени съединения.  

2. Практико-приложни задачи за разчитане на работни чертежи на елементи и съединения, 

използвани в газовата и отоплителната техника 

         Раздел 10. Изработване на чертежи с помощта на компютър           

1. Характеристики на приложни системи за интерактивна графика.  

2. Изработване на чертеж на прост детайл с програмен продукт. 

 

10. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на обучението учениците трябва: 

да знаят: 

 значението на стандартизацията за качеството на техническата документация и на 

изделията; 

 основните изисквания на стандартите за изработване и разчитане на техническа 

документация; 

 правилата за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и на сглобени единици 

с малка сложност; 

 

да могат: 
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 да прилагат теоретичните знания за решаване на проблемно-познавателни задачи с 

практическа насоченост; 

 да изобразяват и оразмеряват основните видове съединения и свързващи детайли; 

 да прилагат изискванията на стандартите при изработване и разчитане на чертежи; 

 да изработват чертежи на детайли със средна сложност; 

 разчитат чертеж на общия вид и списък на съставните части; 

 да изработват сборен чертеж и спецификация на сглобена единица с малка сложност; 

 да работят с учебна, техническа и справочна литература. 

 

11. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ 

1. инж. Радка Русева, инж. Татяна Петкова – ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, София 

2. инж. Анета Христова, инж. Славка Маджарова, инж. Руси Русев – ПГ по промишлени 

технологии „А.Ц.Буров”, Русе 

3. инж. Ангел Узунов – ПТГ ”Иван Райнов”, Ямбол 

4. инж. Пламен Михайлов,  Доброслав Митев – „Овергаз Мрежи“ АД 
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