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Цел на проекта и целеви групи
Проектът цели осъществяване на подкрепа за протичащите реформи в областта на 
професионалното образование и обучение в България с акцент върху професионалното 
обучение на възрастни чрез засилване на сътрудничеството между професионалното обучение 
и бизнеса. С убеждението, че необходимото съответствие между професионалното обучение 
и изискванията на пазара на труда не може да бъде постигнато в нужната степен без активното 
участие на работодателите. 
Проектът подготвя учебни програми за обучение на обучаващи на наставници и наставници/
обучаващ персонал в предприятията и ги привежда в съответствие със спецификата на 
професионалното обучение на възрастни в България. Специална целева група са младежите 
от 16 до 29 години, които не са обхванати в училищно образование и не могат да се реализират 
на пазара на труда поради липса на професия и търсена квалификация. За тази голяма целева 
група дуалното обучение е търсеното решение за включването им в заетост чрез обучение 
на работно място със съдействието на фирмите. Проектът цели принос в убеждаването на 
работодатели за организирането на пилотни курсове с тази целева група. 
Друга важна целева група са работодателите, за които към Ръководството за обучаващ персонал 
в дуално обучение е предвидена специална брошура с подробна полезна информация относно 
провеждането на дуално обучение и неговите ползи за фирмите, както и полезни съвети и 
препоръки за действие.
Ползватели на резултатите от проекта са отговорни институции, които регламентират и 
контролират провеждането на професионално обучение в България. Също и институции на 
социалните партньори, особено браншови камари, и други обучаващи институции.  

В подкрепа на работодателите
Проектът подкрепя работодателите в тяхната мотивация за участие в дуално обучение и 
в осъзнаване на неговите предимства. Той предоставя реална помощ при подготовката, 
организацията, провеждането и оценяването на дуалното обучение чрез обучение на 
наставниците, разработване на учебни и помощни материали за тях, на съдействие при 
планиране на обучението във фирмата и разработване на графиците. Така се допринася за 
разширяване и разнообразяване на системата за професионално обучение на възрастни, 
за постигане на съответствие между търсената квалификация и резултатите от обучението, 
реагира се на острите потребности на работодателите от квалифициран персонал. Проектът 
обменя опит със сходни проекти за професионално образование, осъществявани с подкрепата 
на Швейцария и Австрия. 
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O1. Учебна програма за подготовка на обучаващи на наставници– TtT
Преподаватели от ДП БГЦПО се подготвят като обучаващи на обучаващи на наставници. 
Партньорите от Австрия и Германия предлагат учебна програма за обучаващи на наставници и 
за обучение на самите наставници. Тези учебни програми се тестват при две обучения – по едно 
във всяка страна. Важна цел на обученията е подготовката на преподавателите за привеждане 
на учебните програми в съответствие с изискванията и възможностите в България. 

Водещ е партньорът от Германия IHK-Projektgesellschaft mbH. Заедно партньора Berufs-
förderungs institut Горна Австрия ще организират по един семинар за обучение. 

01-02-2017 bis 31-07-2017 

O2. Учебна програма за обучение на наставници/обучаващ персонал в предприятия
Тестване на учебната програма за обучение на наставници при група от 8 наставника в България.
Водещ е партньорът от Австрия Berufsförderungsinstitut с подкрепа на Германия.

01-07-2017 bis 31-12-2017

О3. Ръководство за обучаващ персонал в дуалното обучение с насоки за обучаващи предприятия 
Ръководството съдържа обяснения за същността на дуалното обучение и неговите предимства 
с цел мотивиране за участие в курсове на дуален принцип, практически съвети за предприятия, 
които се включат в дуално обучение, учебни и помощни материали за наставници. 
Водещ е партньорът от Словакия Deutsch-Slowakische Akademien a.s. с участие на останалите. 

01-07-2017 bis 31-01-2019 

O4. Учебни програми за 5 професии, разработени на дуален принцип
Учебни програми за професии/специалности от сферите на ИТК, строителство, мебелно 
производство, металотехника, туризъм ще бъдат разработени на дуален принцип. 
Отговорен е партньорът от Румъния - Германо-Румънска асоциация за професионално обучение.

01-03-2018 bis 30-06-2019

O5. Интерактивна платформа за обучаващи фирми и обучаващ персонал във фирми 
Платформата цели обмен на мнения, информация, материали в улеснение на фирмите.
Отговорен ДП БГЦПО. 

01-09-2017 bis 31-08-2019 

  Проект „FokusDual“ –  
Интелектуални продукти (O1 - O5)

Дейност 1 (A1): Развиване на TtT компетентности
Обучение на обучаващи на наставници - TtT:
- Разработване на учебна програма за обучение на TtT (O1)
-  Обучение на обучаващи от ДП БГЦПО при партньорите за прилагане на тази програма, (C1,C2)
- Тестване на програмата при обучение на група наставници
- Разпространение на проверената учебна програма

Дейност 2 (A2): Подготовка на наставници
Обучение на наставници за поемане на комплексните им задачи в рамките на дуално обучение. 
Задачи:
- разработване на учебна програма за подготовка на наставници (O2)
- провеждане на обучение в България на 8 наставника с цел тестване на програмата

Дейност 3 (A3): Засилване на компетентностите на обучаващия персонал
Разработване на „Ръководство за обучаващ персонал в дуално обучение“ (O3) – в подкрепа 
на обучаващ персонал във фирми. Важна съставна част са насоките в подкрепа на обучаващи 
фирми.

Дейност 4 (A4): Насърчаване на дуалното обучение и мотивиране на фирми за участие
Разработване на 5 учебни програми за дуално обучение по 5 професии от сферите на 
ИТК, туризъм, строителство, мебелно производство, металотехника – (O4), като пример за 
преструктуриране на други учебни програми на дуален принцип. Професиите отговарят на 
потребностите на пазара на труда и ще се обсъждат със съдействието на браншови камари и 
фирми, привлечени в проекта. Програмите ще се изпробват в клоновете. 

Дейност 5 (A5): Комуникация и работа в мрежа 
Ефективна комуникация между партньорите по електронен път и чрез 4 работни срещи 
на експертно ниво в четирите страни. Провеждане на Конференция за бъдещето (E1). 
Разпространение на рекламни материали. Разработване на интерактивна платформа (O5). 

Дейност 6 (A6): Управление на проекта, координация и провеждане на проекта
Отговорен партньор е ДП БГЦПО. Всички партньори са обвързани с провеждане на вътрешни 
срещи за обсъждане на продуктите, спазване на плана за управление, редовен мониторинг, 
координация, осигуряване на качеството, оценяване, разпространение на резултатите, 
подготовка на отчети, организация на транснационалните срещи.
Тук се отнасят и 3 обучения – две в Германия и Австрия на TtT, едно в България на наставниците, 
и разработване на петте интелектуални продукта.


