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П Р О Т О К О Л 

от проведена втора работна среща на партньорите по проект  

„Стратегическо сътрудничество между бизнеса и  професионалното обучение за дуално 

обучение” („FokusDual”), 2016-1-КА01-КА202-023737 

20-21.04.2017 г., Тимишоара 

На 20.04.2017 г. в гр. Тимишоара започна втората работна среща по проект „FokusDual”.  

На срещата присъстваха: Dr. Lubov Popova – DP BGCPO Bulgarien, BFI Austria – Gerald 

Roithmeier, IHK Frankfurt/Oder – Sindy Wurffel, Rumanien – Nikolae Cernei, Slowakei – Marek Nikel 

und Ivanka Hauerova.  

Първи взе думата г-н Черни, представител на домакините, откри проектната среща и 

поздрави участниците в нея. Представи програмата за двата дена. На вторият ден е предвидено 

разглеждане на германо-румънската фондация. На срещата са заявили и участие тяхни колеги от 

Лайпцих, които ще представят информация - презентация за тяхната дейност за използване на 

енергия от възобновяеми източници.  

Модератор на работната среща беше д-р Любов Попова. Д-р Попова поздрави участниците 

в проекта.Тя отправи благодарности към домакините и ги поздрави за тържеството по случай 25-

тата годишнина от създаване на фондацията. 

Г-жа Попова докладва относно проектната документация – проектният договор е 

преработен. Нашата агенция го е редуцирала, първоначално е бил за три години. Поради многото 

бюрократични спънки все още не са сключени договорите, но има образци, които са на английски 

език. Те ще бъдат подписани на следващата среща. Изискванията на Националната агенция са да 

има попълнен присъствен лист за всяка работна среща и съответно декларация. 

Относно Aktivität 2 – предвидени са програма от 40 уч.часа и 8 обучители. Пропуснати са 

финансите за тези обучения и трябва да се вземат необходимите мерки. Ще бъдат разпределени 

6 000 евро за всеки. В договорът ще бъде цялата сума. Предвидени са обучения за Германия и 

Австрия през месец май и юни. В България няма достатъчно капацитет за провеждане на обучение 

на обучаващите. 

Относно Aktivität 3 - включва разработване на ръководство за обучаващ персонал в 

дуалното обучение. Трябва да се обсъди структурата на професиите. Петте професии вече са 

уточнени. В тази връзка се обсъди факта, че има проблем с професията Графичен дизайнер. В 

Германия не се обучава на дуален принцип. Там професията се казва Mediengestalter. 

Предложението на д-р Попова е да имаме време да преведем нашите учебни планове и 

главните теми в тях. Тогава да се сравнят с учебните планове на партньорите. Не е толкова важно 

наименованието на професията, колкото съдържанието. Отговорен за учебните планове и 

професии е Николай Черни. След като получи преведените учебни планове, той ще направи 

обобщение на петте професии. Г-н Черни сподели, че като термин дуално обучение звучи добре. 

Добре е обаче да се видят предпоставките за това във всяка отделна страна и спецификата на 

професиите. Д-р Попова каза, че вай-важното е да се вземе важното, същността и да се изхожда от 

нашата реалност. Ще разгледаме нашите ДОИ за професиите и ще им ги изпратим. Ще трябва 

да бъдат преработени нашите учебни  и да бъдат пригодени за дуално обучение, наша е 

отговорността за провеждането както на теорията, така и на практиката в предприятието. При нас 

трябва да се уточни орган, който да сертифицира предприятието да обучава дуално, но в същото 

време и трябва да се мотивира предприятието за такова обучение. Учебните планове трябва да 

бъдат на базата на стандарта, от една страна дуална система за училищата и професионалните 

гимназии, втората дуална система е това, което ние правим на принципа на андрагогията.  

Документите, които получават нашите курсисти са признати навсякъде. Ние ще проверим 

на каква СПК отговарят те. В момента всички уч. програми се актуализират относно структурата 

им.  
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Дискусията с участниците в проектната среща продължи за разработване на учебните 

планове. Те ще бъдат изпратени електронно в пет папки на Николай Черни. Ще бъдат преработени 

и ще бъде направен нов учебен план на базата на нашия стандарт. Ще се  разгледат темите и ще се 

използва това, което е актуално при нас. Ще бъде точно описан механизма на обучението по 

седмици и в училището и предприятието. Тези програми ще бъдат изпратени на партньорите в 

Австрия и Германия, които да разгледат и да видят дали биха могли да ги прилагат в този вид при 

тях.  

При вас, в България е много важно, изтъкна д-р Попова, да покажем на работодателите 

какво привлича дуалното обучение в другите страни. Марек е отговорен за разработването на 

ръководството за дуално обучение. Това е по Aktivität 3 – насърчаване на дуалното обучение и 

мотивиране на фирмите. Много е важен въпросът и за изработването на рекламните материали – 

флаери, банери, проспекти всеки партньор трябва да има на собствения си език. От всички се 

очаква коментар на тази тема. 

 Обсъди се организацията на обучението на 14 преподаватели с опит да се подготвят като 

обучаващи на обучаващи на наставници. Хотелът е резервиран и има разработена 

програма.Теорията е ясна и молбата на г-жа Попова е да се видят нещата на практика в 

предприятието. Да се посети професионално училище, да се проведе разговор с обучаващите и 

обучаваните. Да можем да видим практически неща и да можем да го кажем на работодателите 

при нас. Бихме искали и хоспитация, да видим методите, които се използват за възрастни, 

педагогически и андрагогически.  

 Партньорът  от Германия презентира учебната програма за обучение на обучаващи на 

обучители наставници. Програмата да съдържа 32 уч.часа.  

На вторият ден от проектната среща, 21.04.2017 г. д-р Попова обобщи разгледаните 

предния ден дейности. Ще изпрати мостра за финансов отчет.  

Отново се обсъди учебната програма за подготовка на обучаващи на обучаващи на 

наставници. Всяка новост е важна за нас и винаги има нещо, което е неизползвано. 

Разработването на ръководство на обучаващ персонал е нещото, което ще остане от този 

проект. Марек ще помисли в тази насока, ще вземе примери от тяхното дуално обучение и ще 

предложи структура – да има малка брошура, която ще бъде специално за работодателите. Целта 

на тази брошура е да се мотивират работодателите и какво ще ги привлича при хронологията на 

действията. 

След проведените разговори се реши, че ние ще изпратим нашите учебни програми. 

Отделно ще разгледаме и стандарта при нас. Партньорите от Румъния ги имат и на английски език 

и ще ни ги изпратят.Нашите програми трябва така да ги структурираме, че да стават за практическо 

обучение. След дискутирането по темата за учебните програми се реши, заради отделните 

стандарти, да се направи таблица за сравняване. 

След което дискусията продължи в разглеждане на договорите по проекта с партньорите . 

Бележките и поправките г-жа Попова нанасяше в електронния вариант. До 26.04.2017 г. г-жа 

Попова ще им изпрати готовите договори. Целта е да се преразгледат общите текстове, да се 

обновят с важните неща. 

Партньорите по проекта решиха госпожа Попова да им изпрати Zeitplan  за 24 месеца, 

където трябва да са видни темите и да няма съкращения. 

Партньорът от Германия Sindy Wurffel представи Website на FokusDual – 

https://fokusdual.wordpress.com с информация за партньорите, снимки, лого. Обсъдиха се какви 

документи да бъдат публикувани.  Езикът трябва да бъде и на български, заради Агенцията.  

Г-жа Попова ще  изпрати материали на български език за проекта. Взето беше 

решение да има затворена страница (скрита страница) за получаване на материали при поискване.  

 Изготвил: М.Здравкова, организатор обучения ДП БГЦПО клон Пазарджик 

 

https://fokusdual.wordpress.com/

