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 Запознаване с основните принципи на прилагане на дуално обучение; 

 Достигане до добрите практики  на обучение и технологии в реални 
работни условия в международна среда; 

 Усвояване на трудови навици и формиране на умения за работа в екип; 

 Подобряване и разширяване на лингвистичните умения в техническата 
област. Повишаване комуникативните умения по чужд език, придобиване 
на умения за общуване в мултикултурна среда и мотивация за изучаване 
на чужди езици; 

 Засилване на взаимодействието между образователните институции и 
производствената среда; 

 Разпространяване на натрупания опит в тази област, което ще бъде 
реализирано със средствата на ИКT и ще бъде насочено за нуждите на 
професионалното образование и обучение на младите хора в тази нова и 
переспективна област.Това ще гарантира повишаване на общественото 
съзнание за прилагане на модерни  решения на регионално и национално 
ниво; 

 Придобиване знания, умения и квалификация, които спомагат за 
личностно израстване, пригодност за работа и конкурентно предимство 
при участие, както на националния, така и европейския пазар на труда и 
др.  



Участниците в проекта са 3 групи. Първата група 
се състои от 8 инициативни  обучители. Една от 

основните цели на проекта е повишаване на 
квалификацията, професионалните компетенции 

на педагогическите специалисти относно 
методиката на преподаване на дисциплините от 

професионалната подготовка, които да се 
прилагат в България. За участие в проекта  
кандидатстват учители, които  отговорят за 
разработване на  стратегии за развитие на 

професионалното образование, за усвояване и 
прилагане на нова методика на преподаване на 

дисциплините  по професионална подготовка, за 
подготовка на тестове, начини /скали на 

оценяване, по-ефективни методи на обучение за 
придобиване на сертификати  



По-детайлно познаване и възможност за 

широко разпространение на практиката в 

Германия и Великобритания; 

Подобрена комуникация между образованието  

и бизнеса в сферата на ИКТ;  

Придобит опит за решаване на практически 

казуси в текущата работа; 

 Създадена on-line платформа за споделяне на 

дейностите и постигнатите резултати 



Придобити са знания и умения чрез практическо обучение и учебни 
посещения. Съдържанието на проведеното обучение на английски 

език от обучителя Jens-Uwe Meinecke е следното:  

 Unit 1: The dual system in vocational education and training 

 Introduction to the dual system of vocational training in Germany 

 Naming the mail fields of dual VET in Germany and giving examples 
of typical professions 

 Naming the main sources and types of training regulations in VET in 
Germany 

 Describing structure of training and curricula in dual VET 

 Explaining the role of the chambers in vocational training 

 Describing processes of examination and certification in dual VET 

 Describing requirements in teacher and trainer qualification in 
Germany 

 Elaborating benefits of dual VET for the trainees and the labour 
market 

 Meeting the latest labour market needs: Describing the inter-relation 
between the labour market and actors in vocational education 

 



 Unit 2: Supporting the transition from VET to 
the labour market 

 Identifying necessary social skills for an easy 
transition to the labour market 

 Supporting students in developing essential 
labour market skills 

 Team work skills 

 Communication and conflict management skills 

 Developing the students self-efficacy 

 Supporting career planning-discovering 
strengths, passion and talent 

 Networking with the local labour market 

 



Учебните посещения се осъществиха в 
следните институции: 

 Chamber of Commerce and 
Industry (IHK), Berlin 

 VET school OSZ Nature and 
Environment, Berlin 

 VET school OSZ Technology and 
CISCO Systems Networking 
Academy, Teltow 
 



Kerstin Josupeit 



VET school OSZ Nature and Environment, 

Berlin 

 

 

Stephan  Alker 

 





Miriam Hinz 

 







Повишиха се чуждоезиковите и научните 
компетенции за използване на методична 
литература на чужд език (работен език: 
английски език). Придобити бяха ценни 

познания относно структурата на дуалната 
система в професионалното образование, 

областите на обучение и регулации, учебните 
планове, взаимодействието с институции, 
ползите за обучаемите и пазара на труда. 

Създадени бяха полезни контакти с немски 
образователни институции. 



инж.Дзана Иванова – старши учител по 

професионална подготовка 


