ИСКАШ ЛИ ДА СИ УЧЕНИК С КАРИЕРА?

ИСКАШ ЛИ ДА ДОБИЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ОЩЕ
ДОКАТО СИ В УЧИЛИЩЕ?
ЗНАЕШ ЛИ ПРЕДИМСТВАТА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ?
НЕКА ТИ РАЗКАЖЕМ!

От есента на 2015 г. в България стартира нова форма на професионално
образование и обучение – дуалното обучение. Този нов принцип на обучение дава
шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията по дадена професия и
да практикуват наученото в сферата на бизнеса. Макар и дуалното образование
или т.нар. обучение чрез работа все още да представлява новост в България, то
от десетилетия и дори векове се прилага успешно в редица страни. Така го
правят в Германия, Австрия и Швейцария.
ИНТЕРЕСНО, НАЛИ?

Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който
поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа.
Учебното време се разделя между обучение по теория в професионално училище
и работа във фирма.

КАКВО ПЕЧЕЛИШ?
Освен практически опит, ще получаваш трудово възнаграждение на базата на
договор, а работата ти ще се зачита за трудов стаж.
Успешното представяне на изпитите на края на обучението ще ти донесе
Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална
квалификация – трета степен. При показани умения, мотивация и отговорност
ще имаш възможност не само да продължиш работа в компанията, но и да се
развиеш професионално и дори да заемеш ръководна позиция във фирмата.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПОДГОТВЯ УЧЕНИЦИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО.
ТО ДАВА АДЕКВАТНА НА НАСТОЯЩЕТО ПОДГОТОВКА И
ПОМАГА НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СТАНАТ УСПЕШНИ.
ВАЖНО Е РОДИТЕЛИТЕ ДА СА ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА
КАКВО ПЕЧЕЛЯТ ДЕЦАТА ИМ ОТ УЧЕНЕТО ПО ДУАЛНА
ПРОГРАМА:
 Възнаграждението, което учениците получават подпомага семейния
бюджет, като задържа младите хора
в образователната система,
предпазвайки ги от ранно напускане поради нужда от доходи.

 Работата изгражда навици, които трудно могат да бъдат създадени някъде
другаде.

 С този модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на
младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след
завършване на училище. Във времена на висока младежка безработица
възможността да започнеш работа по специалността си в стабилна и
развиваща се компания не е за изпускане.

 Нещо повече – тъй като компаниите инвестират директно в кадрите си, те
имат полза от това да ги обучат и развият уменията им максимално добре,
включително чрез финансиране на стипендиантски програми за
завършване на висше техническо образование. Това означава, че
шансовете за успешно кариерно и академично развитие нарастватсъздават се опитни млади хора, които по-лесно се ориентират как искат да
продължат образованието си. Те знаят какво да учат и какво би било
полезно за тях.

Расте интересът към дуалното образование в България. През учебната
2016/2017 година само по българо-швейцарския проект ДОМИНО работят
17 училища по общо пет професии - Бургас, Варна, Ямбол, Пловдив, Русе,
Стара Загора, Добрич, Търговище, Сливен, Банкя. Училищата, които
прилагат дуална форма на образование, вече виждат ползите от него.

„Включването на ученици в проекта за дуално обучение ги е направил много
по-отговорни, и в същото време им е много по-интересно. Учениците добиват
самочувствие, че могат да се справят с поставените задачи и работата. Работят с
удоволствие. Харесва им. От друга страна и самите колективи ги включват в
други социални мероприятия, които осъществяват. Въобще учениците се
чувстват много доволни.”

Дуалното образование има трима печеливши:
УЧЕНИЦИТЕ, които получават професия и гарантирана
реализация;
ФИРМИТЕ, които ще имат мотивирани, обучени, квалифицирани
и емоционално сързани с предприятието работници, а също и
намалени разходи за начално и стартово обучение;
ДЪРЖАВАТА, защото се гарантира просперитет, ниски нива на
безработица, висока конкурентоспособност и иновативност на
икономиката.

А фирмите, които проявяват интерес към дуалното образование се увеличават
с всеки изминал ден. Бизнесът в България все по-усърдно се включва в
обучението на собствените си кадри, за да има по-голям брой ученици по
важните за индустрията специалности.
Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от факта,
че младежката безработица е незначителна в страните, в които този модел на
образование е добре развит. Затова този тип обучение е успешно и предпочитано
в Германия, Австрия, Унгария, Босна и Херцеговина, Хърватска, Швейцария,
Дания, Нидерландия, Франция, Китай, а вече и в България.

