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Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия чрез 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обща стойност на проекта: 21960 евро



Цели на проекта
➢ Конкретни, измерими цели, които са в релевантна връзка с целите и приоритетите на програма

„Еразъм+” в областта на професионалното образование и обучение, както и с основните приоритети от

нашия Европейски план за развитие;

➢ Проучване на испанската образователна рамка, образователния модел „професионално училище-

предприятие”, възможностите за по-привлекателно и приобщаващо професионалното образование и

обучение;

➢ Осигуряване необходимата подкрепа на учителите да придобият професионални компетенции в

международна среда за прилагане на дуалното обучение в сферата на професионалното образование и

обучение;

➢ Проучване на добри испански практики и опит как интегрираната в учебния процес практика за учене в

реална работна среда спомага за повишаване качеството на професионалното образование и обучение;

➢ Укрепване капацитета на училището чрез осъществяване на интернационализация на споделения опит

и подходи в дуалното обучение и създаване на собствен устойчив модел на подкрепяща учебна среда за

учене чрез работа.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

➢ Придобити конкретни знания от учителите за прилагане на системи и методи на работа, свързани с

дуално обучение и провеждане на качествена професионална подготовка;

➢ Придобити знания и компетенции от учителите, свързани с разбирането на основните концепции на

образователния модел „професионално училище-предприятие”;

➢ Събиране на информация от учителите за добри испански практики, срещайки се с фирмени

наставници, съветници по кариерното ориентиране и представители на бизнеса, които практикуват

дуалното обучение и са участвали в изпълнението на обучителни периоди чрез практическа дейност;

➢ Укрепен капацитет на училището и осъществена интернационализация на споделения опит и подходи в

дуалното обучение, създавайки собствен устойчив модел на подкрепяща учебна среда за учене чрез

работа, наречен ,,Модел за интеграция на дуалното обучение в професионалното образование,

провеждано от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев”.



ЦЕЛЕВА  ГРУПА

12 учители от ПДТГ “Д. Хадживасилев“ по професионална,  

общообразователна подготовка и педагогически съветник.

Общият брой на целевата група по проекта е 12 души, като 1 учител е с V ПКС, 4 учители притежават ІV ПКС, 2

учители са защитили ІІ ПКС и един е с докторска степен. Четирима учители по професионална подготовка

провеждат часове по производствена практика. Трима учители провеждат практически занимания в Учебно-

тренировъчни фирми.



ПАРТНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

Търсеният партньор трябваше да е от страна, чиято образователна система се

доближава в максимална степен до българската. Избрана бе Асоциация „Мундус“,

защото дълго време в испанските професионални училища се е наблягало на

теоретичните знания, а не на практическите умения. При това положение младежите в

страната не са били достатъчно подготвени да започнат работа. Професионалното

обучение в Испания изобщо не се е ползвало с добро име. Над 50% от испанците под 25

години са били безработни. Тази ситуация много прилича на сегашната ситуация в

България в областта на професионалното образование.



В последните години има трайна тенденция за промяна на професионалното

образование в Испания. Дуалното обучение е търсен модел в страната. Такива

положителни тенденции се очертават и в България, затова е необходимо да има повече

педагогически кадри, познаващи проблема в дълбочина. Нужно е проучване на опита,

който имат испанските колеги в интегрирането на дуалното обучение.



В последната година от своето обучение учениците провеждат
практическо обучение от 350 часа на реални работни места. Като
цяло, професионалното обучение в Испания се осъществява на две
нива, които съответстват на степените на професионална
квалификация в България, но с възможност за по-голяма гъвкавост
за избор и реализация на обучаващите се.



Избраният съгласно общите проектни цели доставчик на мобилност беше Асоциация «Мундус».

Той предостави най-мотивирано писмо за мобилността, с описани разнообразни дейности,

представени в предварителна програма по дни и теми. Асоциацията потвърди своя ангажимент за

логистична подкрепа на групата от учители относно квартирното настаняване и прехрана.

Провеждането на мобилността бе съпроводено с културна програма за участниците, както и

ежедневни неформални срещи с екипа на «Асоциация Мундус».

Учителите се информираха за най-добрите практики и примери, финансирани по програма

Еразъм +, както и за възможностите за мрежови дейности, последваща партньорска комуникация

и участие в образователни събития и съвместни проекти след приключване на мобилността. Този

мултикултурен диалог, както и личните запознанства и контакти, станаха добра основа за бъдещи

партньорски взаимоотношения.



През последните години Асоциация „Мундус“ е управлявала образователни проекти и

е организирала обучителни дейности и програми за много ученици и учители от

България. Има огромен опит в сътрудничеството с български училища и познава

нуждите, исканията и особеностите на българските групи и проекти.

„Мундус“ бе препоръчана от българска организация, която вече е била техен партньор

по проект за мобилност, свързан с дуалното обучение, и е останала с отлични

впечатления. От създаването си Асоциация „Мундус“ е изградила голяма мрежа от

местни компании, организации - доставчици на образователни услуги, които

осигуряват необходимото качество в организацията и управлението на професионални

програми в сектора на дуалното обучение.



Педагогическа, езикова и културна подготовка

След направеното класиране на подалите заявление за участие учители, бяха избрани 12 участници, които
да преминат предварителна педагогическа, езикова и културна подготовка (ПЕК).

В подготовката бяха включени следните обучения:

• Езикова подготовка – 90 учебни часа, ниво А2, придобито след полагане на изпит;

(част от учителите притежават специалност „Английска филология“ или по-високо от исканото ниво)

• Културна подготовка – 20 учебни часа.



Eзикова подготовка

за учители



Пътуването до Испания

Полетът по маршрут Букурещ, Румъния – Валенсия, Испания бе осъществен от
летище Отопени. До румънската столица логистиката бе извършена с автобус,
през ферибота на пристанище Свищов.

Трасето Валенсия - Сарагоса бе преминато с влак.

Мобилността бе осъществена в периода 06.09 – 11.09.2021 г.



По време на път



Валенсия, 
Испания



Сарагоса, Испания

Сарагоса е град в североизточната част на Испания, столица на регион Арагон и едноименната
провинция. Намира се на река Ебро, в центъра на широка долина. Сарагоса е съкровищница от 
исторически и културни бижута, които наистина си струва да се видят: древни римски руини, прекрасни
стари църкви, красиви Мудехар дворци и музеи с шедьоври на Франсиско Гоя, Серано и Пабло Гаргало.

Сарагоса е очарователен, топъл град, удобно разположен между Мадрид, Барселона, Билбао, Валенсия и 
Тулуза. Той  е един от най-големите градове в Испания по население и икономика.

Понастоящем Сарагоса е едно модерно и отлично устроено населено място, със съвременна и 
функционална икономическа и транспортна инфраструктура. Градът е мощен индустриален и 
промишлен център, там се намират и прочутите заводи „Опел” на компанията „Дженерал Мотърс”. 
Електротехническата промишленост е представена чрез производството на перални и хладилници.  
Електронната индустрия, фината механика и оптиката са други важни локални стопански отрасли.



Сарагоса, 
Испания



В Сарагоса има и множество известни 
културно-исторически забележителности и 
туристически атракции, най-популярните от 
които са: Старата Базилика, Базиликата 
„Нуестра Сеньора дел Пилар”, дворецът 
Алхаферия с арабски архитектурни елементи и 
т.н. Градът е и седалище на военновъздушните 
сили на Испания, като има собствена база, 
използвана и от силите на САЩ и НАТО. 
Щабът на испанските сухопътни войски, 
Главната военна академия на Испания и други 
подобни институции съща са базирани в това 

населено място.

Сарагоса, Испания



Градът



През първия ден на 
пребиваването си в Испания 
учителите посетиха офиса на 

„Мундус“, където се 
запознаха с дейността на 
асоциацията, работната

програма на мобилността и 
разискваха различни

организационни въпроси.



Работна 

атмосфера



В периода на проекта бяха направени три посещения в образователни центрове,  
осъществяващи професионално обучение и осигуряващи сигурна реализация на 

обучаващите се в тях ученици.



Визитите стартираха с Политехническия институт за професионално обучение

"Corona de Aragón" в Сарагоса. Той е обществен и градски център, чиято сграда е

тържествено открита от министъра на образованието през 1962 г. Разделен е на

четири департамента, подготвящи ученици, студенти и други желаещи да

придобият знания и умения в следните професии: машиностроене; дизайн и пътно

проектиране; химия, физика и микробиология; бизнес администрация, свързана

предимно с работа в адвокатски кантори. Всички те разполагат с богата база и

успешно са се справили с обучението на своите ученици чрез ОРЕС.



Представяне на 

института от неговия 

директор 



Разходка в института и 

запознаване с богатата 

му  материална база



Химични лаборатории



Компютърни кабинети с 

около 30 работни места



Обучаващите се в различните професии 
преминават две или три годишен курс на 

обучение и полагат практически изпит,  за да 
получат сертификат за съответната 

професионална област. 
Да не забравяме голямата финансова подкрепа от 

правителството към тези професионални  
училища, в размер на милиони евро. 

Конкуренцията за назначаване на работа след 
успешно положен изпит и получен сертификат е 

голяма, тъй като се наемат най-добрите, 
получили най-висока оценка от изпита.



Всеки компютърен кабинет е 

оборудван с проектор и устройство за 

дистанционно обучение. Учениците

учат на ротационен принцип на две

седмици. Половината клас се обучава

присъствено, а другата половина -

дистанционно.



Базата дава възможност за реална подготовка на 
учащите се за директно реализиране в 

практиката, тъй като е еднотипна с машините в 
съответните заводи и кантори. Всичко е 

компютъризирано и изисква голямо старание за 
усвояване на компетенциите. 

Теоретично почти не се преподава, набляга се 
изцяло на практическите умения. Всички 

образователни стандарти са написани централно, 
заданията се изготвят от преподавателите, без 

намесата на работодателите, при които се 
стажува в рамките на три месеца в края на 

обучението. Тяхната оценка се взема предвид 
като част от крайния изпит на учащите, но не 

участват в изпитни комисии.



Друга посетена точка бе католическото 
училище Salesianas Zaragoza María

Auxiliadora, където се предлагат  всички 
степени на образование: от 3 до 7 г. -

детска градина;  от 7 до 11 г. - начално 
училище;  от 12 до 14 г. – прогимназия и 
от 14 до 18-19 г. – гимназия, както и се 
предоставя възможност за двугодишно 
професионално образование (колеж). 
Учениците придобиват сертификат за 

професионална квалификация и сигурна 
реализация. Основно се обръща 

внимание на практиката, използват се 
изключително много учебни симулации, 

работа в учебни предприятия и други. 



Игралните площадки с 

паметника на основателя



Директорът на училището 

(монахиня) представя дейността



Телефонна кабина за учебна симулация



Актова зала за религиозни събирания 

и площадка за най-малките



Професионалното образование е 
разделено на три етапа, всеки от 
които е по две години. В първия 

се получават базови знания и 
умения по професията. След 
третия обучаващите  полагат 

изпит и получават сертификат. 
Идеята на основателя на това 
училище е била в него да се 

обучават ученици, които имат 
затруднения с обучението, за да 
могат да получат професия. В 

Испания има над 40 такива 
училища, които са свързани с 

основателя си.



.

Екипът учители реализира 

посещение и в 

професионален център 

CEPYME. Той представлява 

асоциация на средните и 

малки предприятия и 

компании в област Арагон, 

създадена през 1977 г. Има 

около 50  служители и над 

10 отдела - бизнес 

администрация, околна 

среда, правен отдел, трудова 

заетост, човешки ресурси, 

връзки с обществеността.



CEPYME Aragón има различни програми в сътрудничество с администрацията и 
други организации по отношение на заетостта, обучението, ориентацията и 

равенството. Предлага широка гама от услуги и консултации за фрийлансъри, които 
обхващат различните области на компанията: управление на труда, обучение при 

поискване или данъчно и счетоводно управление. Компанията предлага и стажуване 
в различните отдели. Всички условия за стажовете, както и  тяхната 

продължителност са уредени от Министерството на заетостта.



Работна среща с 

ръководството



Част от културния обмен, който Асоциация „Мундус“ осигури, бе посещението на средновековния замък

Алхеферия. Това е средновековен ислямски дворец, построен от мюсюлманите, живеещи по поречието на р. Ебро

през 11 в. Абу Яфар Ахмад, познат като Ал-Муктадир, крал на Сарагоса, заповядва построяването на двореца, който

е наречен Qasr al-Surur – Дворецът на Радостта. Значимостта на Алхаферия е свързана с факта, че е единствената

запазена сграда от Испанската ислямска архитекура по времето на Тайфас. Белезите мудехар в двореца са обявени

като Световно културно наследство от ЮНЕСКО през 2001г., като част от „Архитектурата Мудехар на Арагон“.



Кадри от 

замъка



Замъкът 

отвън



Дворецът Алхаферия принадлежи на Парламента на регионалното правителство (правителството на
Арагон) и там се провеждат сесиите на Парламента. Това е много важен факт, който осигурява
устойчивостта на сградата и нейното опазване и е добър пример за различното му предназначение за
публични, културни и туристически изяви и въздействието върху частните предприятия.
Местоположението на Алхаферия в града има много важно и положително въздействие върху частния и
местния бизнес в района, поради броя на посетителите и държавните служители.



В свободното си време групата посети още важни туристически обекти като Природонаучния музей,
Аквариума и др.

Кадри от 

Музея



Аквариумът



Обратното пътуване към България
отново бе осъществено с влак от
Сарагоса до Валенсия, а от там – със
самолет до Букурещ и автобус до
Свищов (през ферибота в гр. Никопол)



Преди и по време на обратния полет



Почти на родна земя –

уморени, но удовлетворени



Равносметката от осъществената мобилност бе, че основните цели на проекта 
са изпълнени, учителите придобиха повече опит и по-широк поглед върху 
развитието на професионалното образование в друга европейска страна.

Връзките с партньора Асоциация „Мундус“ се задълбочиха и бяха продължени 
в последващ проект „Икономисти на бъдещето“, в който 20 ученици от 
Търговската гимназия осъществиха триседмична стажантска практика на реални 
работни места в гр. Сарагоса.


