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Минденер модел
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1. Липса на кадри с практическа подготовка

                                                2. Обучаваните имат само теоретични           
познания, но нямат практическа подготовка.

3. Имаме пример, как да решим проблема – 
„Минденер модел“

4. Предлагаме проект на база на„Минденер
 модел“.
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● Дуалната система на обучение, 
приложена на правилните места- в 
предприятията и в училище;

● Теоретичните знания на учениците 
трябва да се задълбочат с 
професионално обучение в 
производството

Теория и практика-съвместно обучение 
между ПГ в гр.Панагюрище и фирмите от 

града
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● Нашата идея: ученици, които  
усъвършенстват и обогатяват 
знанията си с придобитите 
професионални умения и 
опознали нови технологии

● Кога? -  последните две години 
от професионалното си обучение 
плюс една година след това.

● Интегриране на обучаваните в 
предприятията

● Оптимално използване на 
капацитетите за обучение
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● РЕЗУЛТАТ:
Младите средни специалисти 
от ПГ Панагюрище, 
обучавани при нас са не само 
теоретични специалисти, но 
имат и  практически умения и 
знания по професията
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● Теория в училище и практика в различни фирми и производства.
● Индивидуално професионално обучение на всеки обучаван от 

квалифициран наставник.
● Премахване на големите групи от обучавани ученици.
● Използване на познанията на най-добрите отдели във фирмите при 

овладяване на професията
● Опознаването на различни фирми обогатява познанията по 

специалността- основно предимство на проекта
●
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● Всяка фирма обучава определен брой

 ученици, а не цял клас.
● Откриват се места за частично обучение -само в един отдел.
● Чрез този проект обучаваме много ученици без да се ангажира само 

един работодател с обучението -облекчение 
за всички фирми-членове на сдружението.
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Предлагаме тригодишно обучение на стажантите 
за придобиване на квалификация, финансирано 

от Сдружение на фирми от Панагюрище

По време на практическото обучение стажантите 
получават възнаграждение за работата си.



  

Работодателите могат да избират тези, които ще обучават 
– ние не обучаваме всички, а тези, които имат интерес.
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Равнопоставеност между училището и предприятието
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11. и 12. клас професионано обучение                 13. клас пълно работно 
време
Училище и фирмено обучение                               Все още се обучава, но
Стажантът получава възнаграждение          получава 
възнаграждение
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Събранието на членовете 
избира почетен председател и 
управител, който 
административно ръководи 
дейността. 

Сдружението има приет устав с ясно 
поставени цели.
Сдружението определя при кои 
предприятия-членове, кои професии 
могат частично или изцяло да се 
изучават.
Сдружението координира рационално за 
всяко предприятие свободните 
капацитети за обучение.
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● Теоретичните знания от училище трябва да 
бъдат подкрепени от практически умения в 
професията
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Обучаван

Училище

Професионално обучение
практическо

Теоретично 
Професионално обучение

Ваканция



  

През ваканцията може да 
предложим на нашите обучавани 

стажанти практика в чужбина
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Проект за обучение - 3 години
24 месеца практика (3 месеца ваканция и 9 месеца училище)

Обучаван

Предприятие А

Отдел 
Човешки ресурси

3 месеца

Отдел Доставки
3 месеца

Отдел Пласмент
4 месеца

Отдел Администрация
1 месец

Предприятие Б Предприятие В

Отдел
 Административен

3 месеца

Отдел 
Човешки ресурси

1 месец

Отдел Счетоводство
5 месеца

Отдел Пласмент
1,5 месеца

Фирмено 
обучение

Производство/ Планиране
1,5 месеца

Производство/планиране
1 месец



  

Пример от нашия опит....

● През лятото на 2010 година 
имахме в нашата фирма 
практикант от Германия, 
където дуалната система на 
обучение работи успешно.
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Нашият международен опит
● Опит: Този модел е работил 

в Германия и продължава да 
работи в някои провинции

● Проектът е подкрепен и се 
прави със съдействието на г-
жа Дейкова -Директор на 
Дирекция Политики на МОМН 

● Нашият проект беше 
представен на заместник-
министъра на  труда и 
социалната политика г-н 
Попов.

● Проектът е подкрепен от 
ГБИТК

● Проектът е подкрепен от г-н 
Гергинеков - Кмет на община 
Панагюрище
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● Резултати: 
● Младежите опознават бъдещата си 

професия и бъдещите си работни 
места.

● Работодателите опознават младите 
специалисти  и всеки младеж има 
реален шанс за работа веднага след 
дипломирането си.
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● Пилотен проект в страната.
● Шанс да покажем, че и при нас може да 

действа дуалната система на обучение.
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