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Професионалният опит се цени високо от фирмите, а липсата на подобен опит представлява сериозна пречка за
лицата, които за първи път навлизат на пазара на труда. Много млади хора попадат в порочен кръг: Те не могат да си
намерят първа работа, но и не биват наемани на работа, защото нямат професионален опит. Доказано е, че
чиракуването оказва огромно въздействие върху насърчаването на младежката заетост, а благодарение на тази
форма на практическо обучение в някои европейски страни равнищата на безработица сред младежта са ниски1.

Както в съобщението Преосмисляне на образованието 2, така и в съобщението от 2013 г. относно безработицата сред
младите хора3, Европейската комисия призова държавите членки да увеличат усилията си за развитие на
професионалното образование и обучение на световно равнище с цел повишаване на качеството на
професионалните умения, както и да насърчават ученето в процеса на работа, включително висококачествените
стажове, чиракуването и системите на двойно образование4. Също така,  по искане на комисията по култура и
образование (CULT), Европейският парламент (ЕП) публикува проучване, което разглежда силните и слабите страни
на двойното образование и изследва развитието на политиката в ЕС-28 по отношение на въвеждането и/или
подобряването на този вид учене.

Контекст
Освен че са „инструмент както на общото развитие на личността, така и на нейното участие в социалния живот“
(ЮНЕСКО), образованието и обучението са ключови фактори за резултатите в областта на младежката заетост: Те
могат да предоставят на младите хора необходимите умения и нагласи, за да ги подготвят за пазара на труда, и
следователно да улеснят прехода от училище към работа.

По какъв начин може една държава да осигури успешния преход на своите млади хора от образование към трудова
заетост? Кои са проблемите? Кои са начините за постигане на добри резултати? Как може да се подобрят?

Тези и други въпроси от значение се разглеждат в проучването, възложено от ЕП: „Двойното образование: Мост
над бурни води?5“Целта на това проучване в рамките на ЕС е да предостави на комисията на ЕП по култура и
образование сбити данни за актуалното състояние на професионалното образование и обучение (ПОО) в държавите
членки, които да служат като основна информация за текущи и предстоящи разисквания във връзка с новото
поколение програми за образование и обучение.

По-конкретно проучването разглежда следните аспекти:

 основните пречки, затрудняващи осъществяването на двойното образование в някои държави членки;

 защо някои държави членки решават да въведат/да не въведат системи на двойно образование;

 създаване на връзки между високите постижения в областта на ПОО, двойното образование и
икономическия растеж;

 идентифициране на тенденциите и промените в двойното образование; както и

 новаторски подходи за това как да се насърчи и повиши привлекателността на този вид обучение.

1 Световни тенденции в областта на заетостта при младежта, 2013 г. Поколение, изложено на риск. МОТ, 2013 г.
2 „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически

резултати“ (COM(2012)0669),
3 „Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа: призив за действия срещу младежката

безработица“, (COM(2013)0447).
4 Комбинация от възможности за чиракуване в дружество и професионално образование в учебно заведение. Повече

информация може да се намери в доклада на CEDEFOP относно ползите от ПОО.
5 От ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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В проучването се разглеждат предимствата и недостатъците на двойното образование/чиракуване и развитието на
политиките в контекста на образователните, социалните и икономическите характеристики на отделните държави.
Също така в него са представени примери за добри практики, които могат да бъдат от интерес за държавите,
желаещи да развиват предлагането си на професионално образование и обучение6.

Настоящата информационна брошура съдържа накратко основните характеристики на проучването, като обръща
особено внимание на заключенията и препоръките.

Какво представлява двойното образование? Разбиране на използваните
определения и разликите между тях
Терминът двойно образование се използва широко като общо понятие, което отчита обстоятелството, че
обучението и ученето в контекста на ПОО се характеризират с двойственост в две отношения:

 двойственост по отношение на местата на осъществяване (училища/доставчици на професионално
образование и обучение и дружества в областта на обучението), където се осигурява както теоретична, така
и практическа подготовка; както и

 двойственост на участниците (представители на публичния и на частния сектор), които си поделят
отговорността за политиката и практиката в областта на ПОО.

Двойствеността на местата на осъществяване е в основата на определенията, използвани в европейската и
международната литература. Според ЮНЕСКО 7„двойната образователна система се нарича така, тъй като съчетава в
един курс чиракуванията в предприятие и професионалното образование в професионално училище“. В рамките на
предприятието чиракът получава практическо обучение, което се допълва с теоретично обучение в
професионалното училище. Според Cedefop8 двойното обучение представлява образование или обучение, при което
периоди в учебно заведение или център за обучение се съчетават с периоди на работното място. Cedefop определя
двойното образование и като редуване на обучение, като подчертава, че вместо понятието „двойно образование“
може да се използват и понятията „редуване на обучение“, „чиракуване“ или „учене в процеса на работа“.
Съществуват обаче някои малки, но съществени разлики между тези понятия, тъй като те се различават по
отношение на двата аспекта, споменати по-горе.

Поради своя педагогически и икономически потенциал чиракуването и другите подобни системи понастоящем са в
центъра на вниманието както на политиците, така и на изследователите9. Трудното положение на младите хора на
пазара на труда изисква решения, които да подпомагат прехода от училище към работа. Големи надежди се възлагат
на разработването на схеми за чиракуване и на ученето в процеса на работа в по-общ план.

Всички държави членки разполагат с програми, които включват обучение в процеса на работа, но мащабите,
разпространението и резултатите им се различават значително. Не съществува единен модел за чиракуване, а в
повечето държави членки чиракуването съвсем не е ядрото на ПОО.

Актуално състояние на двойното образование в ЕС
В по-голямата част от държавите членки има най-малко една възможност, която предлага систематична комбинация
на обучение в процеса на работа и в училище. Въпреки това позицията на тези възможности по отношение на
останалата част от образованието и обучението се различава значително в отделните държави. Държавите членки
извършват реформи на системите си за ПОО и интегрират в тях ученето в процеса на работа, но различните отправни
точки, в допълнение към социалния и икономически контекст, не позволяват всички държави да се стремят към
внедряване на един и същ модел в краткосрочен план. Съпричастността на работодателите и положителното
социално възприемане на професионалната практика са от решаващо значение за широкото им внедряване. Като се
има предвид разнообразието на системи, промените изискват време и трябва да се извършват постепенно.

В проучването на ЕП се посочват четири основни модела на професионално образование и обучение и се обсъждат
техните силни и слаби страни. То предлага различен набор от препоръки за всеки съответен модел.

6 Анализът на вторични данни обхвана всичките 28 държави членки. Събирането на първични данни беше
съсредоточено върху подбрани 10 държави членки: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Англия).

7 Терминология на техническото и професионалното образование
8 Терминология на европейската политика в областта на образованието и обучението
9 Чиракуването е изпитана система на обучение за работа в Австрия, Дания, Германия и Швейцария. В тези държави

ниските равнища на младежка безработица често се дължат на ефективността на тази система, която успешно
осигурява голям брой млади хора с качествено образование и обучение за признати квалификации, изисквани от
предприятията. МОТ (2011б).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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1) Чиракуване в пълния смисъл на думата

Основните характеристики на този модел професионално образование и обучение (ПОО) са следните:

 Чиракуването е част от официалното образование и води до придобиването на признато в държавата
удостоверение. Получените удостоверения/квалификации  в много случаи са свързани с признат статус на
квалифициран персонал.

 Съдържанието на обучението в рамките на дадено предприятие се определя съвместно от правителствата,
представители на организациите на работодателите и синдикатите.

 Чиракуващите имат ясен статус, те получават възнаграждение, като правата и задълженията на всички
участващи страни (чирак, предприятие, център за обучение и др.) са ясно определени;

 Разходите за обучение се делят между правителството и работодателите (правителството поема училищния
компонент, а работодателите финансират обучението в предприятие).

 Въпреки че в съответните държави съществуват различни форми на професионално образование,
чиракуването е възможност от голямо значение, що се отнася до участието и до социалното възприемане на
тази форма на обучение.

Този вид система за ПОО съществува например в Австрия, Германия и Дания.

Основните й силни страни са следните:

 Системата предлага на голям брой студенти и предприятия предимствата на ученето в процеса на работа.

 Чиракуването представлява солиден преход от училище към работа и води до сравнително добро равнище
на заетост;

 то е привлекателно за младите хора, родителите и предприятията и е популярно сред тях.

 Съществува силна съпричастност към ПОО от страна на стопанския сектор, което гарантира, че
квалификацията и обучението са актуални и добре съгласувани с потребностите на пазара на труда.

 Системите имат дългогодишна традиция, благодарение на която са развити стабилни механизми за
осигуряване на качеството.

При все това обаче тези системи също са изправени пред някои предизвикателства:

 Те са силно зависими от предлагането от страна на стопанския сектор на места за  чиракуване.  Във време на
икономическа нестабилност или икономически спад броят на предлаганите места може да намалее, докато
търсенето от страна на студентите остава непроменено.  Това създава конкуренция и означава, че за тези
млади хора трябва да се намери място в други видове програми.

 Това от своя страна предполага достатъчна готовност за чиракуване. Учащите се трябва да са в състояние да
намерят работодател, който да е готов да им предложи място за чиракуване, което да изисква определени
умения. В същото време те трябва много бързо да докажат, че притежават основните характеристики и
нагласи, необходими на работното място.

 Това ще доведе до ситуация, при която за младите хора в най-неизгодно положение ще бъде най-малко
вероятно да си намерят място за чиракуване.

 Предприятията, участващи в тези системи, трябва да са в състояние да обучат чираците в широк спектър от
умения, за да ги подготвят да бъдат напълно квалифицирани. Това означава, че те трябва да притежават
необходимите технически и човешки ресурси, което може да крие трудности. Следователно може да
възникне необходимост от търсене на решения, основани на сътрудничество между няколко предприятия.

2) Чиракуването като успоредна практика наред с други форми на професионалното образование и
обучение (ПОО)

В държави като Франция, Нидерландия, Италия, Полша и Обединеното кралство чиракуването съществува, но не
представлява основният модел на ПОО. Тези страни често съчетават чиракуване в предприятие с ПОО в училище
(категории 3 и 4). Възникват две различни ситуации:

 Чиракуването води до същите квалификации като ПОО, интегрирано в училищната система. То представлява
възможност, която е алтернативна, но  равностойна на други форми на ПОО (например във Франция,
Нидерландия); или

 чиракуването води до придобиване на специален сертификат, който е различен от този, получен в училищата
с интегрирано ПОО (IT, PL, UK).

В тези страни чиракуването споделя някои от ключовите характеристики на системите с всеобхватно професионално
обучение (статут на учащ се, договор, възнаграждение), но чиракуването е по-непопулярно сред учащите се и сред
предприятията.
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Основните предимства на този вид система са следните:

 По-лесно е да се постигне съответствие между предлагането на места и търсенето от страна на учащите се,
като се имат предвид съществуващите в училищната система възможности.

 Съществуват възможности за преход между ПОО, интегрирано в училищната система, и чиракуване, като по
този начин учащите се получават възможност за преориентиране в хода на обучението си.

 Чиракуването може да се насочи към конкретни сектори, които имат най-голям потенциал за създаване на
места за чиракуване.

Основните предизвикателства в тези държави са следните:

 Как да се разширят възможностите за чиракуване?

 Как да се създаде положителна нагласа към чиракуването сред учащите се и техните родители?

 Понякога съществува тенденцията чиракуването да се концентрира в традиционните сектори (занаяти,
производство), докато недостиг на умения може да има и в други сектори с растеж в страната.

3) Силни страни на ученето в процеса на работа, интегрирано в училищните програми

В някои държави като Финландия, Франция и Нидерландия 10, професионалното обучение, интегрирано в
училищната система, представлява все още основната форма на ПОО, но ученето в процеса на работа е системно
интегрирано в програми. Задължително е провеждането на обучение в предприятие в рамките на определени
периоди, чиято продължителност е значителна.

Основните предимства на тези модели на професионално образование и обучение (ПОО) са следните:

 По-лесно е да се включат нови работодатели, които не са свикнали да обучават млади хора, тъй като те не
трябва да се ангажират със заплащане за дълъг период (както е при чиракуването).

 Тези възможности предлагат добро решение за млади хора, които нямат достатъчна готовност за
чиракуване. Младите хора се включват постепенно в работната среда.

 Ученето в процеса на работа се предлага на широк кръг от учащи се и е по-малко селективно, отколкото
всеобхватното професионално обучение (чиракуване).

 Фактът, че по време на обучението си учащите се работят в различни предприятия, им дава възможност да
придобият опит на различни работни места и в различни стопански среди.

Основните предизвикателства са следните:

 Училищата трябва да развиват надеждни мрежи от местни предприятия. Това е относително нова
отговорност за училищата и те считат, че е трудно да се достигне до работодателите.

 Качеството на обучението в процеса на работа и начинът, по който то е комбинирано с обучението в
училищната система, може да бъде проблем. Периодите, предвидени за учене в процеса на работа, са с
продължителност от само няколко седмици (макар и няколко пъти годишно) и не винаги предлагат
достатъчно стимулиране и благоприятна учебна среда.

 Преходът от училище към работа е до известна степен по-дълъг, отколкото при чиракуването, тъй като
фирмите са по-малко склонни систематично да наемат на работа своите стажанти.

4) Професионално образование и обучение, интегрирано изцяло в училищната система

Някои държави вече имат системи за ПОО, които са на много ранен етап на интегриране на ученето в процеса на
работа (например Чешката република, Словакия). По-голямата част от ПОО е интегрирано изцяло в училищната
система, което създава редица трудности:

 липса на сътрудничество между училищата и предприятията;

 липса на разбиране от страна на работодателите по отношение на чиракуването и други подобни начини на
учене. Работодателите не забелязват ползите, които получават от тези форми на обучение на млади хора;

 липса на готовност от страна на работодателите за обучаване на млади хора с цел те да придобият
всеобхватна квалификация (а не само специфични за предприятието умения);

 тези системи също са изправени пред проблеми, свързани с остарелите учебни програми, училищно
оборудване и умения на преподавателите.

10 Всички тези страни също практикуват чиракуването  като успоредна възможност (тип 2).
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Препоръки, съдържащи се в проучването
За да се реагира на изискванията на пазара на труда, стратегиите за обучение и развитие на уменията следва да
гарантират, че предлаганото обучение включва едновременно технически и основни умения, осигуряващи
пригодност за заетост11, които са приложими за различните професии, предприятия и сектори. Въпреки това, като се
имат предвид различията в отправните точки, страните се нуждаят от различни етапи на преход, за да разработят
възможности за чиракуване с високо качество, които да са на разположение на значителен брой учащи се. Във
връзка с това от първостепенно значение е повишаването на информираността сред работодателите по отношение
на програмите за ПОО във всички области, както и насърчаването им за участие в съставянето и предлагането на
обучение в процеса на работа.

СИСТЕМИ, ОСНОВАВАЩИ
СЕ ИЗЦЯЛО НА
ОБУЧЕНИЕТО В

УЧИЛИЩЕ

СИСТЕМИ, КОИТО
СЪЧЕТАВАТ УЧЕНЕТО В
ПРОЦЕСА НА РАБОТА И

ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И

ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ЧИРАКУВАНЕТО КАТО
УСПОРЕДНА

ВЪЗМОЖНОСТ

ЧИРАКУВАНЕ В ПЪЛНИЯ
СМИСЪЛ НА ДУМАТА

Успоредна дейност:

1) Развиване на
чиракуването като
алтернативна възможност
в избрани сектори. Това
следва да са сектори,
които предлагат
благоприятни условия за
чиракуване.

2) Предоставяне на
стимули за предлагане на
обучение в рамките на
предприятия за
останалата част от ПОО,
интегрирано в
училищната система.
Постепенно превръщане
на обучението на
работното място  в
задължително изискване.

Постепенно увеличаване
на дела на обучението в
процеса на работа.

Насочване на усилията
към качеството на
обучението в процеса на
работа и към начина, по
който то се съчетава с
училищното образование.

Насърчаване на
училищата да развиват
дългосрочни мрежи с
местните предприятия.

Увеличаване на мащаба на
чиракуването чрез
привличане на нови
работодатели.

Разрастване на
чиракуването, така че да
обхване различни отрасли
и равнища.

Насочване на усилията и
към сектори с растеж в
нетрадиционни отрасли.

Признаване на
квалификациите на
национално равнище.

Насърчаване на
многообразието при
наемането на чираци на
работа.

Подпомагане на учащите
се, които нямат готовност
за чиракуване.

Подобряване на
възможностите за
напредък към други
равнища и форми на
образование и обучение.

Инвестирането в обучението в процеса на работа се изплаща, което доказва значителното подобряване на
пригодността за заетост на младите хора в някои държави членки. Например в Дания, Чехия, Германия, Нидерландия
и Австрия за учащите се в рамките на ПОО преходът от училище към работа е свързан с по-малко трудности 12.  В
подкрепа на този процес в бюджета на Европейския съюз е предвидена бюджетна разпоредба: Държавите членки
могат да използват Европейския социален фонд13, инициативата за младежка заетост14 и програмата „Еразъм +“15, за
да повишат допълнително качеството и ефективността на системите за професионално образование и обучение.

11 Например комуникация, работа в екип, както и умения за решаване на проблеми. МОТ (2011б).
12 Вж. също CEDEFOP (2012), From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and

training („От образованието към професионалния живот: Резултатите на пазара на труда от професионалното
образование и обучение“).

13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm
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