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Предизвикателството „дУално обУчение“ или обУчение в реална 
среда
станка димитрова минева
дГ № 68 „Патиланско царство“, стара загора

ThE ChALLEnGE Of „duAL LEARnInG“ OR TRAInInG In A REAL 
EnvIROnMEnT
Stanka dimitrova Mineva
Kindergarten № 68 „Patilansko Tsarstvo”, Stara Zagora

Abstract: the topic of the effect of dual learning, which was introduced in Bulgaria under the domiNo pro-
ject „dual education for the modern requirements and Needs of the society“, is the subject of discussion and 
this form of education is of great interest. in the austrian education system, „dual learning“ also applies to the 
teaching profession. according to the model of this system, the experimental mechanism for dual learning was 
introduced. tested as successful in kindergarten, this mechanism is related to the appointment of students from 
our kindergarten at the faculty of Pedagogy of the thracian university in stara Zagora as assistant educators in 
the kindergarten. implementation of the mechanism enables future teachers to combine training at universi-
ty with work in a real environment. the smooth introduction into the system and the specifics of working with 
children, the stimulation of the first steps in the profession, help to design the future realization of the students.
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качеството на образованието е тясно свързано с ефективната работа на учителите и прилаганата сис-
тема за привличане, подбор, задържане, развитие и мотивиране на добри и опитни учител.

през последните години броят на студентите в педагогическите специалности се увеличава. далеч 
не всички в последствие се реализират като учители. причините включват различни компоненти, част от 
които са:

 y недостатъчната практическа подготовка на студентите по време на обучението.
 y Високи критерии при постъпване на работа.
 y Високи нива на стрес и обществени очаквания, което ги прави неуверени, че ще се справят с пре-

дизвикателствата.
ако бъдещите учители имат възможност да съвместяват обучение и работа в реална среда то придо-

битият опит ще има ясно определена формираща функция. подобни условия предлага т.н. „дуална фор-
ма на обучение“, която се прилага и в България от 2016 г. Реализира се по проект домино1 „дуално обра-
зование за модерните изисквания и нужди на обществото“. За сега то свързва само професионални учи-
лища и бизнеса, като обучението се реализира паралелно на две места – в професионалното училище и 
в предприятие. Въвеждането на тази форма на обучение цели да се компенсира липсата на специалисти 
в някои производствени сфери.

В австрийската образователна система „дуално обучение“ се прилага и за учителската професия2. по 
модел на тази система в дг „патиланско царство“ е въведен експериментално механизъм за дуално обу-
чение. изпробван като успешен в условията на детската градина, този механизъм е свързан с назначава-
не на работа на студенти от специалност пнуп към педагогически факултет на тракийски университет, гр. 
Стара Загора като помощник-възпитатели в детската градина. договорните отношения за базово практи-
ческо обучение на студенти между ту и дг № 68 улесняват привличането на кадри за работа като помощ-
ник-възпитатели. прилагането на този механизъм поставя акцент на практическото усвояване на учител-
ската професия и дава възможност на бъдещите учители да съчетават обучението в университета с рабо-
та в реална среда.

доближавайки се до голяма степен до т. нар „дуално обучение“, но необвързан с външно финансира-
не, прилаганият механизъм спомага за спокойно въвеждане в спецификата на работа с деца. той позво-
лява един гъвкав достъп до овладяване тънкостите на учителската професия.
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и тук, както за новоназначените учители несъмнено е нужна подкрепа от наставник изградена вър-
ху ключовите взаимоотношения между страните. В този случай говорим за доброволно наставничество 
от учител в групата, в която обучаемият е назначен като помощник-възпитател. при определяне на учи-
тели-наставници на студенти работещи като помощник-възпитатели директорът се ръководи от следни-
те критерии:

 y притежава ли наставника умения за добра комуникация и ефективна обратна връзка, взискател-
ност, отговорност и лидерски умения да ръководи. 

 y притежава ли необходимата методическа подготовка, прилага ли разнообразни и адекватни на по-
требностите на децата методи, подходи и иновации в преподаването. притежава ли умения за ра-
бота с икт и прилага ли интерактивни методи на обучение.

 y какви са нагласите на наставника да споделя опит, неговата лична мотивация да развива както 
собствените си умения, така и постигането на осъзната мотивация за бъдеща реализация на на-
ставлявания.

предаването на добрият опит е доста лесно постижимо, защото помощник-възпитателят е винаги и 
по всяко време в помощ на учителя. така наставникът има възможност да споделя своя опит, да напътства 
и да подтиква към търсене на решения по най-ефективен начин. при ежедневното неформално сътруд-
ничество с наставника на помощник възпитателя се дава възможност:

 y да организира благоприятна за учене среда.
 y да прилага методи и подходи за управление на детската група и да се справя с възникнали казуси.
 y да свързва теоретичните знания с моделите на конкретната образователна действителност.
 y да осмисля дидактическия профил на всички образователни направления и овладее базови дидак-

тически технологии по различните методики.
 y да изразява своите идеи за успешно реализиране целите на планираната педагогическа ситуация. 

За целта той е запознат с тематичното разпределение и умело може да се включва в подготовката 
на материали, нагледни средства, електронни ресурси необходими за по атрактивно преподаване 
на учебния материал.

 y да се включва активно в реализирането на ситуации, ролеви игри и други допълнителни форми за 
педагогическо взаимодействие.

 y да участва в извършване на диагностични процедури за установяване физическата дееспособност 
на децата.

 y да се включва в дискусии, практикуми, семинари, тренинги и други форми за вътрешноинституцио-
нална квалификация и да надгражда своя опит. 

 y да се изгради своя индивидуален педагогически стил и нагласи за педагогическа дейност.
при анализ на съвместната работа се дава възможност на наставлявания да определи какво смята за 

свой успех и от каква подкрепа още се нуждае. За формиране на умения за общуване с всички участници 
в образователния процес помощник-възпитателите се включват активно и в следните дейности:

 y подпомагане дейността на клубовете по интереси, където деца с изявени дарби в областта на му-
зиката, спорта и изобразителното изкуство развиват своя потенциал.

 y В арт-работилници за изработка на коледни картички, мартеници великденска украса за участие в 
изложби и благотворителни мероприятия.

 y подготовка и провеждане на празници и развлечения в детската градина и изяви на общинско ниво.
Включването в такива дейности подпомага бъдещите учители в овладяването на разнообразни фор-

ми на педагогическо взаимодействие с деца, родители и учители и им дава самочувствие и увереност, че 
могат да се справят с всякакви предизвикателства. какви са ползите за всички участници в този експери-
ментален механизъм за „дуално обучение“:

 y Бъдещият учител допълва методическата подготовка с реален практически опит и съответно се 
адаптира към него. несъмнено това подпомага бъдещата реализация в учителската професия, като 
скъсява периода за адаптация и интегрирането на пазара на труда е много по успешно.

 y доказвайки се като добър помощник на учителя-наставник се елиминира проблема с липсата на 
стаж по специалността на обучаемия и шансовете за назначаването му в същата детска градина 
след дипломирането но като учител са много по-големи.

 y ако обучаемият остане в детската градина като учител, може да отпадне необходимостта от настав-
ничество, защото се предполага, че директорът и учителите са наясно с педагогическите способно-
сти на новоназначения учител.
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 y учителят поел нелеката задача да бъде наставник и да предава своя опит на бъдещи учители по-
лучава възможност да се усъвършенства по един изключително ползотворен начин. Възможност-
та да споделя, да напътства повишава уменията му за работа в екип и развива добри управленски 
компетентности.

получаването на адекватна професионална подкрепа чрез експериментално прилаганият механизъм 
за „дуално обучение“ в дг „патиланско царство“, гр. Стара Загора несъмнено води до мотивация за една 
успешна бъдеща реализация на студенти от специалност пнуп към тракийски университет. тъй като на 
пазара на труда има дефицит на качествени учители, този механизъм е приложим както в детски гради-
ни, така и в училища, където студенти могат да се назначават на работа като помощник-учители. ако спо-
деленият механизъм за „дуално обучение“ бъде утвърден и приложен и в други детски градини и учили-
ща, това ще доведе до по-мащабна промяна и надграждане на вече внедрени добри практики. За да се 
постигне това е нужно между институционално сътрудничество – мон, ВуЗ, училища и детски градини и 
иницииране на работни срещи между ръководствата на посочените институции с основен акцент прила-
гане на „дуално обучение“ за студенти от педагогически специалности. 

(Endnotes)
1.  https://dominoproject.bg/ – проект домино (дуално образование за модерните изисквания и нужди 

на обществото). дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект  „швейцарска 
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, 
финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудни-
чество.

2. https://diuu.bg/emag/4754/ 


