
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ - ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ 

ИТАЛИЯ  

 

В периода 22- 26.10.2018 г. екип от специализираната администрация на НАПОО участва в 

учебна мобилност в гр. Торино, Италия, с домакин  Euroform RFS. 

По време на визитите участниците проучиха т.нар. метод Soufflearning, или метод за 

обучение „лице в лице“. Той представлява обучение по време на работа, за което е 

характерно, че обучителят придружава и наблюдава служителя, обсъжда конкретни 

ситуации и дава индивидуална обратна връзка. Разглеждат се реални работни ситуации по 

време на ежедневната работа в рамките на длъжността и се обсъждат на място с обучителя 

по време на изпълнението. 

В рамките на мобилността, Euroform RFS проведе семинар, на който беше предоставена 

подробна информация за италианската система за професионално образование и обучение, 

в частност обучението на възрастни. Бяха представени силните страни на системата, 

предизвикателствата, както и общите черти и различията с българската система за 

професионално образование и обучение. Националната политика и нормативната уредба в 

областта на професионалното образование и обучение в Италия се определя от 

Министерството на просветата, висшето образование и научните изследвания (за 

техническите и професионалните училища) и от Министерството на труда и социалните 

политика (за курсовете за професионално обучение извън училищната система). Обяснен 

беше модела „School Work Alternation” (Alternanza Scuola-Lavoro, или само Alternanza), 

който е италиански вариант на дуалното обучение в сферата на професионалното 

образование и обучение. В същността си това е форма на базирано на работата обучение, в 

рамките на което се редуват периоди на обучение в училище и периоди на учене чрез работа 

в реална работна среда. Тази форма на обучение се осъществява по споразумения между 

обучителните институции и организациите в конкретния сектор. 

В рамките на мобилността беше организирана среща с представители на Търговско-

промишлената палата на Торино. Организацията представлява повече от 220 000 различни 

по големина предприятия от всички бизнес сектори. Една от ключовите дейности на 

Камарата е  поддържането на електронен регистър на организациите, които предлагат 

обучение под формата на „School Work Alternation“. Камарата и представените в нея 

организации са изключително активни по отношение на връзката между професионалното 

образование и обучение и пазара на труда. В електронния регистър се публикува подробна 

информация за предлагани стажове за ученици, обучаващи се в професионални училища, 

съдържаща продължителност, условия, изисквани знания, умения и компетентности. Всяка 

година се организира конкурс, в рамките на който всеки един участник може да представи 



в кратко видео опита си в конкретния стаж и да опише знанията, уменията и 

компетентностите, които е придобил. Финансирането се осигурява от Търговско-

промишлената камара, като финансовата помощ е в размер от 500 евро на ученик, който е 

преминал обучение от поне 90 часа. Те се предоставят на организациите за осигуряването 

на наставник. Цялата програма е с годишен бюджет от около 400 000 евро. Програмата е с 

продължителност от 3 години за всеки отделен обучаван. 

При осъществената мобилност по проекта бяха посетени две професионални училища - 

Instituto Technico A Avogardo и Valocco Benvenuti и иновативен център за обучение към 

Фондация "Анели". И в трите обучаващи институции се обучават както ученици, така и 

възрастни. 

При посещението на Instituto Technico A Avogardo участниците имаха възможност да 

проследят практическото приложение на метода Alternanza, както и организирането на 

курсове за професионална квалификация на възрастни.   

Scuola CFP Valdocco е акредитиран център за професионално обучение за ученици и 

възрастни, който предлага курсове за професионално обучение с период на обучение до 3 

години, като завършилите получават сертификат за професионална квалификация. 

Центърът разчита изключително много на професионалното ориентиране и работи по 

проекти за съвместно организиране на обучения и осигуряване на обучение в практическа 

работна среда. Материалната база и учебните лаборатории са добре оборудвани и 

съобразени със съвременните технологии. За разлика от общинските училища, в учебните 

планове и програми в този център има много по-голяма гъвкавост по отношение на 

провеждането на часовете, организирането на учебната практика, даването на обратна 

връзка на курсистите и оценяването на резултатите от учене. 

Фондация "Анели" е неправителствена организация, основана през 1966 г. в Торино. 

Фондацията е ангажирана с различни изследователски програми и проекти, като в рамките 

на посещението бяха представени дейности , свързани с анализ на резултатите от 

образованието в Италия, в сравнение с други страни от ЕС, обучение на учители и 

директори, разработване на  професионални стандарти, кариерно развитие, анализ на 

дейността на професионалните училища в Италия и тяхното въздействие върху пазара на 

труда. 

Дейностите по проект „Повишаване качеството и ефективността на професионалното 

обучение на възрастни – проучване на европейски опит и иновативни практики за Учене 

през целия живот“ допринесоха за постигането на: 

 Споделяне на добри практики и успешни модели на сътрудничество между бизнеса 

и образователните и обучителни институции 

 Запознаване с иновативни методи на обучение и оценяване на резултатите от учене 



 Укрепване на институционалния имидж на НАПОО като успешен партньор в 

реализирането на проекти и като носител на висока професионална експертиза.   

 

 


