ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
СИСТЕМАТА НА ПОО И НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

ГЕРМАНИЯ: включване на малките и средните предприятия в професионалното образование
и обучение чрез алианс за първоначално и продължаващо професионално образование и
обучение

Прилагаща институция: Федерално правителство, социални партньори (бизнес, синдикати,
федерални провинции)
Вид на практиката: инициатива в областта на политиките в ПОО, национална програма
Статус: в етап на изпълнение за периода 2015 ‐ 2018
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конкурентоспособността на германската икономика. Осигуряваното обучение е толкова близко
до действителния трудов живот, че подготвя младите хора добре за света на труда и им дава
възможности за по‐нататъшно обучение, като открива разнообразни перспективи за кариерата
и живота си. Това означава, че професионалното обучение е важна основа и предпоставка за
потребностите от умения на германската икономика.
С цел подкрепяне на професионалното образование и обучение (ПОО) федералното
правителство създава и подписва във

Федералното министерство на икономиката и

енергетиката на 12 декември 2014 г. нов Алианс за първоначално и продължаващо ПОО с
представители на бизнеса, синдикатите и федералните провинции.
Партньорите в Алианса имат общ интерес да продължат да подобряват дуалната система
за професионално обучение в Германия и да подчертават още по‐ясно значението и
възможностите, които тя създава за кариера и квалифицирана заетост. Бизнес организациите,
синдикатите, държавата и провинциите работят заедно в Алианса за първоначално и
продължаващо ПОО и гарантират, че професионалното обучение остава ключово за бъдещето.
Алиансът има две координиращи структури: управителен съвет на високо равнище и
комисия на работно равнище. Комисията на работно ниво извършва редовна оценка на
текущите дейности на Алианса и определя текущите предизвикателства на ПОО. Също така,
комисията провежда семинари с ключовите играчи в областта на начално и продължаващо ПОО.

Тя подготвя срещата на управителния съвет, в която ръководителите на партньорите в Алианса
заседават. Алиансът заседава всяка година до края на 2018 г.
Финансиране: федерално правителство
Ключови заинтересовани страни/партньорства/отговорности
Партньорите се ангажират да работят заедно за подобряване на професионалното обучение.
Те работят заедно, за да привлекат повече млади хора с висока степен на професионално
обучение и ще направят възможно повече млади хора с по‐слаби начални перспективи, млади
хора с проблеми, свързани с миграцията, и хора с увреждания да влязат в професионално
образование и обучение. Новият инструмент за асистирано (помагащо) обучение има за цел по‐
специално да подкрепи малките и средни предприятия, които предлагат обучение на млади
хора с по‐ниски нива на умения. Новият инструмент за асистирано обучение цели по‐специално
подпомагане на малките и средни предприятия, които предлагат обучение на младите хора с
по‐ниски нива на умения. За да се гарантира успехът на този инструмент, подробна концепция
за тази програма се координира от Федералната агенция по заетостта, съвместно с бизнеса и
синдикатите.
Партньорите в Алианса са определили стратегически области на действие и са се
договорили за мерки. Те включват:
• повишаване важността и привлекателността на професионалното образование и обучение в
Германия;
• допълнително намаляване на броя на младите хора, които нямат диплом за завършване на
училище;
• предоставяне на всеки, който има интерес към ПОО, на "пътека", която може да го доведе
възможно най‐бързо до професионална квалификация;
• да се постигне трайно намаляване на несъответствието между кандидатите и фирмите, както
в регионален, така и в професионален план;
• въз основа на повече и по‐точни данни да се увеличи броят на предлаганите места за обучение
и броят на фирмите, които желаят да предоставят обучение;
• развитие на качеството на ПОО,


засилване на интереса към надграждане на квалификациите.

Предприети мерки :

1. Федералните провинции
Работейки в сътрудничество с федералното правителство, провинциите разработват
съгласувана концепция за професионално развитие, ориентиране и преход от училище към
работа, с помощта на всички местни заинтересовани страни. С оглед осигуряване на цялостни
консултации за кариерно развитие, основани на потребностите, провинциите и Федералната
агенция по заетостта

гарантират, че дуалната система за професионално образование и

обучение е включена в кариерното ориентиране.
Всяка година бизнес общността предлага 500 000 стажове за ученици от цял свят като част от
тяхната професионална ориентация. Стандартите за качество се разработват съвместно от
бизнес общността, синдикатите и провинциите. Освен това, както учители, така и консултанти от
агенциите по заетост участват в провеждането на индивидуални стажове в компаниите.
2. Бизнес общността и синдикатите увеличават ангажимента си в рамките на регионалните
структури в ранното професионално ориентиране за кариера и света на труда за
учениците. За да се приложи това, например, бизнес организациите дават възможност
на всяко заинтересовано училище да работи в сътрудничество с различни фирми.
Колективни споразумения между работодатели и синдикатите допринасят за адекватно
осигуряване на професионалното обучение като цяло и на хората в неравностойно положение,
младежи с увреждания и мигранти .
Ресурси за допълнителна информация /интернет адрес:
http://www.aus‐und‐
weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/EN/Home/home.html;jsessionid=34F90F0E159DEA9A
71E0542656DD7201

