Проектът ДОМИНО в ПГ по туризъм Добрич
Проектът ДОМИНО се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация
Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата му
стойност е 3 530 000 швейцарски франка, съфинансирането от българското
Министерство на образованието и науката е 15 процента. Дуалното образование или
ученето чрез работа, е един от ключовите фактори за икономическия успех и ниските
нива на безработица в Швейцария, Германия и Австрия.
За 2016-2017 учебна година в ДОМИНО е включена професията готвач, особено
важна за сферата на туризма, която от години изпитва остър недостиг на добре обучени
кадри. В страната четири професионални гимназии от Ст.Загора, Бургас, Банкя и
Добрич от тази учебна година имат по една паралелка ученици в 9 клас по професия
готвач-дуална форма на обучение.
Благодарение на дългогодишното успешно сътрудничество с бизнеса в лицето на
Албена АД, ПГ по туризъм Добрич успя да се включи в проекта. Фирмата като
работодател и партньор по проекта осигурява:
- разработени учебни програми, адаптирани според конкретните условия и
ситуации на реалната работна среда.Така учениците много по-лесно ще усвояват
специфичните знания и умения за професията „Готвач“;
- наставници - това са шеф готвачи на ресторанти, които да обучават учениците
по време на работа;
- работно облекло и изхранване на учениците по време на работа;
- Албена АД поема учениците на работа през активния сезон и им осигурява
наставничество, обучение и заплата /в размер не по-малъко от 90 % от минималната
работна заплата за страната/.
ПРЕДИМСТВА:
- Учениците в 9 и 10 клас, посещаващи редовно учебни занятия, ще получават по
50 лв. стипендия всеки месец, която се финансира от

проекта и не зависи от

доход,успех и др. условия;
- В 11 и 12 клас през зимните месеци ще се обучават в училище, а по време на
туристическия сезон ще практикуват професията в ресторантите на КК Албена и ще
получават 90 % от минималната работна заплата;
- За времето на практическото си обучение учениците ще бъдат застраховани със
средства от бюджета на проекта;

- Ще получат безвъзмездно учебни помагала, работно облекло и презентационни
материали;
- В края на обучението си ще получат напълно равностойни: диплом за завършено
средно образование и свидетелство за професионална квалификация и ще бъдат много
по-квалифицирани, защото ще имат повече придобити умения в реална производствена
среда;
- Фирмата-работодател ще обучава мотивирани ученици, които по-лесно ще се
интегрират в работната среда и в края на 12 клас вече ща бъдат почти равностойни
работници;
- Предстои да се предвидят данъчни облекчения за фирми, обучаващи дуално.
НЕДОСТАТЪЦИ:
- все още не е достатъчно развита нормативната база по отношение на договорите
с учениците;
- липсват стимули за работодателите;
- не съществуват гаранции, че обучените ученици след завършването си ще
останат във фирмата на работа;
- нужна е по-голяма активност от страна на браншовите и работодателските
организации за контакти с професионалните гимназии.

