АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ
Позиция на Асоциация Родители
По отношение на дуалното образование и обучение и обвързване на
качеството на образованието с професионалната реализация на
младите хора
Асоциация Родители е неправителствена организация, която последователно
отстоява необходимостта от реформа на образователната система в посока на
обвързването на качеството на образованието с нуждата на младите хора от
пълноценна реализация в живота.
Идеята за въвеждане на дуално образование у нас има отношение към
професионалния аспект от реализацията на младите хора и в такъв смисъл
притежава потенциал за позитивна промяна в образованието. Ние обаче сме на
мнение, че механичното пренасяне на идеята на българска почва може да
предизвика повече негативни последици, отколкото положителен ефект. Масово
въвеждане на дуално образование в училища, които се намират в населени места с
неработеща икономика, липсата на подготовка за работа с деца и млади хора сред
персонала на предприятията, липсата на адекватна законова рамка, която от една
страна да защитава учениците от експлоатация, а от друга да им позволява да се
включват пълноценно в производствения процес и липсата на мерки за
мотивиране на менджмънта на малките и средни предприятия да се обвързва с
обучението на ученици – това са все фактори, които биха могли да се окажат
сериозно препятствие за ефективно прилагане на дуалната система.
Същевременно въвеждането на дуална система без гарантиране на възможностите
на младите хора да изберат впоследствие друг жизнен сценарий, би могло да
доведе до орязване на жизнените перспективи на част от учениците
Асоциация Родители застъпва виждането, че училищата трябва да разполагат с
висока степен на автономия, която да им позволява да изграждат собствена
политика, включително и по отношение на въвеждането на дуално образование
там, където има условия за това. Същевременно смятаме, че предотвратяването на
отпадането на ученици от училище трябва да става през комплексни мерки, които
включват развиване на училищата като център на общността и обвързването на
програмите им с нуждите на населеното място и възможностите за реализация на
младите хора след напускане на образователната система да намерят
професионална реализация без необходимост от миграция към по-голямо
населено място или друга страна. От изключително значение е да се осигури
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комплексна подкрепа за децата в риск от отпадане от училище поради бедност и
маргинализация на семействата им, като това включва не само социално
подпомагане, но и кариерно ориентиране, финансова грамотност, обучение по
предприемачество и развиване на комуникативните умения. В контекста на тези
нужди ние разглеждаме дуалното образование като само един от възможните
подходи за решаване на въпроса с младежката безработица.
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