Секция 1 – Данни за контакт
Кандидатура за категория: Най‐добър проект за интегриране на образованието в бизнеса
Компания

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Лице за контакт

Десислава Стоянова

Позиция

Директор човешки ресурси

Проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” – обучение чрез работа, реализирано в
сътрудничество между “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия
по механизация на селското стопанство, гр. Мездра.

Проект „ЗАЕДНО НАПРЕД“

Секция 2 – Мотивация за участие
Защо избрахме да участваме в конкурса на БАУХ?
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За да дадем гласност на едно партньорство, чиято цел е да насърчи
професионалното обучение според нуждите на бизнеса в област с потенциал за промяна
и развитие, каквато е железопътният транспорт. Проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” се
реализира съвместно от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и Професионална
гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Мездра, като предлага обучение
чрез работа в сферата на железопътния транспорт.
За да подкрепим застрашените специалности от областта на железопътния
транспорт, като осигурим необходимата среда за стимулиране на интереса у младите
хора към професии като техник по железопътна техника и електротехник. Последната е
включена в списъка със защитените от държавата специалности с професии, за които се
прогнозира дефицит на кадри в близко бъдеще (Приложение 1). Сътрудничеството ни в
дуалната форма на обучение е с фокус именно върху професии, за които се очаква
недостиг от специалисти на пазара на труда.
За да допринесем за положителната промяна на нагласите у младите хора към
професионалното образование и да им очертаем реални възможности за реализация в
сферата на железопътния транспорт. Чрез популяризиране на тази дуална форма на
обучение целим да подпомогнем професионалната подготовка на учениците, избрали
този профил, и да привлечем млади кадри в системата на “БДЖ – Пътнически превози”
ЕООД. Дружеството осигурява достъпен масов транспорт за голяма част от населението.
Пътниците, ползвали услугите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2017 г., са над
20 000 000 души.
Секция 3 – Описание на кандидатурата
През 2017 година реализирахме предварително проучване на възможностите за
учене чрез работа в сферата на железопътния транспорт. Като работодател, за нас това е
възможност да привлечем млади хора и да насърчим придобиването на квалификации
по застрашени професии, които обаче са с ключово значение за нашата дейност като
единствен железопътен оператор за превоз на пътници. Наличието на 685 гари и спирки
за обслужване на пътниците, стратегически разположената мрежа от локомотивни и
вагонни ремонтни депа наложиха внимателен избор на населено място в страната,
където да се разкрие образователна паралелка с дуална форма на обучение. През
последното тримесечие на 2017 г. проучването ни бе насочено към Северозападна
България поради спецификата на региона – висок ръст на безработица и ниски доходи
сред широк кръг от населението. Изборът на гр. Мездра е продиктуван от факта, че
малкият северозападен град е утвърден железничарски град, където голяма част от
населението е с трудова заетост в железопътния транспорт (вж. Приложение 2, 3, 4). Един
от основните ни аргументи за избор на град Мездра е ученици да изберат
професионална реализация в системата на БДЖ и по този начин да са стимулирани да
останат по родните места.
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Кой участва в проект „ЗАЕДНО НАПРЕД”?
В малък град като Мездра въвеждането на дуална форма на обучение е новост,
която обаче е очаквана възможност за реализация в железничарския град. През
декември 2017 г. “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД избра Професионалната гимназия
по механизация на селското стопанство в гр. Мездра и инициира преговори с
училищното ръководство, в резултат на които бе подписано партньорско споразумение
за сътрудничество между средното училище и дружеството през февруари 2018 г.
(Приложение 5).
За кого е предназначен проектът „ЗАЕДНО НАПРЕД”?
„Наша цел бе да привлечем млади кадри в системата, на които БДЖ е сигурният бъдещ
работодател”. Десислава Стоянова, директор на дирекция "Човешки ресурси”, “БДЖ –
Пътнически превози” ЕООД.
Експерти от Министерството на образованието и науката и от Министерството на
транспорта ни предоставиха детайлна информация относно възможностите за
провеждане на дуално обучение в две специалности от железопътния сектор у нас и ни
подпомогнаха при внедряването на този модел. Съвместните усилия на партниращите
си страни създадоха подходящи условия за разкриване на първата в България
образователната паралелка с дуална форма на обучение в сферата на железопътния
транспорт в гр. Мездра. Учениците след завършен VII клас имат възможност да избират
да се обучават чрез работа по две специалности:
•

Специалност:
техника”

•

Специалност: “Електрообзавеждане на железопътна техника” – професия
“Електротехник”

“Локомотиви и вагони” – професия „Техник по железопътна

Обявеният прием за учебната 2018/ 2019 година е за 13 ученици за всяка от двете
специалности. Документите, които получават обучаваните в така разкритата нова
паралелка след завършването, са диплома за завършено средно образование, която важи
за всички висши учебни заведения и свидетелство за професионална квалификация –
трета степен. Продължителността на обучението е пет години.
Стъпките, които извървяхме ЗАЕДНО за една година
От въвеждането на дуалната форма на обучение в България пред 2015 г. е изминал
период,

през

който

са

реализирани

редица

партньорски

споразумения

за

сътрудничество, но съчетаването на образование и работа в областта на железопътния
транспорт е нововъведение. Предимствата на обучението чрез работа за учениците са
редица – придобиване на знания и професионални умения, които се допълват от реален
практически опит. Предизвикателствата пред дружеството също не са малко – създаване
на интерес у кандидат-гимназистите към проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД”, поддържане на
интереса у учениците към предлаганите две специалности, реализиране на редица
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инициативи за популяризиране на обучителната програма и привличане на
мотивирани кандидати, които да изберат да останат в системата на дружеството
(Приложение 6).
В резултат на работна среща през март 2018 г. между ръководството на
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и дирекция
„Човешки ресурси” на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са планирани редица
мероприятия за информиране на обществеността в гр. Мездра с цел представяне на
паралелката с дуално обучение. Сред инициативите за привличане на
кандидатгимназисти са участие на обща родителска среща в Дом на железничаря в гр.
Мездра. Проектът „ЗАЕДНО НАПРЕД” на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за
паралелка с две специалности в дуална форма на обучение е представен на тази среща
пред обществеността на гр. Мездра, както и пред ръководни кадри от областта като
ръководителя на РИО – гр. Враца, областния управител на гр. Враца и кмета на гр.
Мездра (Приложение 7). Представители на дирекция „Човешки ресурси” посещават
часа на класа в различни училища, за да запознаят кандидат-гимназистите с
възможността за обучение чрез работа в родния им град, както и да отговорят на
въпросите им, за да подпомогнат информирания им избор на училище за
продължаване на образованието им. Рекламен видеоклип, изготвен съвместно с Община
Мездра, популяризира двете нови специалности в Професионалната гимназия по
механизация на селското стопанство (Приложение 8).
Продължаването на образованието и обучение в университет по специалности,
необходими за дружеството, е ключово за подготовката на младите хора като добри
професионалисти. Това води до осъществяване на контакти със заместник-ректора по
учебната дейност на ВТУ "Тодор Каблешков” – проф. Николай Георгиев, с цел създаване
на възможности за преференциален прием на учениците от паралелката с дуална форма
на обучение.
Обмяната на опит има съществено значение, особено за практики като дуалната
форма на обучение, които са въведени през последните три години в България.
Сътрудничеството между работодателите, които участват в проекти за дуално обучение,
споделянето на добри практики и представянето на постигнати резултати допринасят
за обогатяване на опита за работодателите, но и способстват за изграждането на
положителна нагласа у обществеността към тази форма на обучение. Работна среща с
експерти от "Аурубис България" АД, гр. Пирдоп, с цел обмяна на опит ни даде ценни
насоки за реализацията на проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД”.
За периода март – юни 2018 г. са осъществени редица дейности за повишаване
информираността на целевата група от ученици за специалностите, които предлага
паралелката с дуално обучение в Професионалната гимназия по механизация на
селското стопанство, гр. Мездра.
Изборът на обучение чрез работа е свързан с редица предимства за обучаваните
като придобиване на практически познания по специалността чрез надграждане на
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учебната подготовка по теория; личен доход на 17-годишна възраст, трудов и
осигурителен стаж, и не на последно място – сигурна реализация в системата на БДЖ.
Основните предизвикателства пред проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД” са свързани с
демографската криза, липсата на ученици, пренасочване интереса от профилирано към
професионално образование, които са проблем на национално ниво.
Приемът на ученици след седми клас в професионалните гимназии в гр. Мездра
за учебната 2018/ 2019 г. бе успешен, в резултат на което се откри паралелката с дуална
форма на обучение с предпочетената професия „Електротехник”, специалност
„Електрообзавеждане на железопътна техника”. По проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” към
настоящия момент се обучават 13 ученици в Професионалната гимназия по
механизация на селското стопанство, гр. Мездра (Приложение 10).
За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към
дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат
стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов
стимул предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването
на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на
трудови навици и ангажираност у учениците още в началото на кариерата им.
Същевременно се предоставя възможност на учениците да имат личен доход, като по
този начин се подпомагат млади хора в райони с преобладаващо ниски доходи на
населението.
Кой ни подкрепя?
Министерство на транспорта, Министерство на образованието и науката,
Регионално управление на образованието – гр. Враца, ВТУ "Тодор Каблешков”,
Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство,
Община Мездра.
Как продължаваме „заедно напред”?
Важна стратегическа цел е привличането на още професионални гимназии като
партньори по проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД”. Целта ни е да се разкрият нови паралелки
по ключови за железопътния транспорт специалности в градове, които имат значение
за българския железопътен транспорт, но и възможност за развитие чрез партньорство
с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
На 29 ноември 2018 г. в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се проведе кръгла
маса на тема: „Обучение на млади кадри и интегриране на образованието в бизнеса –
дуално обучение в БДЖ“ (Приложение 9, Приложение 11). На срещата се обсъдиха
перспективи за развитие на дуални паралелки в сферата на железопътния транспорт и
продължаване

на

взаимното

партньорство

на

дружеството

с

Технически

университетСофия, Университет за национално и световно стопанство-София, Висше
транспортно училище „Т. Каблешков”-София, ПГ по ЖПТ „Н. Корчев”-София, ПГТ „Н.
Й. Вапцаров”-Г. Оряховица, ПГ по МСС-Мездра. Разгледаха се възможности за
разширяване на проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД” и се постигна договореност за поемане на
взаимен ангажимент, изразяващ се в разкриване на дуална паралелка в Професионална
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гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в гр. София и в Професионална
гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" в гр. Горна Оряховица
по същите две специалности: “Локомотиви и вагони” и “Електрообзавеждане на
железопътна техника”.
Наша стратегическа цел по пътя „заедно напред”, като път за развитие и учене,
са партньорствата и контактите с висши учебни заведения като ВТУ „Тодор Каблешков”,
Технически университет – София, Университетът за национално и световно стопанство.
В основата на реализираните дейности по проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД” през
изтеклата една година е концепцията за общ път. Посоката на индивидуалния път на
подрастващите от железничарския град Мездра съвпада с тази на БДЖ „Пътнически
превози” ЕООД – дружество с дълга история, неразривно свързана с железопътния
транспорт в България, но същевременно – модернизиращо се, променящо се и насочено
към бъдещето. Ето защо бъдещето ни е общо – „заедно напред”.
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