
För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Механизмы сотрудничества между 

школами ПОО и компаниями 

 

 Опыт школ ПОО в Стокгольме 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

В Стокгольме 

26 полных средних школ 

 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

В семи из них предлагается 11 

программ профподготовки 

В трех из них проводятся только программы 

профподготовки 

В остальных предлагаются различные 

комбинации  программ профподготовки и 

программ подготовки для поступления в вузы      



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Общая численность учащихся: 16 000 

  

Численность учащихся в программах 

ПОО: около 1800 

Учащиеся, охваченные программами 

ученичества: около 200 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Программы профобучения: 

Учебно-воспитательная и рекреативная 

работа 

Строительство зданий и сооружений 

Электросети и энергоснабжение  

Средства транспорта и перевозки  

Бизнес и деловое администрирование 
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bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Программы профподготовки: 

Ремесла 

Гостиничное хозяйство и туризм 

Использование природных ресурсов  

Управление предприятиями общепита 

Теплохладотехника и служба эксплуатации зданий 

Медико-социальная работа 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Двенадцатая программа: 

Технология производства 
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bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Кто должен находить места для 

обучения учащихся на рабочем месте? 

Учитель по профподготовке, 80 % 

Координатор ОРМ (это может быть 

учитель) 

Местный совет по программам ПОО 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Привлекают ли школы самих учащихся 

к поиску рабочего места, на котором 

будет проводиться обучение? 

Чуть меньше половины школ привлекают учащихся к 

такому поиску 

Однако ни одна школа не возлагает полную 

ответственность за нахождение рабочего места для 

прохождения обучения только на учащегося    



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Выделяет ли директор школы время на 

планирование и реализацию программ 

обучения на рабочем месте?    

Да! 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

В каком объеме? 

7 – 75% полного рабочего дня   



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Распределение ОРМ по неделям в течение 

трехлетней программы обучения 
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Klicka på STHLM 

bilder för att 

lägga till en bild. 

Om du har en 

egen bild, klicka 

direkt på ikonen 

som visas i rutan 

här till vänster på 

sidan. 

Распределение ОРМ по неделям в течение 

трехлетней программы обучения 
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För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Налажены ли конструктивные контакты 

с компаниями? 

Да!  



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Отмечается ли нехватка мест для ОРМ? 

 

НЕТ  - ответ 2/3 респондентов   

ДА  - ответ 1/3 респондентов 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Обращаются ли к Вам компании с 

предложением направить к ним 

учащихся на ОРМ? 

ДА - 

ответ чуть меньше половины 

респондентов/школ 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Существует ли у вас местный совет по 

программам ПОО или иные подобные 

механизмы сотрудничества? 

ДА! 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Помогают ли они в нахождении места 

для ОРМ? 

 

ДА  -  

ответ около половины респондентов   



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Могут ли рабочие места ОРМ 

выполнить возложенные на них 

образовательные задачи? 

ДА -  

ответ всех респондентов 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Имеются ли в компаниях специально 

обученные инструкторы/наставники? 

 

ДА -  

ответ 1/3 респондентов 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Проводится ли у вас специальное 

обучение инструкторов?   

ДА -  

ответ 2/3 респондентов 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Проводятся ли у вас трехсторонние 

обсуждения как составная часть 

процесса оценки? 

ДА -  

ответ 2/3 респондентов 

 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Английский язык заимствовал несколько 

слов из современного шведского языка, 

например:  

Smorgasbord = шведский стол  

Ombudsman = омбудсмен 

 



För att byta 

bakgrundsbild 

klicka på STHLM 

bilder på fliken 

Start.  

 

Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Я предлагаю новое слово: ”фика”, т.е. 

то, без чего нельзя обойтись, как нельзя 

обойтись без СОЖ при запуске 

механизма в действие, а именно: 

перерыв на кофе 

  

 

Координатор ОРМ должен принести 

кофе и  выпечку! 
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Har du en egen 

bild högerklickar 

du på 

bakgrundsbilden 

och väljer 

Formatera 

bakgrund och 

sen Infoga från: 

Fil.  

  

Tänk på att 

logotypen alltid 

ska vara tydlig. 

Vit logotyp mot 

mörk bakgrund 

och svart logotyp 

mot ljus. 

Byt mellan de 

olika under 

Layout.  

Я предлагаю новое слово: ”фика”, т.е. 

то, без чего нельзя обойтись, как нельзя 

обойтись без СОЖ при запуске механизма 

в действие, а именно: перерыв на кофе 

  

 

Прошу координатора ОРМ принести кофе 

и  выпечку! 


