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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  

ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПРЕД РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

От 30 юли до 1 август 2021 г. Професионална гимназия по лека промишленост 

„Владимир Димитров - Майстора“, гр. Кюстендил участва в информационна 

кампания за популяризиране на дуалната система на обучение пред родители и 

обществеността, която се проведе в гр. Банско. 

Дейността е по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната 

система на обучение“, с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и 

науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

В рамките на трите дни бяха проведени поредица от събития. 

Кампанията стартира с конферентна среща, на която присъстваха учители, 

родители и ученици. Бяха представени целта на проекта и основните дейности.  

На втория ден училищата от области Благоевград, Перник, Кюстендил, София-

град и София-област, които са въвели дуална форма на обучение, се представиха пред 

обществеността и пред участниците в кампанията. 

Бяха организирани отворени врати, като част от програмата за обмен на добри 

практики, в Разложката професионална гимназия „Никола Стойчев“ и в 

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Разлог и в 

Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ и в Професионалната 

гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Гоце Делчев. Участниците 

имаха възможността да разгледат обновените по проекта работилници и учебни 

кабинети в училищата, както и да обменят идеи и добри практики. 

Бяха обсъдени възможности за разширяване обхвата на дуалната система с 

представители от работодателските организации, представители на фирми и на 

училищата при посещението в Професионална лесотехническа гимназия 

"Никола Вапцаров" - град Банско. 
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