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ПРОЕКТ  

„Подкрепа за дуалната система на обучение“ 

BG05M2OP001-2.014-0001 

 

         От месец октомври 2020 година Професионална гимназия по лека промишленост 

„Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил стартира изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. 

         В изпълнение на Дейност 1, Поддейност 1.2. по проекта е закупена учебна литература, 

работно облекло и оборудване /шевни машини/ за оборудване на учебна работилница, в която 

обучаемите ще придобият специфични професионални знания, умения и компетенции, с оглед на 

по – лесно приспособяване и осъществяване на дуалната система на обучение във втори 

гимназиален етап. 

 

                                 

              



 

                     

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

           През месец април Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров – 

Майстора“, гр. Кюстендил стартира изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-

0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. 

          В изпълнение на Дейност 3, Поддейност 3.1.по проекта се  проведоха двете пробни 

стажувания на учениците от VIII
а
, IХ

а
 и X

а
 класове обучаващи се в дуална система на обучение 

по професия: 542040 Моделиер – технолог на облекло, специалност 5420401 Конструиране, 

моделиране и технология на облекло от текстил. Пробното стажуване се проведе във фирмите – 

партньори "ВАЛЕНА" ЕООД, гр. Кюстендил; "ВИТАЛ" ЕООД, гр. Кюстендил; ТПК 

"ОСОГОВО", гр. Кюстендил и "ТЕКСИКОМ" ООД, гр. Кюстендил. 

          След пробното стажуване, учениците получиха сертификати. 

                             

 

         В периода от 21 – 23 юни 2021г. Професионална гимназия по лека промишленост 

„Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил стартира изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. 

          В изпълнение на Дейност 4, Поддейност 4.1. в гимназията се проведе обучение на 

наставници в педагогически и методически умения. Обучението се проведе по утвърдена от 

Министъра на образованието и науката учебна програма с продължителност 24 академични часа 

с теоретична и практическа насоченост. Обучението по теория  проведе г-жа Елена Илиева – 

старши учител в гимназията, а обучението по практика проведоха г-жа Миглена Грозданова и г-

жа Маргарита Мазнева – също старши учители в гимназията. В него се включиха 

висококвалифицирани и дългогодишни служители на фирмите – партньори. В рамките на три дни 

наставниците се запознаха с: 

- Нормативната база на обучението чрез работа (дуална система на обучение); 

- Основни педагогически и психологически знания и умения; 

- Планиране, реализиране и оценяване на обучението чрез работа (дуална система на 

обучение); 

- Казуси от практиката и добри фирмени практики 
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и усвоиха основни педагогически и методически знания и умения, които да улесняват процесите 

по предаване на информация, практическо обучение и възпитаване на учениците. Усвоиха 

психологически умения за работа в учебна среда, техники за ефективна комуникация, избягване 

на конфликтни ситуации и решаване на конфликти, както и методи за повишаване на 

мотивацията на учениците в реална работна среда. Запознаха се с действащите учебни планове и 

програми. 

        В края на обучението наставниците получиха удостоверение за преминато обучение. 

 

       

           


