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Информационна кампания 
за популяризиране на дуалната система на обучение 

 
 

ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, Стара Загора участва в информационна кампания за 

популяризиране на дуалната система на обучение пред родители, ученици и 

обществеността, която се проведе на  28 и 29 юни 2022 г. в гр. Стара Загора. Домакин беше 

Регионално управление на образованието – Стара Загора. 

  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.  

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, 

приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие беше г-жа 

Полина Златарска, главен експерт в Министерство на образованието и науката. 

В рамките на информационната кампания  бяха проведени поредица от събития: 

- Презентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерство на 

образованието и науката и на Регионално управление на образованието – Стара Загора. В 

тях бяха показани проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, 

макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени 

обучения на наставници на учители и ученици; 

- Представители на общо седем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и 

Хасково представиха добри практики по дуалната система на обучение; 
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Родители и ученици посетиха ПГ „Иван Хаджиенов“ и индустриалния бизнес, за да се 

запознаят на място с работата на учениците, които се обучават по дуалната систма на 

обучение в реална работна среда. 

  Бяха обсъдени възможности за разширяване на обхвата на дуалната система с 

представители  от работодателските организации, представители на фирми и на училищата. 
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