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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. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – 

ПЛЕВЕН 
 

5800 ГР. ПЛЕВЕН , УЛ. “ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ № 25 ; 

ТЕЛ. : ДИРЕКТОР: 064 / 804- 521 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.014-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ 

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РАБОТОДАТЕЛИ,  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,  

В рамките на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната 

система на обучение“, по който ПГМЕТ – гр. Плевен е участник, е планирано провеждането 

на изследване, което ще има за цел да апробира Инструментариум за оценка на качеството 

на преподаване и пригодността на работното място в ДСО (Инструментариумът), разработен 

от „СИЕЛА-БКО“ ДЗЗД, по силата на договор с МОН.  

Изследването ще се проведе в рамките на две последователни учебни години, като 

първото апробиране на инструментариума за 2022/2023 г. се очаква да стартира до средата 

на месец ноември. ПГМЕТ – гр. Плевен попада в извадката от професионални 

гимназии/училища с паралелки за професионална подготовка, които ще участват в 

предстоящото изследване.  

Инструментариумът включва анкетни карти, които ще се попълват онлайн в 

специално разработена платформа по проекта. Обект на изследване са информираността, 

нагласите и очакванията за дуалната система на обучение на:  

1. директор;  

2. ученици, включени в дуалната система на обучение (ДСО) по проекта, от паралелките и 

специалностите от ПГМЕТ – гр. Плевен, попаднали в извадката;  

3. родители на ученици от 9 и 12 клас, включени в ДСО по проекта, от паралелките и 

специалностите от ПГМЕТ – гр. Плевен, попаднали в извадката;  

4. учители-методици/учители – двама, включени в ДСО по проекта, и обучаващи по 

предмети от професионалната подготовка на учениците от ПГМЕТ – гр. Плевен;  

5. работодатели – 2, с които ПГМЕТ – гр. Плевен има сключени до края на учебната 

2021/2022 г. договори за участие в ДСО по проекта.  
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