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НА ВНИМАНИЕТО  

НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, 

ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.014-0001 

,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА 

СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

ПИСМО  

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ 

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

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, 

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

обучение“, по който училищата Ви са участници, 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. 

Вашето училище попада в извадката  (Приложение 1 „Списък на гнездата 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 Вашето училище, попаднали в извадката; 

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

специалностите от Вашето училище, попаднали в извадката; 

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

професионалната подготовка на учениците от гнездата във Вашето училище; 

5. работодатели – 1 или 2 (виж последната колона в Приложение 1), с които имате сключени до 

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

За целите на изследването и точното адресиране на работодателите, се обръщам към Вас с молба 

да ни изпратите следната предварителна информация на имейл: gea.georgieva@bco.bg , най-късно до 5 

работни дни от получаване на настоящето писмо: 

▪ Наименование/я на всички работодатели, с които училището има сключен/и до края на 

учебната 2021/2022 г. договори за ДСО в рамките на проекта;  

▪ Имейл адрес за контакт с работодателя/ите; 

▪ Име и фамилия на лицето за контакт, длъжност. 

▪ Специалност, степен и клас (трите показателя вървят заедно), за които е сключено 

споразумението за партньорство с работодателя.  
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Моля за целта да попълните приложената в екселски файл таблица с необходимите данни, както 

е посочено в нея. 

При нужда от съдействие, може да се свържете с г-жа Милена Драгова, тел. +359 885 77 10 77. 

 

Във връзка с широкия обхват на целевите групи, които ще бъдат включени в изследването е важно 

от Ваша страна да бъдат проведени и следните подготвителни мерки: 

1. Информиране на учителите/методици и учителите, обхванати от ДСО по проекта и попадащи 

в извадката, относно предстоящото изследване; 

2. Информиране на учениците и родителите на ученици от 9 до 12 клас, включени в ДСО и 

попадащи в извадката, относно предстоящото анкетиране, в което ще участват (в рамките на 

предстоящи родителски срещи, чрез сайта на училището или по други информационни 

канали). 

 

 

С уважение, 

 

 

21.10.2022 г.

X  

Владимир Станчев

Ръководител на проект „Подкрепа за дуал...

Signed by: Vladimir Valeriev Stanchev  
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