
От 2020 г. Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви", гр. 
Хасково се включи в тригодишната програма „Подкрепа за дуалната система на обучение“ към 
Министерство на образованието и науката на стойност 24 млн. лв. Предвидено е финансиране 
по следните дейности (https://www.mon.bg/bg/100793):  
 
Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. 
Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и 
улесняване достъпа до пазара на труда. 
Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми 
за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на 
национално ниво. 
Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система 
на обучение. 
Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения. 
Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за 
предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от 
обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното 
ориентиране и решение за избор на професия и на училища. 
 
Средствата, осигурени за Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица 
Марчеви", гр. Хасково по този проект възлизат на 41873.57 лв.  С тях гимназията ще осигури: 
1. Закупуване на работно облекло за учениците от 8 клас. 
2. Закупуване на машини и материали нужни за обучението. 
3. Осъществяване на обучение на наставниците в педагогически и методически умения. 
4.Популяризиране на дуалната система за обучение сред учениците и техните родители чрез 
електронните медии в областта. 
 
Учениците от 8 клас ще получат работно облекло за обучението в реална работна среда по 
фирмите партньори в 11-ти и 12-ти клас. В рамките на програмата учениците от първи 
гимназиален етап ще осъществят практическо стажуване в партньорските компании, а за 
преподавателите по професионална подготовка и учителите-методици от гимназията ще бъде 
организирано обучение за повишаване квалификацията и компетентностите. 
 
Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви", гр. Хасково 
стартира дуална форма на обучение през 2020. г. по следните специалности: 

 Електрически машини и апарати - „Електротехник „ 

 Компютърна техника и технологии - „Техник на компютърни системи „ 

 Машини и съоръжения за заваряване - „Машинен оператор „ 
 
Гимназията е подкрепена от EVN България, в която учениците се обучават в реална работна 
среда в 11-ти и 12-ти клас под ръководството на специално обучени за целта наставници, имат 
шанса да използват съвременните съоръжения на партньорската фирма, получават 
възнаграждение за това и трупат трудов стаж. След приключване на своето средно 
образование учениците са подговени за пазара на труда и могат да надграждат своите умения. 
Българската дуална система дава възможност на учениците, които желаят, да продължат 
своето обучение в университет.  
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