
                                                                                           
 

   
Проектът „Дуално обучение в България“ се провежда в рамките на международната инициатива go-international, съвместна 

програма на Федералното министерство на труда и икономиката и Стопанска камара Австрия 
 

тел.: +359 888 725 700 
  sofia@godual.eu 

  https://www.godual.eu/ 

 

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА „БИЗНЕСЪТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“ 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АВСТРИЙСКИ МОДЕЛ ИЛИ КАК ДА СЪЗДАДЕМ БЪДЕЩИТЕ СИ КАДРИ 

Сряда, 19.10.2022 г. – Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 15 

 

П Р О Г Р А М А 
 

Час Съдържание Участници 

10.30 – 11.00 ч. Регистрация и кафе Всички участници 

11.00 – 11.05 ч. Приветствие и опитът на Австрия в 
дуалното обучение на ученици 

г-н Филип Купфер, търговски съветник при 
австрийско посолство и ръководител на 

ADVANTAGE AUSTRIA 

11.05 – 11.10 ч. Приветствие и подкрепата на МОН за 
дуалната система 

г-жа Мария Гайдарова, зам. министър на 
образованието и науката 

11.10 – 11.15 ч. Приветствие от Община Пловдив и 
развитие на дуалното обучение в 
града 

г-н Стефан Стоянов, зам.  кмет „Образование, 
бизнес развитие и европейски политики“ 

11.15 – 11.25 ч. Приветствие и опитът на австрийския 
проект „Дуално обучение в България“ 

г-жа София Дамянова, мениджър австрийски 
проект „Дуално обучение в България“  

11.25 – 11.30 ч. Добри практики от страна на бизнеса г-жа Юлия Тенева, човешки ресурси EVN България 

11.30 – 11.35 ч. Добри практики от страна на бизнеса г-жа Маргарита Василева, експерт обучение и 
развитие в dm България 

11.35 – 11.40 ч. Добри практики от страна на бизнеса г-жа Васка Бакларова, управител на VIOMODA 

11.40 – 11.45 ч. Добри практики от страна на 
образователните институции 

инж. Мина Вътева, ПГЕЕ-Пловдив 

11.45 – 11.50 ч. Обратна връзка от ученици по 
дуална форма на обучение 

Георги Тодоров, ученик в 12-ти клас по дуална 
система на ПГЕЕ-Пловдив и с потенциал за 
развитите в EVN 

11.50 – 12.00 ч. Въпроси  Всички участници 

12.00 ч.  Закриване на пресконференцията  

 

 

НАШАТА МИСИЯ 
Целта на проекта GODUAL е чрез по-качествено професионално образование в България да се осигурят 
така необходимите за бизнеса квалифицирани кадри. Резултатното дуално обучение ще гарантира по-
ниска безработица сред младежите и по-добро икономическо развитие на регионите в страната. Като 
отражение на това ще се повиши имиджа на професиите, ще се намали миграцията в чужбина и ще се 
задържат младите хора. 
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