
 

                                                  

Национална конференция 
с международно участие   

 „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век” 
 

фокус „Дуалната система на обучение в професионалното образование“ 
23-24 септември 2015 

Варна, хотел «Черно море», зала 3 

 

П Р О Г Р А М А 
 

23 септември 

9:30 – 10:00 часа  - Регистрация  

10:00 – 10:30 часа - Официално откриване на конференцията  

10:30 – 12:30 часа - Първа пленарна сесия 

 „Дуалната система на обучение в професионалното образование“-  презентация МОН 

„Системата на дуалното професионално обучение в Германия“ 
Биргит Швееберг, Директор на Консултантски отдел на Търговската камара на Хамбург 
 

„Германо-българска индустриално-търговска камара и професионалното обучение“ 
Максимилиан Ерхард, Мениджър на клъстер „Дуално професионално обучение“ към Германо-българска 
индустриално-търговска камара 
 
„Сътрудничество между доставчици на професионално обучение и образование и компании във 
Финландия“ 
Олли Пиетила, началник отдел „Бизнес, администрация и ИКТ“ към Институт за Професионална 
квалификация  
Веса Лааксо, координатор обучение в Център за организиране на практики  

 Турку, Финландия 

Дискусия 

12:30 – 14:00 часа – Почивка 

14:00-14:30 Кафе 

14:30 – 16:30 часа  - Втора пленарна сесия 

Пилотен проект „Център за професионално обучение по социални професии“. Партньори: Фондация 
„Либенау“ и Федерация на социалните сдружения в България 
Маргарита  Драгнева – координатор в Социална асоциация „Св. Андрей“ 
 
„Обучение на морски инженерни кадри в условията на реален и виртуален симулационен комплекс“  
Капитан - лейтенант Ивайло Бакалов, асистент докторант в катедра "Корабни силови уредби", ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров“ 
 
„Предизвикателствата на дуалната система в ПГ по електротехника“ 
Живка Москова – директор на Професионална гимназия по електротехника, Варна 
 
„Дуалното обучение-мираж или реалност“ 
Мария Георгиева – директор на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, 
Варна   
Дискусия 

16:30 – 17:00 часа – Заключително заседание  

24 септември  
9:30-12:00 часа - Посещение във варненски професионални гимназии: 
Професионална техническа гимназия, Професионална гимназия по електротехника и  Професионална гимназия 
по горско стопанство и дървообработване, Варна 
 
Организаторите Община Варна и РИО – Варна  информират всички участници, че могат да се включат с 
презентация  и на място  в първия ден на конференцията - 23.09.2015г.   


