
Наименование на 

проекта 

Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. 

Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 

Място на 

изпълнение на 

дейностите 

Област: Монтана                      Община:  Монтана              Град / село: Монтана 

Продължителност  18 месеца 

Цели на проекта  Обща цел (цели):Общата цел на проектното предложение е да актуализира учебния процес в специалността „Системно 

програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "образователен парк" в активно 

сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ. 

Специфични цели:                                                                                                                                                                                                                                

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали по 

предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в професионалната гимназия, чрез 

създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална 

сертификация; 

3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в специфични обучения за работа с нови сървърни 

приложения и приложения за разработка;                                                                                                 

4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, 

посредством провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по СИП.    

5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред представителите на заинтересованите страни и 

споделяне на добри практики от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез провеждане на 

семинари и посещение на място.                                                                                                                    

Основни 

дейности  

Дейност 1: Сформиране на екип по проекта 

Дейност 2: Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и 

приложения за разработка 

Дейност 3: Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности 

Дейност 4: Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и 

адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор 

Дейност 5: Провеждане на семинари и работно посещение 

Дейност 6: Провеждане на обучения на ученици  



Дейност 7: Осигуряване на публичност на проекта 

 

 

Описание на 

целевата група  

100 ученици, преминаващи първоначално професионално образование по професия „Системен програмист”, 

специалност „Системно програмиране” от професионално направление „Компютърни науки” и 4 ма учители/ това са 

специалисти по информатика, ИТ и професионална подготовка за специалността/ от Професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Ст. Стефанов” – гр. Монтана. 

Брой лица от 

целевата група,
 
 

включени в 

проекта 

104 човека 

Информиране и 

публичност 

Кандидатът по проекта ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, 

финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на 

Регламент No 1828/2006.   

Проектът предвижда следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: 

- Отпечатване на 104 бр. плакати, описващи постигнатите резултати по проекта. Плакатите ще бъдат поставени в 

офисите на партньорските организации и в използваните от тях обучителни зали. Те ще включват: логото на ЕС и ОП 

РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; текстът „Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз“. 

- Две публикации в национален ежедневник, в началото и в края на проекта, като се цитират името на ОП РЧР и на 

ЕСФ, както и наименованието на проекта.                

- Поставяне на една постоянна обозначителна табела на фасадата на Професионалното училище.Тя ще включва : 

логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз“.  

- поставяне на стикери на закупеното в рамките на проекта техническо оборудване - общо 18 бр. 

Обща стойност на 114298,64 ЛЕВА 



проекта 

Сума на исканата 

безвъзмездна 

финансова помощ  

114298,64 ЛЕВА 

Пълно 

наименование на 

партньора 

Майкрософт България ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




