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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

На 13.08.2013г. СПГЕ „Джон Атанасов“ стартира изпълнението на проект  „Развитие на 
професионалното образование и  обучение в СПГЕ в сътрудничество с работодателите” с номер 
BG051PO001-4.3.05-0035 с продължителност 16 месеца /от 13.08.2013г. до 31.12.2014г./. Проектът 
е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, схема 
BG051PO001-4.3.05-05 „Развитие на професионалното образование и  обучение в сътрудничество 
с работодателите” 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Операткивна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 
 
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ: 

 Общата цел на проектното предложение е постигната, чрез актуализиран учебен процес в 
специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“ и „Системно 
програмиране в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ чрез 
изграден „Образователен парк“ в актуално сътрудничество с партньора Майкрософт 
България ЕООД – работодател в сферата на ИКТ. 

 Специфични постигнати цели: 
1. Модернизирана методика на обучение в ИКТ, чрез актуализирани учебни 

програми и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирани 
към нуждите на работодателя – партньор; 

2. Осигурена подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в 
професионалната гимназия, чрез създаден образователен парк – изградена 
„Виртуална лаборатория“ и тестов център за професионална сертификация; 

3. Надградени умения на преподавателите по ИКТ, чрез участие в специфични 
обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработки; 

4. Адаптирани специфични знания и умения на учениците в сферата на  ИКТ към 
нуждите на партньора, посредством проведено практическо обучение по 
актуализирани учебни програми в часовете по СИП; 

5. Представени целите, идеите и резултатите от проекта сред представителите на 
партьорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез проведени семинари 
и работни посещения. 
 

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Сформиран екип по проекта; 

2. Проведено обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни 
приложения и приложения за разработки; 

3. Изграден образователен парк за нови знания, умения и компетентности; 
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4. Актуализирани учебни програми и изпитни материали по предварително избрани 
модули и адаптирани към нуждите на работодателя – партньор; 

5. Проведени семинари и работно посещение; 

6. Проведено обучение на ученици; 

7. Осигурена  публичност на проекта. 
 

Целева група – 10 учители по професионална подготовка за професия „Техник на компютърни 
системи” и професия „Системен програмист”  и 110 УЧЕНИЦИ, организирани в 8 групи Х 13 или 14 
ученици във форми на СИП. 
 
През периода на изпълнение 13.08.2013г. – 31.12.2014г. на проекта бе модернизирана методиката 
на обучение в ИКТ, чрез актуализираните учебни програми и изпитни материали в 2 направления 
– сървърни приложения и приложения за разработка покриващи 4 продукта - Windows Server, SQL 
Server, Microsoft .NET Framework и Microsoft Expression Studio Ultimata. 
 
Учебните програми бяха адаптирани към нуждите на работодателя – партньор. 
 
За контакт: 
Нели Димитрова – координатор на проекта 
Email: neli_d27@abv.bg 
 

neli_d27@abv.bg

