
 

 
 
 

 
Проект № 2016-1-BG01-KA102-023597 е финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз. 
 
 

m :  + 3 5 9  88 8  21 4  46 0 
e: office@barsconsult.bg    

w: www.barsconsult.bg    

 

 

 

Успешен проект за реализиране на обучителни практики на реални 

работни места в ИКТ компании в град Торино, Италия 

Успешно приключи проектът “Млади професионалисти в информационните и комуникационни 

технологии” (ICT Pro), в който Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - 

гр. Правец беше партньор като част от Националния консорциум в областта на професионалното 

образование и обучение, координиран от компанията БАРС Консулт.  

Проектът беше финансиран по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз през 2016 селекционна година 

и е инвестиция в професионалната реализация на учениците от училището.  

По проекта бяха проведени двуседмични практики на реални работни места в дванадесет компании от 

ИКТ сектора на гр. Торино, Италия. От училището участваха 10 ученика от 11 и 10  клас, обучаващи се 

по професията "Техник на компютърни системи" / "Програмист". Придружаващо групата лице беше 

учителят по информационни и комуникационни технологии г-н Красимир Илиев.  

Участието на учениците беше удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които бяха описани 

подробно придобитите компетентности. Част от учениците бяха отличени с препоръки от ИКТ 

компаниите. Практиките по проекта бяха признати за производствена практика на учениците по 

специалността.  

Чрез проекта се допринесе за повишаване на пригодността на участниците за заетост на пазара на 

труда с фокус върху потребностите на реалния сектор. Работните програми на практиките бяха 

разработени съвместно с представители на ИКТ бизнеса и отразиха реалните изисквания към работните 

места за компютърни специалисти.  

Учениците подобриха професионалните си компетентности по специалността, придобиха опит и 

обогатиха уменията си за работа в европейска среда. Практикуваха на място английски език, придобиха 

умения и самочувствие за справяне в различна среда, развиха автономност и отговорност, откриха нови 

перспективи и насоки за професионална реализация.  

Учителите също обогатиха своите професионални компетентности, обмениха опит, запознаха се с 

дейността на компаниите и усвоиха нови подходи за въвеждане в работния процес и обучение на място 

за интегриране в практиката на училищата.  
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