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За втора поредна година Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. 

Правец печели финансиране  на проект за реализиране на обучителни практики в чужбина на ученици 

по Програма “Еразъм+” на Европейския съюз. Гимназията продължава успешното сътрудничество с 

компанията БАРС Консулт и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. 

Правец в рамките на Националния консорциум в областта на професионалното образование и обучение 

за изпълнение на проекта. 

По проекта “Практики за млади ИТ професионалисти” (IT PraXis) са планирани обучителни практики 

в партньорство с Instituto d’Istruzione Superiore “L. Da Vinci” и ИКТ компании от Сицилия, 

Италия. Практиките ще се проведат след приключване на учебната 2017/2018 година за две седмици. 

След селекционна процедура се очаква да бъдат включени 9 ученика от ХI клас от гимназията, 

обучаващи се по професията "Техник на компютърни системи" / "Програмист" и едно придружаващо 

групата лице - учител по информационни и комуникационни технологии. Допустимо е участието на 

изявени ученици от Х и ХII клас. Поканата за набиране на кандидати ще бъде обявена през м. септември 

2017 г. Информация за проекта и процедурата за подбор ще бъде разпространена в гимназията, както и 

ще бъде публикувана на уеб сайта на БАРС Консулт и на фейсбук страницата на проекта IT PraXis. 

Участието на учениците ще бъде удостоверено с Европас сертификати за мобилност, в които ще бъдат 

описани подробно придобитите компетентности. Практиките по проекта ще бъдат признати за 

производствена практика на учениците по специалността. 

Актуална информация по проекта може да се следи и на Фейсбук страницата на проекта: 

https://www.facebook.com/ITPraXis2017/ 
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