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П О К А Н А  

 
 
Националният консорциум в областта на 
професионалното образование и обучение 
обявява покана за кандидатстване за участие в 
мобилностите по Проект “Практики за млади ИТ 
професионалисти” (ITPraXis). Те ще се проведат 
в Италия (Сицилия) в периода 16 - 27 юли 2018 г.  
 
Кандидати за участници в мобилностите могат да 
бъдат ученици, а кандидати за придружаващи 
лица - учители по информационни технологии, от 
професионалните гимназии в Националния 
консорциум. Общият брой на участниците е 30, 
от които 3 придружаващи лица. С одобрените 
кандидати се подписват индивидуални договори 
за участие в мобилностите по проекта. 
 
Изисквания към кандидатите за участие в 
мобилностите: 
 

1. Ученици от ХI клас, обучаващи се по 
професия “Техник на компютърни 
системи” и “Програмист” (допускат се и 
доказано изявени ученици от Х клас) 

2. Успех, не по-нисък от 5.00 по следните 
предмети: 
a. професия “Техник на компютърни 
системи” ХI клас:  
а1. Аналогова схемотехника, Цифрова 

схемотехника, Микропроцесорна 
техника Роботика (ПГКТС - Правец) 

а2. Аналогова схемотехника, Цифрова 
схемотехника, Приложни програмни 
продукти, Програмиране (ПГАВТ - 
София) 

а3. Аналогова схемотехника, Цифрова 
схемотехника, Приложни програмни 
продукти, Програмиране  (ПГТЛП - 
Попово) 

b. професия “Програмист” ХI клас: Delphi, 
C++, Java, Програмиране в Интернет, 
HTML 

c. професия “Техник на компютърни 
системи” Х клас: 

с1. Аналогова схемотехника, Цифрова 
схемотехника, Микропроцесорна 
техника Роботика (ПГКТС - Правец) 

с2. Аналогова схемотехника, Цифрова 
схемотехника, Приложни програмни 
продукти, Програмиране (ПГАВТ - 
София) 

с3. Английски език, Информатика, 
Информационни технологии, 
Въведение в РС (ПГТЛП - Попово) 

d. професия “Програмист” Х клас: 
Английски език, Информатика, 
Информационни технологии, 
Програмиране (ПГКТС - Правец) 

3. Владеене на английски език (минимум 
ниво В1) 

4. Мотивираност, дисциплина и желание за 
участие в мобилностите по проекта 

5. Активност в класни и извънкласни 
занимания, както и награди от състезания 
в областта на ИКТ, са предимство 

6. Съгласие на родителите 
 
Изисквания към кандидатите за 
придружаващи лица: 
 

1. Учители по информационни технологии на 
учениците от Х-ХI клас по професии 
“Техник на компютърни системи” и 
“Програмист” 

2. Владеене на английски език (минимум 
ниво В2) 

3. Мотивираност и желание за участие в 
проекта 

 
Необходими документи за кандидатстване: 

 
1. Формуляр за кандидатстване с 

декларация-съгласие от родителите* 
2. Мотивационно писмо от кандидата** 
3. Референция от учител по информационни 

технологии*** 
4. Europass CV на български език** 
5. Europass CV на английски език** 
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6. Europass езиков паспорт на английски 
език**. 
 
Забележка:  
*По образец: наличен на уеб сайта на Координатора на 
Националния консорциум (barsconsult.bg), Раздел 
Проекти. 
** По образец, наличен на уеб сайта на Координатора на 
Националния консорциум, Раздел Проекти чрез линк към 
Europass Документи, обосноваващо желанието и 
компетентността на кандидата да участва в проекта. 
*** Свободен текст (само за кандидати за участие в 
мобилностите). 

 
Краен срок за подаване на документите за 
кандидатстване: 
 
30.11.2017 г., 17.00 часа 
 
Начин на подаване на документите за 
кандидатстване: 

 
1. Документите се подават в оригинал до 

Директора на съответното училище 
2. Копие на документите в .pdf формат се 

изпраща на съответните електронни 
адреси на училищата:  

a. pgtlp@abv.bg за ПГТЛП - Попово 
b. office@uktc-bg.com за ПГКТС – 

Правец 
c. pgavt_popov@abv.bg за ПГАВТ – 

София 
3. Всеки партньор по проекта подава копията 

на документите на кандидатите, 
отговарящи на изискванията в настоящата 
покана в .pdf формат (групирани в папки 
по име и фамилия на кандидата) с 
придружително писмо на електронен 
адрес: office@barsconsult.bg. 

4. Оригиналите на документите се 
предоставят от партньорите на 
Координатора на Националния 
консорциум. 

 
Изборът на участниците преминава в 
следната последователност: 

 
1. Назначаване на комисии за избор на 

участници в мобилностите по проекта; 
2. Проверка за наличие на всички изисквани 

документи; 

3. Проверка за спазване на изискванията за 
кандидатстване; 

4. Събеседване с кандидатите; 
5. Оценка на кандидатурите; 
6. Обявяване на резултатите от 

селекционната процедура. 
 
Уведомяване на кандидатите: 
До 15.01.2018 г., 17.00 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

 


