
Проект “Обучение за ИТ кариера” 

 
Фондация “Софтуерен университет” е партньор с МОН и индустриалните ИТ асоциации по 
изпълнението на националната програма “Обучение за ИТ кариера” и участва в 
разработката на учебните планове и програми и изготвянето на учебното съдържание и в 
провеждането на обученията по програмиране за учители и ученици. 

За проекта “Обучение за ИТ кариера” 
Проектът “Обучение за ИТ кариера” има за цел да предостави професионално 
образование за професия “Приложен програмист” на ученици от цялата страна в 
извънкласна форма. Той стартира по инициатива на софтуерната и ИТ индустрии и е 
подкрепен от МОН. 

Обученията по програмата “Обучение за ИТ кариера” стартират есента на 2017 г. За 
учебната 2017-2018 г. е планирано да се проведат първите 4 учебни курса по 
програмиране: 

 Увод в програмирането 
 Програмиране 

http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/
http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/programming-basics-course/
http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/programming-fundamentals-course/


 Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП) 
 Увод в алгоритмите и структурите от данни 

5 регионални центъра 
Учебните занятия ще се провеждат на живо в 5 регионални центъра: 

 В ТУЕС и СофтУни – за София-град 
 В ПГ по КТС, гр. Правец – за западна България 
 В ОМГ “Акад. К. Попов”, гр. Пловдив – за региона на Пловдив и централна 

България 
 В ПГЕЕ Апостол Арнаудов, Русе – за региона североизточна България 
 В ПГЕЕ “Константин Фотинов”, гр. Бургас – за региона югоизточна България 

Участие и настаняване 
В обученията могат да участват ученици от 10 клас от цялата страна. След селекция 
(входен тест) одобрените кандидати ще се обучават на програмиране 
предимно присъствено, като МОН и избраните 5 центъра за обучение ще 
осигурят транспорт и настаняване за дните на учебните занятия (според графика за 
курсовете). Някои учебни занятия ще се провеждат онлайн. 

Преподаватели и учебно съдържание 
Преподавателите ще бъдат учители от местните гимназии и софтуерни инженери от 
регионални софтуерни фирми. Учебното съдържание се разработва от софтуерната 
индустрия съвместно с водещи учители по информатика и ИТ. То ще се качи на сайта на 
инициативата в специализираната платформа за обучения на МОН: https://it-
kariera.mon.bg/e-learning/. 

Кандидатстването за инициативата е обявено от МОН през есента на 2017 г. 
Кандидатстване тук. 

 

http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/object-oriented-programming-basics/
http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/algorithms-and-data-structures-course/
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
https://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

