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Европейска седмица 
на професионалните 
умения

• Провежда се от 2016 година и от 

тогава се е превърнала в платформа 

за обмен на идеи и добри практики 

между заинтересованите страни в 

областта на професионалното

образование и обучение. 

• Това е ежегодна седмица на дейности

и прояви, по време на която местни, 

регионални или национални

организации представят най-доброто

от професионалното образование и 

обучение.



СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

училище със 180 години история



История и традиции: 

Вече 180 години училище „Иван Вазов” създава образовани и действени 
млади хора, готови да отговорят на предизвикателствата на живота. 

През 1987 година в училището е оборудван първият компютърен кабинет. 
Така учениците имат възможност да се запознаят с едни от първите 
компютри в България и да започнат да изучават програмиране.

От учебната 1997/1998 г. за първи път е извършен прием на ученици в 
специализирани паралелки по мениджмънт, като се въвежда модулно 
обучение, ръководено от преподаватели във ВУЗ. 



СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

училище със 180 години история



История и традиции: 

За първи път през 1999/2000 г. е извършен прием на ученици в 
специализирана паралелка „Информатика“.
Вече 24 години учениците в СУ „Иван Вазов“, град Стара Загора изучават 
предприемачество и мениджмънт, програмиране и уеб дизайн, работа с 
различни приложни програми и обработка на големи обеми от данни.
От 2020 година в училището е разкрита и професионална паралелка 
„Икономическа информатика“.  



История и традиции: 

Днес СУ „Иван Вазов” разполага с 4 компютърни кабинета, 6 
преподавателя по информатика и информационни технологии, един 
преподавател по икономика. Част от учителите по информатика и 
информационни технологии са сертифицирани Microsoft Innovative 
Educators и Microsoft Office Specialists за Office Word 2016 и Office Excel 
2016. Те притежават сертификати от Европейската училищна мрежа 
(European Schoolnet) и от Европейската комисия за организиране на 
събития през Европейска седмица на програмирането (CodeWeek EU).

Смело може да заявим, че училище „Иван Вазов” създава образовани и 
действени млади хора, готови да отговорят на предизвикателствата на 
живота.



Специалност

„Икономическа 
информатика“



Какво 
изучават 

учениците от специалност 
„Икономическа информатика“

o Икономическа информатика

o Програмиране

o Уеб дизайн

o Приложни програми с общо 
предназначение

o Функционални приложни 
програми

o Компютърни архитектури и 
операционни системи

o Интернет и електронна 
търговия



Какви 
професионални 

умения придобиват 

o дигитални умения

o комуникационни умения

o умения за работа в екип

o креативност

o изчислително мислене

o критично мислене

o умения за решаване на 
проблеми 



Учениците от професионална
паралелка “Икономическа
информатика” придобиват
знания и умения, свързани със
създаването на концепция, 
проектирането, тестването, 
имплементирането и 
техническото осигуряване на 
цялостни софтуерни, 
включително и уеб базирани
приложения.



Обучение в 
електронна среда

През последните 3 години ученици 
и учители бяха изправени пред 
предизвикателството на 
обучението в електронна среда. 
Преподавателите от средно 
училище „Иван Вазов“ работят с 
различни платформи за обучение в 
електронна среда от 2014 година. 

През 2021г. за поредна година 
успешно се справят с 
преминаването в ОРЕС.
Учениците също умело споделят 
своите проекти в електронна среда.



Обработка на големи обеми от данни



Обработка на големи обеми от данни



Уеб дизайн



Уеб дизайн



Програмиране на Java



Програмиране на micro:bit с JavaScript



Програмиране със Scratch



Реализация

o проектиране на софтуерни и уеб 
приложения

o организационно-управленческа
дейност във фирми в областта на 
разработката на софтуерни и уеб 
приложения

o работа със специализирани хардуер и 
софтуер за проектиране, 
програмиране, тестване, 
имплементиране на софтуерни
продукти

o организиране, ръководство, контрол
и управление на дейности, свързани
с горните дейности



Реализация

o Учениците са подготвени да се 
реализират като програмисти, 
графични дизайнери, уеб дизайнери, 
дизайнери на интерфейс, дизайнери
на взаимодействието.

o Професионалната им реализация 
може да бъде в предприятия, фирми
и организации, които проектират и 
произвеждат програмни продукти, 
поддържат и обслужват
информационни системи за клиенти, 
които ползват компютърна техника.




