
Професионална гимназия
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Бъдещето е днес

Бургас

Обучения на бъдещето
Компютърни науки

Дигитализация на природните науки

Изкуствен интелект

ИКТ индустрията
Стартиращи компании

Световни компании



Гимназията предлага

Обучение по компютърно програмиране в модерна, високотехнологична 

учебна база;

Интензивно изучаване на английски език с възможности за международен 

сертификат;

Работа по реални проекти в учебна фирма под ръководството на водещи 

програмисти;

Възможности за спорт и самоподготовка в красива и безопасна среда;

Осигурен училищен транспорт, общежитие, здравословно хранене в 

ученически стол;

Стипендии по време на обучението и гарантирана работа;

Академична подготовка от висококвалифицирани учители, осигуряваща 

прием във ВУЗ.



Компютърни науки

Специалности „Програмно осигуряване“ и „Приложен програмист“;

Изучаване на съвременни програмни езици 

C, C# Java, Python, .Net, PHP, Python и други;

Придобиване на специфични знания и умения в областите

хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, 

изкуствен интелект и киберсигурност;



Компютърни науки

Развитие на професионални и предприемачески умения чрез 

работа в учебна фирма;

Дуално обучение с професионално наставничество;

Кариерно консултиране и подкрепа при намиране на работа.



Дигитална среда

Високоскоростен интернет

Виртуални лаборатории

Електронно обучение

Облачни услуги

Корпоративни електронни пощи

Роботика



Учебни програми

Най-новите учебни програми,
създадени от ИТ бизнеса за образованието

Интензивно изучаване на 
английски език и технологии

Приложно 
програмиране

Програмно 
осигуряване

Програмиране 

Роботика



Професионални 

квалификационни степени

Втора степен – придобити професионални компетенции за упражняване на 

професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при 

изменящи се условия. 

Трета степен – придобити професионални компетенции за упражняване на 

професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при 

изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други.



Сертифициране

Сертификационни изпити

по технологии

Сертификационни изпити

по английски език





Работа по проекти

в Учебната фирма

Съставяне на 
план

Експертно 
консултиране

Избор на 
инструменти

Първия ИТ 
продукт

Стартирайте  в 
реална среда



Дизайн и пространство

Гимназията е разположена 

в тих район с голямо зелено 

пространство около нея.



Дизайн и пространство

Съвременна учебна база,

изградена и оборудвана в 

духа на съвременните 

технологии и

ергономични изисквания.



Общежитие

Места за почивка и 

самоподготовка

са част от общежитието.



Учебна фирма

Лаборатории по роботика и 

програмиране, работа с 

представители на ИТ компании.



Учебна фирма



Програмирай 

Бъдещето...

...НА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ


