
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи 
програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. 
Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за 
начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме 
иновации. 

В рамките на Европейската седмица на програмирането в нашето училище бяха организирани следните 
събития: 
 

Дата на провеждане:  
15 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на мотивационна лекция, изнесена от г-н Константин Рачев - бивш възпитаник на 
училището. Темата на "Уеб програмиране" имаше за цел да проследи как се разработва един успешен сайт. Събитието 
обхвана ученици от XI и XII клас 

 
 



 

 

Дата на провеждане:  
16 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на лекция, изнесена от Симеон Геловски - ученик от XII клас. Темата на лекцията 
има за цел да разясни какво представлява дигиталния отпечатък, както и неговите предимства и недостатъци. Събитието 
обхвана ученици от V клас. 
 

  

  

 



Дата на провеждане:  
17 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на практически урок, изнесен от Веселин Конов - ученик от XI клас. Ученикът има за 
цел да покаже интересна задача с език за програмиране C# пред ученици от IX клас. 

 

Дата на провеждане:  
17 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на практически урок, изнесен от Николай Йовков - ученик от XI клас. Ученикът има 
за цел да покаже основните команди за изграждане на базова структура на уеб сайт на учениците от VIII клас 
 

 

  

 



 
Дата на провеждане:  
18 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на мотивационна лекция и демонстрация, изнесени от г-н Христо Цонев - 
преподавател в Училище по роботика-гр. Габрово. Лекторът показа на учениците от V и VI клас как се конструира и 
програмира Lego MINDSTORM EV3 робот. 
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Дата на провеждане:  
18 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на лекция, изнесена от Захари Никифоров - ученик от XI клас. Лекцията има за цел 
да разясни основните понятия и команди при език за програмиране Java на учениците от VIII клас. 
 

  

 



 

Дата на провеждане:  
19 октомври 2018 година 
Описание: 
Събитието се организира под формата на мотивационна лекция и демонстрация, изнесени от ас. инж. Искрен Кандов - 
преподавател в Технически университет-гр. Габрово, които имат за цел да запознаят учениците от XI и XII клас с 
популярния мини компютър Raspberry Pi , с който може да комуникираме чрез Python скрипт и да създадем наше home 
automation устройство. 
 
 

  

  
 
 


