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Конкурс за инициативата „Запознайте се и програмирайте успех“ 

Указания за кандидатстване 

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ заедно с Фондация „Програмирай успеха“ 

в партньорство и с подкрепата на SAP стартират конкурс за участие в инициативата „Запознайте 

се и програмирайте успех“.  Инициативата се провежда в рамките Европейската седмица на 

програмирането (7-22 октомври). 

Инициативата е насочена към ученици от населени места с органичен достъп до качествен 

информационен ресурс и е в отговор на предизвикателствата към тях: разбиране на 

дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания 

материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на 

пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции. 

Инициативата дава възможност на ученици от горен курс на обучение да се запознаят с 

програмирането по вдъхновяващ и нетрадиционен начин от свои връстници, сертифицирани от 

Академия „Програмирай успех“. Учениците от Академията са на възраст от 16 до 18 години. 

Организаторите поемат разходите на учениците от Академия „Програмирай успех“, свързани с 

посещенията им при техните връстници.  

Цели на инициативата:  

- да запознае учениците с програмирането по забавен и интересен за тях начин; 

- да покаже на практика как идеите оживяват с помощта на програмирането; 

- да провокира интереса на учениците към програмирането. 

Кой може да кандидатства? 

Заявка за участие в инициативата могат да изпращат учители, директори или библиотекари, 

които работят в училища, финансирани през годините по програма „Знания за успех“* в 

различните издания на програмата.   

Необходимо е кандидатите да осигурят:  
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- място за провеждане на срещата между учениците, което да бъде на територията на 

училището и да бъде оборудвано с компютри.  

- срещата ще бъде с продължителност два учебни часа. Необходимо е кандидатите да 

планират срещата в рамките на Европейската седмица на програмирането: от 7 до 22 

октомври 2017 г.  

- Минимум 30 ученика, участници в срещата. 

Как се кандидатства?  

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване на 

електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 1 септември 2017 г. Във формуляра се 

попълва цялата необходима информация, като се използват полетата под съответните точки и 

се спазват изискванията, посочени при самите въпроси.  

При получаването на формуляра, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е 

получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени 

или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини. 

По какви критерии ще бъдат оценявани кандидатите?  

1. Мотивация за участие в инициативата  

2. Ясно дефинирани ползи за учениците от срещата  

3. Планиране на срещата в рамките на Европейската седмица на програмирането 

4. Брой ученици в срещата 

Как да разбера дали съм одобрен?  

В рамките на две седмици, след приключване на крайния срок за кандидатстване, екип на 

ФРГИ ще се свърже с одобрените кандидати.  

Важно: ФРГИ не предоставя мотиви за отказ от одобрение. Кандидатите участват в конкурса 

доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на това участие. Чрез 

участието си в конкурса кандидатите дават изричното си съгласие с правилата и условията на 

конкурса. ФРГИ не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не 

публикува имената на оценяващата комисия, с оглед избягване на конфликти и натиск.  

График на инициативата:  

Обявяване на конкурса:  10 юли 2017 г.  

Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2017 г.  

mailto:konkurs@wcif-bg.org
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Свързване с одобрените кандидати: след 20 септември 2017 г.  

Провеждане на инициативата по места: 7 октомври – 22 октомври 2017 г. 

*Програма „Знания за успех“ се организира от Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ и SAP Labs България пет поредни години и има за цел да предостави нови 

възможности за образование,  кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен 

достъп до финансов и образователен ресурс. 


