
 

 

 
 

 

 

 

        Иновативен проект „Ние в XXI век“ 
                   Област на компетентност: Кариерно ориентиране 

 

 

НИЕ, учениците от СУ “Васил Левски“, в ХХІ ВЕК 

 

 

С решение № 472/09.07.2018 г. 

Министерски съвет прие Списък на 

иновативните училища в Република 

България, като СУ „Васил Левски“ 

Крумовград е в този списък с проект 

„Ние в XXI век“. Иновацията е 

система от уроци и практически 

занятия в часа на класа, БЕЛ, 

обществени и природни науки и 

изкуства, и в групата за свободна 

форма на подготовка по ИТ в три 

области на компетентност по гражданско образование: кариерно ориентиране, 

толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование. 

 

В изпълнение на иновативния проект в 

областта на кариерното ориентиране на 

15.10.2018 г. в залата за конференции 

се проведе среща с IT специалист и IV-

тите класове, учениците от „Свободна 

форма за подготовка“ по 

информационни технологии с 

ръководител Веселин Тосков. Срещата 

бе открита от г-жа Диана Георгиева – 

изпълняващ длъжността директор. 

 

IT специалистът бе Любослав Пирсафов, бивш възпитаник на нашето 

училище, сега софтуерен разработчик (Software developer) в компанията за 

разработка на софтуер Strypes гр. София, вече с 4-ри години професионален 

опит. Езици за програмиране – основно на JavaScript, както и на PHP, MySql, 

C#.Започва да учи програмиране през 2014 г. в Софтуерен университет гр. 

София, създаден от Светлин Наков. Учи „Информатика и компютърни науки“ 

във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна – IV курс.  
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Участва в редица международни състезания, в които печели и първи 

места с отбор от компанията: 

- Международна конференция за Смарт телевизори през април 2016 г. 

в гр. Лондон – отборът се касира на 1-во място с приложението “Chef” 

– представлява личен асистент/помощник в кухнята, помага за 

приготвянето на ястия; 

- Liberty Global Amsterdam Hackaton – 

Холандия – септември 2016 година 

международно състезание за смарт 

приложения за телевизори с 

приложението “Smart Kids”. Отборът 

се класира на 3-то място; 

- Cabsat Dubai Appathon Hackathon – 

Дубай – март 2017 година – отборът 

създава приложението за смарт 

телевизори “Linda”, като се класира на 

1-во място. Това приложение помага на 

потребителите на смарт телевизори, като изпълнява гласови команди – 

например – „Линда пусни CNN“  

 

Тази среща с IT специалист бе нова форма за кариерно ориентиране и 

подготовка на ученици с изявени дарби по информационни технологии, както  

и модел за позитивно личностно възпитание на ученици, които показват 

интереси в областта на информационните технологии. 

 

Изготвил: Веселин Тосков 
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