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Училищна Телерик Академия
Най-мащабнатабезплатнаобразователнаИТинициативазаученици
Край на учебната 2020-2021

Отбелязваме края на още една успешна
учебна година
В края на една динамична и успешна учебна година, съм щастлив
да споделя с вас резултатите от усилията ни. Благодарение
на ценната подкрепа на нашите партньори, изпълняваме мисията
си да подготвяме българските ученици за професиите на
бъдещето и постигаме все повече всяка година.

Общите ни постижения тази учебна година
През изминалата учебна година разширихме мащаба на дейността
си и намерихме още повече съмишленици. В контекста на пандемията,
занятията в школите ни се проведоха онлайн и екипът ни работи неуморно,
за да се уверим, че занятията и съпътстващите дейности преминават безпроблемно.
Въведохме ключови подобрения в програмите си, включващи обогатени учебни материали
и дигитални инструменти. В усилията си да въвлечем по-активно общността,
организирахме дарителски кампании, насочени към различни групи, сред които родители
на наши възпитаници и екипи на различни компании.
Посветени сме на това да подобряваме работата си и да вземаме информирани решения,
основани на данни. В сътрудничество с нашия стратегически партньор, фондация „Америка
за България“, експертна организация изследва нашата работа и въздействие през годините.
Нетърпеливи сме да научим резултатите и да ги споделим с вас, след като процесът
приключи.

Какво предстои
Благодарение на подкрепата на настоящите и всички нови съмишленици, постигнахме
заложената цел да отворим рекордните 130 школи следващата учебна година. Това ще
даде възможност на 2700 ученици да получат напълно безплатно, висококачествено
обучение по дигитални технологии, което да ги подготви за професиите на бъдещето.

Вашата ангажираност ни позволява да предоставим на българските деца равен
достъп до обучение по дигитални науки и програмиране, отваряйки врати за
бъдещото им развитие. Благодаря ви за ценния принос!
Петър Шарков,
изпълнителен директор

Предоставяме равен достъп до
качествено ИТ обучение
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна инициатива за ИТ
обучение на ученици в страната. Нашата мисия е да подготвим следващите
поколения за дигиталното бъдеще чрез интерактивни програми на световно ниво.

Всички наши школи са безплатни, за да се премахне финансовият праг и да имат
децата и младежите равен достъп до висококачествено и модерно ИТ обучение.
Учениците придобиват ключови дигитални умения, развиват своето аналитично
мислене и креативност. Това им помага да се превърнат от потребители на
технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

От 2010 г. до днес

14 500

713

4 900 000 лв.

обучени деца

проведени школи

инвестирани

Характеристики на обученията
Нашите обучителни програми могат да се провеждат във всяка точка на България,
като развиват логическото мислене и креативността на учениците.

Неформална среда

Учителят е ментор

Без оценки и изпити

Проактивно мислене

Групова работа по проекти

Развитие на умения за 21. век

Игрови модели

Персонализиран подход

Алгоритмично програмиране
✓
✓
✓

Усвояват алгоритмите ипрограмирането в дълбочина
Развиват логическото мислене иуменияда решават
проблеми
Участват всъстезания по информатикаимогат да
печелят отличия

Дигитални науки
✓
✓
✓

Разработка на игри
✓
✓
✓

Научаватсе да програмират, докато разработват игри
Превръщат се от консуматори на технологиите в
изобретатели исъздатели
Развиват логическо икреативномислене

Опознават професиитена бъдещето икак да се
реализират втях
Научаваткакво стои зад най-новитетехнологииикак
да учат по-бързо иефективно
Пишатпървите сиредове код иразбират дали
програмирането е за тях

Уеб програмиране
✓

Подготвятсеза перспективнапрофесиявИТ

✓

Създаватуебсайтовеиприложениячрезнай-новите
технологии

✓

Развиватлогическоикреативномислене

Общите ни постижения за 2020-2021
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Подобрени учебни програми
Нашите програми по интересен и достъпен начин запознават учениците с различни
аспекти на програмирането и дигиталните науки. През тази учебна година въведохме
важни подобрения, засягащи материалите и дигиталните инструменти, които използваме.
Повече за програмите ни може да научите тук.

Разширен мащаб
През изминалата година увеличихме броя на школите в страната до 113, добавихме 8
нови населени места и към нас се присъединиха редица нови преподаватели. Броят на
учениците, които преминават през школите ни, нараства през всяка учебна година.
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Общите ни постижения за 2020-2021
Обратна връзка
От родителите:

От учениците:

90%

са удовлетворени от
програмите ни

90%

смятат, че са повишили
знанията си

80%

биха продължили да се
обучават в наши
програми

94%

биха препоръчали
програмите на приятел

90%

вече са дарили или биха
подкрепили
организацията в бъдеще

82%

смятат, че преподавателят
мотивира детето им и
събужда интереса му

Нашите преподаватели, ученици и
техните родители
Аз съм дългогодишен учител и за мен най-важното е да видя учениците си
успешни. Децата са моята мотивация, техния неспиращ ентусиазъм да
научават нови и нови неща. Това, което вече близо 10 години ме мотивира да
съм част от Училищна Телерик Академия е, че тук имам възможност да изляза
извън стандартните рамки, стереотипи и други бариери. Опитът и уменията на
учителите са признати и им се дава свобода в преподаването.”
Цветана Димитрова, преподавател
Прочетете статията

Обучението в Училищна Телерик
Академия е на много високо ниво
и съм изключително щастлив, че
взех участие. Придобих много
нови знания и умения, които
прилагам всеки ден.”

Владимир Атанасов,
ученик във Враца

Училищна Телерик Академия ми
даде много знания, опит и нови
приятели за 4-те години, в които
съм част от нея. Преподавателите
станаха наши приятели и винаги
мога да разчитам на тях, когато
имам нужда.”
Елена Колковска,
ученик в Пловдив

Усвояването на чужд език не е просто научаване на нови думи и правилата за
тяхната употреба, а прозорец към един съвършено нов свят – една непозната
култура, един по-различен начин на мислене. В това отношение
компютърните езици съвсем не се различават от естествените. Децата ни се
запознават с един нов начин на осмисляне на света – логически подреден и
структуриран. Благодаря на прекрасния екип на Училищна Телерик Академия,
който отваря този прозорец за децата на България!”

Росица Декова, родител
Прочетете статията

Завършване на учебната година

Нашите партньори и дарители
Подкрепа от съмишленици
Благодарим на всички нови и дългогодишни партньори, които застават зад мисията ни да
предоставяме безплатно технологично обучение на българските ученици!
Заедно с вас, представители на редица бизнеси, фондации, общини, училища,
индивидуални дарители и образователни институции, ще продължим да подготвяме
следващото поколение дигитални лидери и през новата учебна година.

Инвестицията в хора и програми, които ги подготвят за предизвикателствата на
утрешния ден, е една от най-смислените инвестиции, която може да се направи.
Подкрепяме Училищна Телерик Академия, защото сме убедени, че всеки дарен
лев ще се върне многократно в икономиката на страната. Дарете и вие, за да
достигнат качествените им обучения до още по-голям брой български деца!”

Нанси Шилър,

президент на фондация „Америка за България“

Реших да подкрепя Училищна
Телерик Академия, след като се
запознах с хората и процесите в
обучителните програми. Дълбоко
съм убеден, че помагайки на
академията, помагам на много
деца да се запалят по
програмирането и да развият
своите умения.”

Ние вярваме, че доброто
образование е едно от най-важните
неща по пътя за създаване на
конкурентоспособни хора, поразумно общество и по-добри
условия за живот. Щастливи сме да
подкрепим инициативата за
създаване на едно по-добро бъдеще
за нас и нашите деца."

Ангел Джигаров,

Николай Тодоров,

Софтуерен инженер и
мениджър в Google Zürich

изпълнителен директор на
Limechain

Партньорска мрежа
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР

ОБЩИНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

КОМПАНИИ И ФОНДАЦИИ

УЧИЛИЩА

ЛОКАЛНИ ПАРТНЬОРИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Какво предстои
Учебната 2021-2022
Фокусът ни за новата учебна година е да обучим още по-голям брой ученици, като
разширим географския си обхват, осигурим финансова подкрепа от различни източници и
надградим обучителните си програми. Планираме обширна и вълнуваща лятна програма
за обучение за нарастващата ни мрежа от преподаватели.
14-20 август
Обучение и годишна среща
на преподавателите

септември
Приемна кампания в цялата
страна

октомври
Начало на учебната година

През следващата учебна година ще открием 130 школи в страната. Това ще даде
възможност на над 2 700 ученици да получат напълно безплатно, висококачествено
обучение за дигитални умения и да се подготвят за професиите на бъдещето.
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Как може да ни подкрепите
Ако и вие споделяте мисията ни да предоставяме равен достъп до
качествено технологично обучение на българските ученици, включете се в
каузата!

Станете дарител

Осигурете обучителна зала

Всяко дарение е от значение и ни позволява

Разполагате със зала, оборудвана с

да предоставяме качествено и достъпно

компютри, интернет и с капацитет 20-25

обучение на ученици. За да са безплатни

ученици? Станете наш партньор, като

нашите школи, разчитаме на партньори и

предоставите безвъзмездно място за

съмишленици, които припознават каузата

провеждане на програмите ни, в което ще се

като своя. Дарете по най-удобния за вас

обучават ученици от целия регион.

начин тук.

Включете се като преподавател

Споделете за нас

Вие сте преподавател или специалист в

Можете да разкажете за нас на свои познати и

областта на програмирането, който иска да

приятели. Харесайте страниците ни в социалните

подготвя децата за дигиталното бъдеще?

мрежи и показвайте подкрепата си.

Станете част от образователната ни мрежа
или препоръчайте Ваш познат, който
отговаря на критериите.

Други идеи
Имате идея, различна от изброените до тук? Свържете се с нас на:
school@telerikacademy.com.
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Благодарим за подкрепата!
school@telerikacademy.com

Повече информация за Училищна Телерик Академия https://telerikacademy.com/school

