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За инициативата 

Академията за деца е национална образователна инициатива на Телерик, част от Telerik Academy, 

която цели да събуди и запази интереса на учениците от 4-ти до 8-ти клас към компютърното 

програмиране и да подготви следващите български шампиони по информатика. Учениците на 

Telerik Kids Academy се обучават, участват в онлайн състезания, официални турнири и се готвят за 

национални и международни олимпиади.  

Какво постигнахме до дук? 

Образователната инициатива Telerik Kids Academy стартира за първи път през октомври 2011 г. 

Само за една учебна година успяхме: Да създадем 18 школи по програмиране в 12 български 

града. Да обучим над 400 деца от цялата страна на възраст между 10 и 12 г. Да удвоим броя на 

състезателите по информатика в 4-ти и в 5-ти клас. Да възобновим школи с дългогодишни 

традиции в програмирането. 88% от състезателите (4-ти и 5-ти клас) в Националната олимпиада по 

информатика през 2012 бяха ученици от Детската академия. 

С какво е полезна Дестката академия по програмиране за Вашето дете? 

Детето Ви: 

- Ще получи допълнително обучение по информатика. 

- Ще развие своето логическо мислене и ще придобие нови знания. 

- Ще се научи на компютърно програмиране без да е програмирал досега. 

- Ще се готви за национални и международни състезания. 

- Ще се бори за медали и награди от официални турнири по информатика. 

- Ще получи по-добри възможност за висше образование и професионална реализация. 

Участието и печеленето на медали от Национални състезания и турнири са свързани с 

възможности за успешна реализация след 12-ти клас: прием в престижен Университет и отличен 

кариерен старт и добра професионална реализация. 

Какви са изисквания за участие? 

Ако Вашето дете е ученик от 4-ти до 8-ми клас и се интересува от компютри и математика, може 

да се включи в „Академията за таланти по програмиране“ към Бургаския свободен университет с 

покрепата на Telerik Kids Academy. 

Уроците са подходящи за напълно начинаещи, а всички необходими ресурси и учебни материали 

са осигурени. 

Повече информация за самата школа, нейния график, учебен план и организация можете да 

получите  лично от ръководителя на школата:  
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Димитър Минчев, dimitar.minchev@gmail.com, +359 899 148 872 

Как е организирано обучението ? 

Два пъти седмично по 2 учебни часа. Общо 60 учебни часа за един срок. Първият учебен срок е с 

продължителност 4 месеца: от октомври до януари. 

Каква е таксата ? 

Обучението е безплатно. Такса на БСУ за компютърна зала и техническо обезпечаване за един 

учебен срок е 100 лв. (1,66 лв. на учебен час) 

Допълнителна информация 

Инициативата е частна и не е свързана с Министерство на образованието, младежта и науката. 

Националната детска академия по програмиране получи подкрепата на Президента на Република 

България – г-н Росен Плевнелиев, който откри с официално слово учебната година на Telerik Kids 

Academy. Допълнителна информация можете да получите от сайта на инициативата: http://telerik-

kids.com, както и по e-mail: academy@telerik.com. 

 

   

 


