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Telerik Academy
Академията на Телерик е инициатива на водещата технологична компания Телерик, която цели да помогне
на ученици и студенти от България, които търсят кариерно развитие в ИТ индустрията.
Академията организира редица безплатни обучения, семинари, курсове и състезания за млади софтуерни
инженери:

Курсове за студенти
Безплатни присъствени и онлайн курсове по разработка на уеб, десктоп и мобилни приложения за
начинаещи софтуерни инженери. Обученията се провеждат всеки семестър и включват теми като:







„Основи на програмирането“
„Уеб дизайн с HTML5, CSS3 и JavaScript“
„Разработка на мобилни приложения“
„Разработка на уеб приложения“
„Разработка на софтуер в cloud среда“
„Оптимизация за търсещите машини - SEO“ и много други

Всички лекции към курсовете се записват и публикуват онлайн, за да са достъпни за студентите от цялата
страна. Видео уроците осигуряват възможност на студентите да се подготвят самостоятелно от вкъщи, като
участват в онлайн дискусии, предават домашни и разработват практически проекти.

Telerik Software Academy
Професионално обучение на начинаещи софтуерни инженери
Интензивната десетмесечна програма, подходяща за всички мотивирани млади хора, които желаят да се
развиват в сферата на информационните технологии. Обучението предоставя задълбочени знания по
програмиране и практически опит, необходими за успешното кариерно развитие като софтуерен инженер.
Софтуерна академия на Телерик

Telerik School Academy
Ежемесечно обучение по програмиране за ученици от гимназиалните училища в цяла България
Специализираните тридневни обучения съчетават подготовка на учениците за участие в Националната
олимпиада по информационни технологии с изучаване на съвременните софтуерни технологии.
Училищна академия по програмиране

Telerik Algo Academy
Серия от тренировъчни състезания по информатика, комбинирани с уроци по състезателно програмиране
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Алго академията подготвя български ученици и студенти за националните и международни състезания и
олимпиади по информатика. Обученията се провеждат всеки месец в рамките на два последователни дни.
Алго Академия

Telerik Kids Academy
Детски школи по компютърно програмиране за ученици от 3ти до 6ти клас
Уроци по програмиране за най-малките ученици, които проявяват интерес към компютрите и искат сами да
разработват програми. Децата се забавляват, докато се обучават на А и Б в програмирането, срещат нови
приятели и участват в състезания.

Детска академия по програмиране
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