
 
  

 

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” 

КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА” 

ПРОЕКТЪТ АЛИСА 
ДЕЙНОСТИ | РЕСУРСИ | ОБЩНОСТИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 иницииране, организиране и провеждане на изяви за промотиране 
на професионалната реализация в областта на природните науки, 
математиката и информатиката сред младежи; 

 изявите са: конкурси, състезания, представяния, семинари и др.; 

 обучения за различните целеви групи; 

 изследователска дейност, подпомагане на учащи при разработката 
на изследователски проекти; 

 дейности за развитие на наблюдателност, креативност, умения за 
проектиране на софтуер и предприемачество. 

РЕСУРСИ 

 ресурсeн сайт на проекта:   alice.vfu.bg   allallice.com ; 

 и обучителни материали по всички разглеждани теми в проекта; 

 материали и на доброволци и външни (за проекта) експерти; 

 чрез проекта ще се разпространяват електронни и други ресурси. 

ОБЩНОСТИ 

 сближаване на различни групи хора от екосистемата за разработка 
на компютърни игри; 

 представяне на работата на учащи пред експерти; 

 осигуряване на възможност за връзка на специалисти от практиката 
с университети за изследователска работа в обществена полза. 



ГРАФИК на СЪБИТИЯТА 

ДАТА 
СЪБИТИЕ  

място на провеждане 
ЦЕЛЕВА 
ГРУПА 

ЦЕЛ 

15.02.2015 

(16 ч)  

Информационен ден за 
международното състезание по 

предприемачество и ИТ  

Technovation и състеанието „Web, 
Mobile, Cloud” 

Beehive – Co-working place, Варна 

Участници, 
ментори, 

ръководители 

Разясняване на условия за участие и 
възможност за подкрепа от местната 
професионална общност 

15.03.2015 

(от 10:30) 

ВИЖ МОЯТА ИГРА  
(ВАРНА) 

Beehive – Co-working place, Варна 
неспециалисти 

Ученици, студенти, родители, обучители 
показват свои вече разработени игри 
(или демо) пред студия и фирми, 
създаващи игри 

 04.2015 ВИЖ МОЯТА ИГРА  
(СОФИЯ) 

Софтуерен университет, София  

12.04.2015 WEB, MOBILE, CLOUD – 2015 

 

 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

студенти, 
ученици 

Състезание за учащи в категории: 
- Уеб дизайн и разработка – 

индивидуално; 
- Мобилни приложения за Android – 

екипно (2-3); 
(App Inventor, Android Studio) 

12.04.2015 МАТЕМАТИКАТА в АЛИСА  
и в КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ 

семинар за учители и 
преподаватели 

 

 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

преподаватели, 
учители, 

разработчици 
на игри 

Семинар за: 

- представяне и разпостранение на 
откритите в произведенията на Карол и 
др. автори математически идеи и 
връзката им с компютърните науки; 

- представяне на теми от математиката, 
използвани при създаване на 
компютърни игри. 

17.05.2015 SCRATCH DAY BULGARIA – 2015 

 

 

СОУ „Климент Охридски“, Варна 

без 
ограничение 

Демонстрации на разработки с визуално 
програмиране, обучение за създаване 
на анимации и компютърни игри с 
визуално програмиране и 
приложенията му. 

9.05.2015 Състезание за разработка на 
мобилни приложения за момичета 

Beehive – Co-working place, Варна 

ученици, 
студенти 

Участват екипи от момичета, които 
създават приложения за Android с App 
Inventor  

06.2015 ВИЗУАЛИЗАЦИИ и ИЗЧИСЛЕНИЯ 

(ЧИСЛА, ФИГУРИ, ФОРМИ, ЗАВИСИМОСТИ) 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

ученици, 
учители 

Представяне на идеи за визуализации 
на изчисления чрез изображения и 
описания във вид на постери 

07.2015 ВИЗУАЛИЗАЦИИ и ИЗЧИСЛЕНИЯ 

(АНИМАЦИИ: ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ) 

 

ученици, 
студенти 

Състезание за създаване на анимации за 
визуализиране на процеси и явления. 

Участниците изпращат своите 
разработки по указан в регламента 



ДАТА 
СЪБИТИЕ  

място на провеждане 
ЦЕЛЕВА 
ГРУПА 

ЦЕЛ 

 

 

онлайн 

начин. 

Използвани средства за разработка: 
Scratch, App Invenor, Alice, HTML 5 

09.2015 ВИЗУАЛИЗАЦИИ и ИЗЧИСЛЕНИЯ 

(АНИМАЦИИ: РАЗКАЗВАНЕ НА СЛУЧКИ) 

 

 

 

 

онлайн 

ученици, 
студенти 

Участниците представят случки (чрез 
анимации, текстове, изображения) на 
изчислителни идеи. 

Участниците изпращат своите 
разработки по указан в регламента 
начин. 

Използвани средства за разработка: 
Scratch, App Inventor, Alice, HTML 5 

10.2015 QUERYADA 

онлайн (1 етап) 

ВСУ „Ч. Храбър“ (2, 3 етап) 

ученици, 
студенти 

Състезание в три етапа 

SQL(1 и 2 етап) , SPARQL (3 етап) 

Поддържане на рейтинг на участниците 
с достъп до фирмите партньори 

12.2015 КОНФЕРЕНЦИЯ 

(НАЙ-ДОБРОТО ОТ ПРОЕКТА) 

 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

без 
ограничение 

Селектират се най-добрите 
представяния и се споделят успешни 
личности и добри практики по 
тематиката на проекта. Представят се и 
други свързани проекти. 

 ОБУЧЕНИЯ 

 

ВСУ „Черноризец Храбър“ 

Софтуерен университет, София 

без 
ограничение 

Катедра „ Информатика“ и партньори 
организират  и провеждат обучения за: 

- Разработка на мобилни приложения 
- Разработка на компютърни игри 
- Разработка на анимации 

 

ПАРТНЬОРСТВА 

Партньори по проекта могат да бъдат фирми и организации.  

Това са например: фирми;  университети; училища; методически 

обединения; клубове; школи; групи от социалните мрежи. 

Партньорите по проекта могат да партнират по избран от тях начин, 

което заявяват чрез попълване на заявление. Те могат да: 

- Промотират събитията чрез социалните мрежи; 

- Промотират идеите и дейностите на проекта чрез местни медии в 

локалната си общност; 

- Свързват екипа на проекта с други организации, с цел увеличаване 

на ефекта от дейностите и инициативите; 

- Екперти участват в събитията, за да мотивират повече участниците;   



- Участват в журирането на конкурси; 

- Участват в работни срещи; 

- Реализират подготовка за изяви; 

- Осигуряват финансиране, с цел скалиране на планираните по 

проекта дейности в по-голям мащаб или разширяване на 

дейностите; 

- Рекламират проекта в страната и извън граници; 

- При желание предоставят свое лого, което да бъде публикувано в 

сайта на проекта и рекламните ролбанери по време на събития. 

При осигуряване на финансиране се подписва договор за дарение. 

 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

В периода на работа по проекта част от дейностите ще се изпълняват 

от доброволци. Те ще имат възможност да: 

- участват в онлайн обсъждане на регламенти, правила на 

състезанията; 

- да подпомагат организирането на другите доброволци; 

- да осигуряват техническа помощ по време на събитията; 

- да разработят и поддържат сайт на проекта; 

- да осигуряват методическа помощ на участниците в конкурсите; 

- да консултират групи учащи, които се подготвят за обявените 

изяви; 

- да участват в журита на конкурсите, след като докажат 

компетентност; 

- да промотират дейностите по проекта и идеите на проекта; 

- да създават формуляри и да обработват данни от обратна връзка; 

- да изказват становища и да бъдат тестери на образователни игри 

разработени по време на проекта; 

- да препоръчват други доброволци. 

Специфично изискване към доброволците е в началото да попълнят 

формуляр за уточняване на профила им.  



ГАЛЕРИЯ НА НЯКОИ ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

  
Разучаване на концепции от компютърните игри чрез игри 

Игра с топки, демонстрираща едновременно „мъртва хватка“ и кооперативна игра 
ПМГ Добрич, 2014                                             Обучение на учители в с. Оряховица 

  
Конференция за разработчици на комп. игри 

LAUNCH 2014, Бирмингам 
Конференция за разработчици на комп. игри 

LAUNCH 2014 

  
VFU: Smart Hub in Enterpreneural Ecosystem, 

Unity Workshop, 2014, Варна 
Майсторски клас GameDevs@VFU 2014, Варна 

  
EU Code Week 2014, Beehive, Варна Двоични карти, информатика без компютри, 

2010, Варна 

  
Визуално програмиране за напреднали 

Scratch+LEAP, 09.2014, VBS, Варна 
LEAP и по време на подготвителната седмица  
за студентите от спец. „Информатика и комп. 
науки“ с акценти на математическо мислене, 

умения за учене, програмиране и др. 



  
Scratch Day Bulgaria, 2014 

Демонстрации на студенти пред ученици 

  
Scratch Day Bulgaria, 2014 

Демонстрации на обучавани ученици пред други ученици 

  
Майсторски клас „Софтуерно инженерство и мениджмънт“, ВСУ, 2013 

  
Мобилни приложения, курс ВСУ Hack Day, Technovation 



  
Колажи: творчество, почивка или проективна техника 

  
Ние сме ментори от години на забележителни млади изследователи  

  
Ние мотивираме  младите изследователи в страната 

 

НИЕ ИМАМЕ ОПИТ И ЗНАЕМ КАК ДА ПРИОБЩИМ ПОВЕЧЕ ХОРА 

КЪМ  ИТ ИНДУСТРИЯТА! 

 

ПРИПОЗНАЙТЕ НАШИЯТ ЕКИП ЗА ВАШ ПАРТНЬОР! 

 

ПРИОБЩЕТЕ СЕ И ВИЕ КЪМ НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ!  



 

 

КОНТАКТИ 

Катедра „Информатика“ 
 
www.vfu.bg/cs 
informatics@vfu.bg 
Fb.com/cs.vfu 
 
Адрес:  
Варна к.к. „Чайка“ 9007 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 
 
+359 52 359 572 (сл. тел.) 
Павлета Кръстева – секретар 
 
 

 
 
доц. д-р Галина Момчева 
Ръководител Катедра „Информатика“ 
 
gmomcheva@gmail.com 
galina.momcheva@vfu.bg 
GSM 0888 793785 
Skype: gmomcheva 
Fb.com/gmomcheva 

 

 


