
 ARC Academy в 
училище

декември 2021 г. 



Гейм индустрията дава възможност на играчите с талант, амбиция 
и нужните умения да се превърнат в бъдещите създатели на 
видеоигри.

Именно заради от ARC Academy се заехме със задачата да 
открехнем вратата към тази перспективна област за младежите с 
интерес към игрите чрез две инициативи, насочени към ученици:

● клуб по интереси “Разработка на видеоигри” 

● лекция за кариерно развитие “Какво е да си Game Developer”. 

https://arc.academy/bg/school-game-clubs/
https://arc.academy/bg/bez-kategoriya/nad-200-ucheniczi-se-zapoznaha-s-kariernite-vazmozhnosti-v-gejm-industriyata/


 Клуб по интереси 
“Разработка на видеоигри”



Училищен клуб „Разработване на видеоигри“ стартира 
пилотно през настоящата 2021-2022 учебна година. 
Инициативата, подкрепена от фондация “Америка за България”, 
е насочена към младежи в гимназиален етап на образование 
(8-12 клас), които имат интерес към видеоигрите.

По време на занятията в клуба учениците се запознават с целия 
процес по създаването на една видеоигра – дизайн, разказване 
на история, механики, визуално представяне, програмиране и т.
н. Oт ARC Academy предоставихме всички необходими учебни 
материали, както и обучение на учителите, които водят 
клубовете. 



Какво се случи до момента?

● 30 клуба от 16 града 
заявиха интерес 

● 18 клуба вече 
започнаха занятията 
(над 150 ученици)



Проект на учениците от клуб по 
интереси “Разработка на 
видеоигри” в СПГЕ " Джон 
Атанасов" с ръководител г-жа 
Веселина Маринова в работната 
среда на Unity



“Реших да бъда ръководител на 
клуб по интереси „Разработка на 
игри“, защото подготовката и 
организацията на обучения за 
учители от страна на ARC Academy 
беше чудесна. Провокира в мен 
интерес и желание учениците да 
разберат какви възможности се 
предлагат чрез материалите и гост 
лекторите, обявени в програмата.”

Цялото интервю с г-жа Ангелова четете тук. 

Диляна Ангелова, учител по ИТ 
и информатика в МГ „Баба 
Тонка“, гр. Русе:

https://arc.academy/bg/vsichki-statii/dilyana-angelova-prepodavatel-po-informatika-v-mg-baba-tonka-ruse-ucheniczite-ochakvat-s-netarpenie-vsyaka-nasha-srestha/


“Интересът от страна на децата е голям, самото 
споменаване на „Разработка на игри“ веднага 
печели желание за участие в клуба. На учениците 
досега не им е предлагана такава форма на 
обучение в училище – игри и обучение в едно, 
какво по-добро от това.”

Анна Георгиева, преподавател по Компютърно 
моделиране в СУ “Христо Ботев”, гр. Тутракан:



Какво предстои?

● Game Jam (представяне 
на проектите) в края на 
учебната година

● Ново издание на клуба 
през следващата 
учебна година



 Образователна лекция 
“Какво е да си Game 

Developer”



От началото на учебната година се срещнахме с над 200 
ученици от цялата страна. 

По време на лекцията „Какво е да си Game Developer?” 
преминахме през интересни теми – от историята на 
игрите в древността и близкото минало, етапите, през 
които минава процесът по разработката на една и игра и 
професионалистите, които са замесени в него.

https://arc.academy/bg/vsichki-statii/lekcziya-za-ucheniczi-kakvo-e-da-si-game-developer/


Какво се случи до момента?

Училищата, на които гостувахме 
виртуално до момента, са: 

СПГЕ „Джон Анатанов“, София, 
ППМГ „Иван Ценов“, Враца, СУ 
„Христо Ботев“, Тутракан, СУ 
„Неофит Рилски“, Харманли, 
ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, 
ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, 
ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, 
Благоевград, СУ „Христо Ботев“, 
Козлодуй и 118 „Акад. Л. Стоянов“, 
София. 



Какво предстои?

Ако искате да проведем 
презентацията и пред 
Вашето училище, можете 
да се запишете тук! 

https://arc.academy/bg/bez-kategoriya/nad-200-ucheniczi-se-zapoznaha-s-kariernite-vazmozhnosti-v-gejm-industriyata/


Нашите партньори 



От ARC Academy искаме да изкажем благодарности на всички 
учители, които осъзнаха потенциалните възможности, които гейм 
индустрията може да разкрие пред учениците. Благодарим и на 
всички партньори, които са наши съмишленици в мисията за 
качествено и иновативно образование по game development! Желаем 
Ви топли празници! Бъдете здрави!

Весела Коледа! 
Успешна нова година!


