
18 юли 2022 г. 
След официалната сесия по откриване нашето лятно училище започна :) с участието на 30 

студенти и 17 преподаватели от 5 университета (Морски университет в Шчечин, Полша, 

Университет в Авейро, Португалия, Университет за приложни науки в Тампере, Финландия, 

Университет в Лайпциг, Германия, Великотърновски университет, България) и 1 компания 

(Science4People, Полша). 

 

 
Участници в лятното училище по време на официалната откриваща сесия. 

 

 

Официалната трибуна по време на откриващата сесия с официалните гости от ВТУ и от 

борда за управление на проекта 



След официалното откриването научихме малко български език благодарение на нашия 

лектор Нели Войнова.  

 
Българският език не е толкова труден :) 

 

Следващото предизвикателство беше работилница по калиграфия, която ни въведе в света 

на технологиите за добавена реалност. 

 
Въведение в технологията Добавена реалност с ръководители: Светослав Касев и Атанас 

Марков 

На следващият ден ще продължим практическите занятия с работилница по калиграфия. 



Примери по професионална калиграфия. 

 
Нашата първа групова снимка в края на първия ден.  

 

  



19 юли 2022 г. 
Следващият ден започна с кратка презентация на предприемаческите идеи на студентите. 

Бяха представени 30 проекта. От тях, чрез гласуване от студентите, бяха избрани 6 идеи.

 
Презентации на студентските идеи за бизнес. 

Този ден продължихме с работилницата по калиграфия.  

Всеки от нас опита трудното калиграфско изкуство.

 
Калиграфията изисква търпения, както и реализирането на бизнес начинание :) 



Следобедът беше посветен на изграждането на добра атмосфера в екипите. За тази цел 

използвахме игри за „разбиване на ледовете“. 

 
Моля, нарисувай как ме виждаш. 

 
Ето страхотните резултати от нашата сесия с „разбиващи леда“ игри. 

  



20 юли 2022 г. 
Третият ден от лятното училище започна със селекцията на 6 проекта от 30, които бяха 

представени от студентите. Проектите бяха избрани от тях в резултат на гласуване.

 
Студентите избират проектите, по които биха искали да работят следващите дни от 

лятното училище. 

Всеки учебен ден се опитвахме да се подвижим малко в почивките и да хапнем нещо :)

 
Активните почивки ни даваха енергия за по-нататъшна работа. 



 
Следобедните сесии бяха посветени на установяването на правилата и инструкциите за 

работа с чат бота. 

 

  



21 юли 2022 г. 
Времето минава толкова бързо...и вече е четвъртък :) 

Четвъртият ден от лятното училище премина в тийм билдинг игри и упражнения за 

творческо мислене.Първата задача беше да се подготви лятна училищна, креативна 

тениска, която да изразява максимално автора на дизайна. 

                    

  
Часовете по калиграфия бяха много полезни по време на работа по изготвянето на 

тениската. 



Следващото предизвикателство беше предизвикателството Marshmallow.

 
Marshmallow предизвикателството дава ценни уроци по креативност и иновации. 

 
Правилата са лесни: в рамките на 18 минути всяка група може да използва 20 пръчици 

спагети, едно тиксо, един канап и едно парче Marshmallow, за да построи най-високата 

конструкция с Marshmallow блата на върха. 

 



22 юли 2022 г. 

Започнахме петък със сключване на треньорски договори. Договорът се „сключва“ между 

отбора и треньора, който регламентира всички аспекти на общата им работа - от 

организационни до същностни. 

 
Нека поговорим за коучинг правила и очаквания.

 
Треньорският договор се „създава“ заедно от отбора и треньора. 

 

След почивката екипите започнаха да работят по собствените си проекти, използвайки 

Meles-Bot за първи път. 



 
Let us Help You модул в MELES-BOT 

 

 
В очакване на първият въпрос от студентите. 


