Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски”

Здравейте!
Ние сме отбор OMEGA.
Запознайте се с нас!
Отбор OMEGA:
Боряна Първева от XII в клас
Миглена Ганчева от XII в клас
София Иванова от XII г клас
Ментор: Атанас Гаджев

Боряна Илиева Първева
Хобита: четене на книги и различни
статии, рисуване, участия в различни
състезания и проекти
Интереси: към сферата на
Статистиката и Маркетинга, графичен
дизайн, към различните култури,
пътуване

• Диплом от Ротари клуб „Варна - Евксиноград“ – през
2019 и 2020 година;
• Грамота за трето място в конкурс „Млад икономист
2020 г.“ от Съюза на икономистите в България;
• Редица отличия и участия в Международни панаири за
учебно-тренировъчни фирми.

Миглена Светлинова Ганчева
Хобита: четене на книги, гледане на
филми и сериали, рисуване
Интереси: към сферата на
Счетоводството и Финансите,
изкуството и социалните науки

• Участия в инициативата „Мениджър за един ден“;
• Постигнат отличен резултат в Националната
университетска олимпиада за ученици по „Правни,
управленски и социални науки“ – 2019 и 2020 година;
• Участие по програма „Еразъм+“ – 2019 година.

София Тодорова Иванова
Хобита: спорт, пътуване, четене на
книги, слушане на музика, танци
Интереси: програмиране, фотография,
визуални изкуства
• Участие по програма „Еразъм+“ – 2019 година.
• Грамота за участие и отлично представяне в
съревнование по счетоводство на тема "Счетоводствотосимфония от цифри"
• Сертификат за активно участие в дейностите по
проект "Дигитално общество на младите варненски
иноватори"

•

Провокирани от безбройната информация,
която е непонятна за повечето хора,
изучаването на статистиката и на нейните
методи, ще ни позволят да вземаме
компетентни решения.
•

•

Предизвика любопитството ни в
областта на статистиката.
•

•

Стимулиране на усвоени знания, умения и
компетентности в нови и нестандартни
ситуации за нас.

Подобряване на уменията ни,
анализиране и извличане на информация.
•

Перспектива за показване на
нашата креативност.

Нова възможност да научим полезна
информация, относно развитието
на страната и света.

•

Усъвършенстване на екипната
ни работа.
•

Възможност да се придобият
нови умения.

