Представяне на отбор „ВДМ-ВАРНА“

Категория А

г-жа Елена Димитрова
•

Ментор
Учител по
математика и
информатика

•
•

Мартин Илиянов Гоцев

АЗ СЪМ:
ХОБИТА:
обичаща
Спорт
предизвикателствата
Туризъм
амбициозна
Пеене
смела
ИНТЕРЕСИ: Програмиране
Математика
Компютърно моделиране
Динамична математика

АЗ СЪМ:
• съобразителен
• решителен
• амбициозен

➢
➢
➢
➢

на отбора-представител на България на
Европейската олимпиада по статистика 2020г.
Ръководител на националния отбор по информатика за
международни състезания.
Златни медали от състезания по информатика на
възпитаници
Носител на награда Варна за учител на годината 2018г
Носител на наградата на фондация „Св. Св. Кирил и
Методий“ за откриване и вдъхновяване на млади таланти
2019г.

Волейбол
Баскетбол
Програмиране

ИНТЕРЕСИ: Биология
Статистика и математика
Информационни технологии
Информатика

X „б“ клас

ПОСТИЖЕНИЯ:

ПОСТИЖЕНИЯ:
➢ Ментор

ХОБИТА:

➢ Член на отбора-представител на България на Европейската
➢
➢
➢
➢
➢

олимпиада по статистика 2020г.
Победи в състезания за програмиране на игри
Златни медали от състезания по волейбол
Призови места на турнири по баскетбол
Множество медали от състезания по математика.
Грамота за отлично представяне на състезание по биология

Даниел Емилов Димитров
АЗ СЪМ:
•
•
•

X „б“ клас

мотивиран
упорит
целеустремен

Виктор Николаев Николов

ХОБИТА:
Състезания
Пътешестване
Колоездене
Музика

АЗ СЪМ:
•
•
•

ИНТЕРЕСИ: Испански
Статистика и математика
История
География

ИНТЕРЕСИ: География
Химия
Физика
Статистика и финанси

➢
➢
➢
➢
➢

на отбора-представител на България на
Европейската олимпиада по статистика - 2020г.
Златен медал на Национална Географиада и сребърен
медал на Балканиада по география, Белград - 2019г.
Сребърен медал от European HERE GEO CHALLENGE и
бронз от Европейска олимпиада по география - 2020г.
Национален кръг на олимпиада по физика – 2021г.
Множество медали от национални и международни
състезания по математика и спортни танци
Призово място на Национално състезание за ключови
компетентности по природни науки, Копривщица 2019г.

X „а“ клас

ПОСТИЖЕНИЯ:

ПОСТИЖЕНИЯ:
➢ Член

работлив
позитивен
целенасочен

ХОБИТА:
Тенис на корт
Музика
Колоездене
Пътешестване

➢ Член на отбора-представител на България на Европейската
➢
➢
➢

➢

олимпиада по статистика 2020г.
Национален кръг на олимпиадата по история 2021г.
6-то място на Националната олимпиада по Астрономия Стара Загора 2019 г.
Призово място на Национално състезание за ключови
компетентности по природни науки, Копривщица 2019г.
Множество медали и грамоти от състезания по математика и
тенис

Как започна всичко…
Преди две години никой от нас не знаеше какво всъщност представлява науката статистика. Както
много от връстниците ни, ние също я свързвахме почти единствено с …математика и сметки. Когато
г-жа Димитрова ни представи идеята си да направим отбор и да вземем участие в Националната
олимпиада по статистика, първоначално се поколебахме дали да включим още едно състезание в
натоварения календар. Но тъй като все пак сме възпитаници на математическа гимназия, приехме
предизвикателството. И разбрахме, че това беше нещо повече от математика.
Ентусиазмът ни растеше с всеки етап от състезанието. Научихме много. Положихме усилия да се
представим достойно…и го направихме! Представихме България на Европейската олимпиада, 2020г.
През 2021г. нямахме търпение да се впуснем в следващото издание на олимпиадата. Притеснявахме
се дали пандемията няма да попречи на провеждането му, така както се случи с много от другите
състезания. Дали отново ще се представим добре – вече в по-голямата възрастова група. Дали ще
оправдаем очакванията, защото да повториш такъв успех е не само предизвикателство, но и отговорност!

Продължаваме с усмивка…

За нас е много важно, че успехът ни при дебюта на състезанието миналата година, мотивира много
наши съученици да се включат в предизвикателството 2021. Радваме се, че през тази година 2 отбора ще
представяме гимназията във финалния кръг. Пожелаваме си успех!

Благодарим Ви за вниманието!

