ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИА ДА
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ОТБОР: RACHINSKI1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

„ТОДОР РАЧИНСКИ“
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Севдалина Бонева - Ментор
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ:

МАТЕМАТИКА
ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНФОРМАТИКА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

- Ежегодно подготвям ученици, заемащи призови места на олимпиади
и състезания по Математика;
- Моите ученици получават отлични оценки на Държавните
зрелостни изпити;
- Квалифицирана съм за ”Използване и създаване на
електронни ресурси и учебници с отворен код”;
- Участие в школа по нанотехнологии на
СУ ”Св. Климент Охридски”.
- Първо място на състезанието по Английски
език – „Spelling Bee“;
- Първо място в областен кръг на националното
състезание по Финансова грамотност;
- Призово класиране на националното ниво на олимпиадата по
„Английски език“;
- Призови класирания на олимпиадите по Математика.

Иво Димитров – VIII a клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИНФОРМАТИКА
ПРИРОДНИ НАУКИ
МАТЕМАТИКА

Жанет Георгиева – VIII a клас

МАТЕМАТИКА

- Второ място в Международен фестивал на изкуствата „Трикси 2016“;
- Второ място в Първи международен индивидуален детски турнир
по ускорен шах – Купа „Генерал Стефан Тошев – 2016 година“;
- Трето място и бронзов медал в Международен фестивал по
шах „Интелекти“ – Албена 2016;
- Призови класирания и грамоти в различни
състезания, олимпиади и конкурси.

ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНФОРМАТИКА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

- Призово класиране на състезанието
по Български език – „Стъпала на знанието“;
- Призово класиране на състезанието по
Английски език – „Spelling Bee“;
- Пето място на областен кръг на олимпиадата
по География и икономика;
- Трето място на областен кръг на олимпиадите по
История и цивилизация и Биология и здравно образование.

Момчил Буюклиев – VIII a клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИНФОРМАТИКА
ПРИРОДНИ НАУКИ
МАТЕМАТИКА

“Човекът не е тенджера, която може да се напълни, а факел, който трябва да бъде запален.”
Алберт Айнщайн

Севдалина Бонева – Защо поканих тези ученици в отбора?
Поканих ги в отбора, защото:

Исках да провокирам
творческия им
потенциал

Да ги поставя в
отговорна и активна
позиция

Желанието ми е
учениците да бъдат в
крак с времето, дори
и крачка напред

Искам те да бъдат
горди, че учат в
ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“

Момчил Буюклиев:

Жанет Георгиева:
От малка участвам на
олимпиади и
състезания, но точно
тази олимпиада ми се
стори по-интересна,
различна от останалите
и затова реших да се
включа.

Въпреки извънредната
обстановка в страната
успяхме да работим в
екип и да достигнем
до европейския кръг
на Европейската
олимпиада по
статистика.

Жанет Георгиева:
Изненада ме силната
конкуренция и фактът,
че успяхме да се
преборим с нея.

Какво ни мотивира
да се включим в
Европейската
олимпиада по
статистика 2021г.?

Какво ни изненада?

Иво Димитров:
Момчил Буюклиев:
Мотивира ме
желанието ми за нови
знания в една
непозната за мен
наука.

Исках да приложа
знанията си по
Математика и да
надградя уменията си
по търсене, обработка
и анализ на
информация.

Благодарим Ви за вниманието!

Иво Димитров:
Изненада ме приятно,
че информацията в
НСИ и Евростат е добре
представена графично
и лесна за работа и
анализ.

