
TEAM_PRO ПГИМ – гр. Пазарджик



Дарина

Интереси

Запознайте се с мен

Обичам да се запознавам и да 

комуникирам с различни хора, защото вярвам, 

че от всеки можем да научим нещо и да 

вземем поука за собствения си живот. Мечтая 

и бъдещата ми професия да е обвързана с 

това.

Мечти

Казвам се Дарина и съм на 15г. 

Ученичка съм в 8.г на ПГИМ гр. Пазарджик с 

паралелка “Оперативно счетоводство” . 

Зодия риби съм.

През свободното си време обичам да гледам 

филми, да излизам с приятели и да чета 

книги.
Обичам изкуството под всякакви 

форми. Смятам себе си за позитивен и 

забавен човек. 
Статистиката за мен

Статистиката за мен е един 

океан от данни, в който трябва да умеем 

да "плуваме добре", да разбираме, 

приемаме и осмисляме проученото и 

разбраното.



Юлиана Казвам се 

Юлиана и съм 

на 15 години.

Ученичка в 8.г клас в

ПГИМ гр. Пазарджик.

През свободното си време обичам да

излизам с приятели, да спортувам, да

рисувам, да гледам филми, да чета, да

слушам музика и да танцувам.

Обичам да съм сред

природата, да пътувам и да

опознавам нови култури.

Смятам се за 

общителен, талантлив 

и забавен човек.

Много съм упорита и не се

отказвам лесно пред трудностите.

Статистиката за мен е събиране, 

организиране, анализиране, 

интерпретиране и представяне на 

данни, които да ми бъдат ориентир в 

бъдеще за планиране и реализиране 

на мечтите ми.

Мечтая да се развивам в

сферата на изкуствата.

Общителен човек съм и

смятам, че от всеки можем

да научим нещо ново и

непонятно.



Кристина
Здравейте, името ми е Кристина и 

съм на 16 години. Уча в ПГИМ в гр. 

Пазарджик и съм в 8.г клас. През 

свободното си време обичам да 

чета книги… и да играя видео игри.

Малко за 

мен

Много харесвам да решавам загадки от всякакъв вид, било то редене 

на нормален пъзел или решаване на трудни кръстословици.

Интереси

Мечти

Мечтая да обиколя света и да видя 

различния начин на живот и многобройните 

култури на хората, защото смятам, че е 

наистина много интересно човек да научи за 

всекидневието на останалата част от 

цивилизацията.

Статистиката за мен е неизменна част от 

живота ми и много важна, защото чрез нея аз 

мога да направя прогнози за бъдещето ми и 

за развитието на дадени събития, от които се 

интересувам.

Статистиката 

за мен



Мотивацията ни за участие

Да участваме в общ проект, да обединим

усилията си, да обменяме опит и идеи и да

работим по реализирането им, са само част от

нещата, заради които решихме да участваме в

европейската олимпиада по статистика. За

моите ученици от TEAM_PRO това е нещо ново

и ние сме радостни от постигнатите резултати

в националния кръг. Надяваме се да

продължаваме с успехи и занапред и да

получим възможност да представим достойно

България на европейско ниво.

Друго от нещата, заради което участват

моите ученици, е да покажат на младите хора,

че промяната започва от самите тях и че в тях

се крие бъдещето, затова е важно всички да

бъдем информирани и да знаем какви крачки

да направим днес, за да променим към по-

добро идния ден!

Албена Гълъбинова - ментор

Днешната младеж е утрешният народ!!!


