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Представяне :
Учител в Национална финансово- 
стопанска гимназия (НФСГ), гр. София от 
3,5 години и бивш възпитаник на 
училището.

Преподавам по: всякакви икономически 
предмети и счетоводство.

В олимпиадата съм от 2019 г., когато 
колегата Каменарова по статистика ми 
даде информационната искра за 
състезанието и “пламъкът лумна”!



Концепцията за 
олимпиадата в 
училище
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Ето как гледаме на нея :

Важно събитие в училищния календар!

Презентациите са продукт, а ние се учим 5 години как да създаваме успешни 
продукти и да ги маркетираме добре - качество, визия, съдържание, комфорт 
за потребителя на информацията, диференциране и иновация и др. 

Теорията излиза от тетрадките и се оказва наистина необходима за успех 
(чрез тестовете).
Повишаването на качеството става с повишаване на конкуренцията - повече 
отбори, от различни випуски и възрасти; по-опитните помагат на “новаците” и 
трябва да работят още по-упорито, за да не бъдат задминати от тях.

Отношение към интелектуалната собственост: може да се вдъхновяваш, но 
който “краде”  бива публично санкциониран от общността на участниците.

Спецификите в нашето училище



Популяризиране 
на състезанието02



Всъщност , има много възможности :

На всеки от нас се налага да участва в множество такива и 
колкото и да е тежко и на моменти досадно, ценното е, че 

можем да обменяме опит и информация с колегите. Защо не и 
за олимпиадата по статистика???

Ах, тези обучения и семинари…

Интервютата и статиите
Ами, и това колеги, ни се налага понякога. Например в сп. 

“Професионално образование”. Можем да използваме и тези 
медии.



И още няколко възможности :

Никога не знаеш кой родител къде работи! Оказа се, че няколко 
родители в сегашния ми клас са ни колеги, тоест биха могли 

да бъдат чудесни проводници на статистическото 
електричество.

( из)Родителските срещи:

Самите ученици:
Просто им напомням да разказват на връстниците, с 

които общуват и така се надявам “заразата” да плъзне. 



Участие в състезанието 
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Нашият опит



Малко статистика : брой отбори

2019
2020
2021

2022

9
22
12
11

Отбора, кат. Б, IX 
клас

Отбора,  IX-XII клас

Отбора, X-XII клас

Отбора, X-XII клас



Още малко статистика : резултати
Отбор Клас Място 

(национално)

2019 α_единици IXг 2-ро

2020 сауеnnе_Z Хг 1-во

2021 v_GIL_ant ХIа 1-во



Другите в топ 10:

2019

Европейско :
Участие ( клип ) през 2019 и 2020 г., 
с Борислав, Мартин и Милош. Кои 
са те? (в следващия слайд)

 7-мо място за отбор Σ_вариация

2020  9-то място за отбор SB_WAFFLES

2021   5-то място за отбор 4S (дублирано), 7-мо място за отбор RAIMON



Историята на : 
Борислав, 
Мартин и 
Милош
α_единици (2019), 
cayenne_Z(2020)



Продължаващо развитие :
● Боби е сериозен и подреден, Марто - с дар слово и 

страшно вироглав, Милош - креативно мързелив.
● Не са отличници, но си дадоха шанс и много се  

запалиха чрез състезанието за изучаваното по другите 
предмети. И до ден днешен като спорят за нещо, ровят в 
НСИ и Евростат :)

● Две години бяха заедно, а на 3-тата всеки от тях отиде в 
друг отбор за да сподели своя опит, но и да видят други 
качества и друга екипна динамика. Милош реши да 
опита сам, стигна до 5-то място, а отборът на Боби - до 7-
мо през 2021 г.



Историята на : Георги, Иван и Любомира 2021 г . 



Георги решава задачи с поглед (понякога го 
мързи да гледа), Иван много го влече 
дизайн и визуализация (но е малко разсеян 
творец), а Любомира е стриктна и 
целеустремена и ги координира. Добри 
приятели, но досега не бяха участвали в 
състезание заедно, не бяха се виждали в 
такава светлина. И ето, че още с първото си 
участие спечелиха първото място. :)

Летящ старт :



Нашите 
(добри?) 
практики
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Това са нещата , които не чух от вас :
Google Forms (формуляри), Sheets 

(за следене на процеса), Google 
Slides (работа по презентации от 

дистанция)
Ангажираност на участниците, 

предвидени часове и зала за работа от 
ръководството, “продължаваме 

олимпиадата”
Препоръка и съблюдаване за 
комбинирането на различни 

качества и погледи.

…а ние правим :

Регистрация и координация

Клуб по интереси

Изграждане на отборите



С благодарности :

Учениците
Възможността да 
ги познавам по-
добре.

Колегите
Общуване с различни 
цветни хора от всякакви 
сфери и с различни 
умения.

Организаторите
Цялостно промениха 
представата ми за НСИ 
и статистиката!

Развитието
Участие = non-stop update 
на личностната и личната 
база данни.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik

Въпроси ?
Ако не сега, може и вбъдеще!

E-mail: ingilizova.e@nfsg-sofia.org 
тел.:0884746842 
http://www.nfsg-sofia.net./

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

