Успешно участие на НФСГ-София в XII Международен конкурс MИTE 2018 в Москва
Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия – гр.София с ръководител
Станимира Петрушкова взеха участие в международния кръг на XII Международен
конкурс MИTE 2018 (Математика и информационни технологии в образованието) в
областта на математиката и проектирането, който се проведе в периода 28 април–3 май 2018г.
в гр. Москва в Академията за социално управление към Министерството на образованието на Московска
област. Конкурсът се организира от ВУЗФ-България, Академията за социално управление- Русия,
Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет
“М.
Ломоносов”- Русия и Сдружение „Европейско кенгуру“. Участие взеха 262 ученици и учители от
различни области на България, Русия и Казахстан. Международно жури под председателството на
проф. дпн Татяна Сергеева (АСУ, Русия) и проф. дпн Сава Гроздев (ВУЗФ, България) и с участието на
учени и преподаватели от редица български и руски университети оцени проектите на участниците в
девет ученически и една учителска секции.
Представен бе международен съвместен изследователски проект „Младежки бизнес – изучаване
на възможностите“ с участие на ученици от България, Русия и Казахстан. Представени бяха
нормативните възможности и форми за организиране на трудова, стопанска и бизнес дейност на
младите хора в България, Русия и Казахстан. Разработени бяха бизнес-проекти за организиране на
туристическа дейност, бизнес-кафе, производство на дървени изделия, производство на сладкарски
изделия, извършен бе финансов анализ на дейностите в различните страни. Отборът на България бе
представен от Мария Любенова, Цветелина Накова, Симона Неделчева, Антония Йончева с научен
ръководител Станимира Петрушкова/НФСГ-гр.София/ и изпълни всички етапи на проекта. Проектът
бе разработен задълбочено в дух на сътрудничество и отличен с първа награда на конкурса.

Учениците от НФСГ представиха на руски и английски език три индивидуални икономически
проекта, които бяха отличени с призови места.

Проведено бе екипно интелектуално състезание "Математическа вселена" на ученици от
различни страни с математическа, финансова и логическа задача.
Представените проекти на НФСГ-София и България бяха отличени с редица отличия и медали.
Медали и отличия за участие на НФСГ в Международния конкурс МИТЕ 2018г:
1. Цветелина Накова - златен медал на мрежови проект и сребърен медал за индивидуален проект
2. Мария Любенова - златен медал на мрежови проект и бронзов медал за индивидуален проект
3. Венцислава Мехмед - бронзов медал за индивидуален проект и бронзов медал в
интелектуално състезание "Математическа вселена"
Сертификати за задочно участие на НФСГ в Международния конкурс МИТЕ-2018г:
1. Симона Неделчева - два сертификата за задочно участие в мрежови и индивидуален проект
2. Антония Йончева - сертификат за задочно участие в мрежови проект
Сертификат /грамота/ за научен ръководител от НФСГ:
1. Станимира Петрушкова - сертификат за подготовка за ученици-първенци в националния
кръг на МИТЕ 2018г.

Организаторите предложиха богатата културна програма с посещение на Московския планетариум,
екскурзия до киностудио «Мосфильм» и организираха среща на участниците. Създадени бяха нови
приятества, познаства и идейни програми.

Участниците от НФСГ-София и други градове представиха достойно България в
международното състезание МИТЕ-2018г.

