
Състезание по „Компютърен машинопис“ за ученици от 9 
до 12  клас 

От 2020 година ПГ „Св. Климент Охридски“ е част от семейството на 
иновативните училища в България и е включена в реализиране на 
Националната програма „Иновации в действие“  с проект, приет от 
Педагогическия съвет на училището и одобрен от Обществения съвет. 

Партньори в проекта на Гимназията са ПГ „Христо Ботев“ – гр. 
Попово, ПГЗ „Климент Тимирязев“ и ОбУ „Братя Миладинови“ – с. 
Конарско. 

Гост бе г-жа Петя Деновска – старши експерт по математика от РУО 
гр. Ямбол. 

Към предвиденото по „Иновации в действие“ за тази учебна година 
бе проведено и състезание по „Компютърен машинопис“ с възможност да 
участват ученици от 9 до 12 клас, както и ученици от гостуващите училища. 
То се проведе на 12.04.2022 година в реновирания кабинет 201 по 
информатика и ИТ. 

Журито бе в състав: Г-жа Галина Кънева – председател, г-жа Петя 
Димитрова, Грета Делигрозева и Невена Драгнева от 10а клас. Помощник 
по техническата част бе Георги Иванов – 11а клас. 

Предварително беше инсталирана програма Typing tutor, която има 
възможност да изчислява скоростта на писане, процента на грешките и 
броя символи. Пред всеки участник бе поставена бланка с критериите за 
оценяване и с възможност журито да постави съответните точки по всеки 
от критериите. Участниците от гимназията в Попово имаха възможност да 
репетират за да свикнат с програмата. След това членовете на комисията 
заредиха част от текст на произведението „Железният светилник“ на 
Димитър Талев. 

Състезанието беше много напрегнато. Участваха общо 17 ученици. 
Първа награда бе присъдена на Венцислав Данаилов от 9 клас на ПГ 
„Христо Ботев“ – гр. Попово. Втора награда грабна Егор Олесовец от ПГ 
„Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово – 12б клас, трета награда с равен 
брой точки и процент грешки си поделиха Стоил Стойчев и Юлиа  Ангелова 
от от 9 клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово. Поощрителната награда за 
най-правилно писане по десетопръстната система отиде при Симона 
Генова от ПГ „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово – 11 клас. Всички 
участници получиха грамоти и химикали.  

Г-жа Драгоева – директор на училището поздрави участниците. 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 


