Уважаеми ученици, родители и колеги,
На 15 декември 2019 година се проведе традиционното Коледно математическо
състезание за ученици от I до XII клас, на което организатор беше Съюзът на математиците в
България – секция Кюстендил, а домакин – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.
За нас беше чест и удоволствие да посрещнем малки и големи ученици, които решиха да
участват в този празник на МАТЕМАТИКАТА. Те инвестираха от своето време и усилия, за да
проверят и усъвършенстват знанията и уменията си.
Поздравления, скъпи ученици!
Вие опитахте да се справите със задачите, които бяха подготвени за вас от организаторите
– СМБ. Някои от вас ще са доволни от резултатите, а други – не.
Не забравяйте, че МАТЕМАТИКАТА ни учи на много:






има решени и нерешени от нас проблеми, но трябва упорито да работим, за да бъдат
първите (решените) повече от вторите (нерешените) ;
нерешените задачи НЕ са неуспех, а предизвикателство;
необходим е системен труд, за да постигаме резултати;
математическите знания са основа и предпоставка на много професии – настоящи и
бъдещи;
всеки успех обикновено е предшестван от няколко неуспешни опита и успяват упоритите –
тези, които не се отказват.
Уважаеми родители,

Заедно с вас правим стъпките, които да осигурят на децата успех и щастие – днес и в
бъдещето им. Участията в математическите състезания са едни от тези стъпки.
Да подкрепим децата в това усилие като се фокусираме повече върху решените задачи.
Да не забравяме, че нерешените задачи не са неуспех, а са предизвикателство, чието
преодоляване изисква анализ, труд и правилна стратегия. А също и правилно отношение, за да не
прекършим у нашите деца любовта към математиката и да не им внушим усещането за
несправяне, което е пагубно за смелостта и дързостта им да преодоляват трудности в бъдеще.
Уважаеми колеги,
Нека резултатите от математическите състезания ни послужат за анализ и изводи относно
посоката на нашата работа, саморефлексия и мотив.
Поздравления за наградените и за техните родители и учители!
До нови срещи!
Бъдете здрави и ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Елена Стоилова, директор на ПМГ – Кюстендил

