УЧИЛИЩЕ ЗА ТЪРСАЧИ И ОТКРИВАТЕЛИ
Предлагаме Ви възможност да се запознаете с търсачите и откривателите на ЗПГ
„Климент Тимирязев” град Сандански. Нашето училище е най-голямото земеделско
училище в югозападна България., което има 55 годишна история и е наследник на
Техникума по селско стопанство в град Сандански. В него се обучават над 700
ученици, които търсят и намират:
ТЪРСЯТ АКТУАЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Намират „Селски туризъм”, „Земеделско стопанство” професия „Икономист”,
„Производство на хляб и хлебни изделия”, „Цветарство”, „Механизация на
селското стопанство”, „Лозаровинарство”, „Контрол на качеството и безопастност
на храни и напитки”.
ТЪРСЯТ МОДЕРНА БАЗА
Намират четири модерно обзаведени компютърни кабинета, две интерактивни
дъски, винарска изба, кабинет по готварство, модерна фитнес зала, чисто нов
трактор.
ТЪРСЯТ ИЗЯВА
Преоткриват таланти си във функциониращите под формата на СИП - Фотоклуб,
Стрелкови клуб, Театрална школа „Тийнкомеди”, функциониращите учебни
компании по програма Junior Achievement България. Стартирало като учебна
компания, продължаващо дейността си и днес, функционира първото и единствено
училищно кино - School Cinema.
ТЪРСЯТ ПРИЗНАНИЕ
Участват в много състезания, като „Бог е любов” , „Skills and work”, Иновационен
лагер, „Водата извор на живот”, „Моята професия”, „Джон Атанасов- по стъпките
на откривателя”, „Нашата планета, наш дом” и печелят много награди.
Емблематичен ще остане месец април 2011, в който ученици от училището се
завърнаха с 1-во място в състезанието „За хляба наш”, 1-во място за най-добра
бизнес идея, 1-во място в състезанието „Рекламата продава”, 1-во място в
„Механизация на селското стопанство”, 3-то място в състезанието „Цветарство и
озеленяване”.

ТЪРСЯТ ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО
Печелейки конкурси и проекти 38 ученици от гимназията посетиха и се запознаха с
работата на Европарламента в Брюксел. Училището притежава статут на INGOT
академия в България и има право да издава сертификати за компютърни умения.
ТЪРСЯТ ПОДКРЕПА И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Посрещат ги екип от 68 професионалисти, готови да помогнат във всеки един
момент. Получават образование на високо ниво, даващо

стабилна основа за

бъдеща реализация. В лицето на ръководството на гимназията и преподавателите
откриват хора, от които могат да потърсим съвет, консултация, препоръка или
помощ във всеки един етап от обучението си.
ТЪРСЯТ ПРИЯТЕЛИ
И намират такива в изобилие, чрез множеството проекти спечелени от нашата
гимназия.
Проект „Моето училище е моят дом” ги запозна с ученици и им даде възможност
да открием приятели от Гърция, Турция, Италия, Полша и Литва.
Невероятни спомени пазят и от запознанството с ученици от Холандия, Германия
и Словакия чрез проекта „Границите и как да ги преодолеем”.
Приятели откриха и в лицето на съучениците ни във Франция, благодарение на
проекта „Регионът е нашият учебник”
Успяха да открият приятели и сред съучениците си от училището, с които се
срещат всеки ден. С помощта на проекта Учене чрез правене, реализиран през
учебната 2009/2010 година, изживяха множество приятни мигове със съученици,
който превърнахме в свои най-добри приятели.
ТЪРСЯТ ПОПУЛЯРНОСТ
Месец октомври 2011 ще бъде запомнен с множество вълнения и гордост, дължащи
се на заснемането и излъчването на материал за Земеделската гимназия в ефира на
Българската национална телевизия. Получената популярност вдъхна на учениците,
самочувствие, самоувереност и желание за още много бъдещи успехи.

ВСИЧКО ТОВА И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НЕЩА ТЪРСЯТ И ОТКРИВАТ
УЧЕНИЦИТЕ ТУК, В ЗПГ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” ГРАД САНДАНСКИ!

