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Мирослав Щърбев получи Национална диплома, която му бе връчена на
тържествена церемония в областната управа на 27 август
.

Дипломата му за средно образование е Отличен 6,00. Най-ниската оценка в
бележниците му за изминалите пет години е била петица. Зрелостникът от ОМГ има дв
е пълни шестици и от зрелостните изпити по български и математика
. Пълният отличник е единственият пловдивски абитуриент, одобрен за национална
диплома.

Мирослав е изкарал само 10 стотни по-малко от пълната шестица и на приемния изпит в
пловдивския филиал на Техническия университет, което автоматично го класира на
челно място в най-желаната от него специалност - “Компютърни системи”.

Областният управител Венцислав Каймаканов подари на отличника часовник и му
пожела в него да си настрои всички цели и да докладва, когато ги е постигнал.

Да следва мечтите си, да осъществява целите си и където и да отиде, винаги да се
връща в своя роден град – това пожела на зрелостника шефът на Регионалния
инспекторат по образованието в Пловдив Иванка Киркова. Тя каза, че три са били
кандидатурите в Пловдивска област за „Национална диплома”, но Мирослав Щърбев се
е преборил за престижното отличие.

Пловдивската математическа гимназия ми даде една много голяма основа и насоката в
моето образование – заяви зрелостникът, който е възпитаник на престижната гимназия
още от 5-ти клас. Той вече е студент в Пловдивския технически университет със
специалност „Компютърни системи”.

В България бих се справил не по – зле от мои съученици, заминали в чужбина и в
родната си страна бих могъл да се реализирам не по – малко добре от тях – каза
Мирослав. Той сподели своята рецепта за отличен успех - много труд, амбиция и
постоянство. Мирослав призна, че голяма част от успехите си дължи на своя брат –
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близнак Александър, тъй като винаги работят заедно.

Моят успех не е само мой, а и негов – подчерта отличникът, пише radioplovdiv.bg.

И си пожела заедно с ученето да може да се занимава и с двете си хобита –
компютърното рисуване – т. нар. модерен арт, и четенето на книги на чужди езици.
Любим автор от чуждестранните

Интервю на вестник "Марица" с Мирослав:

“Вярвам, че тук мога да получа добро образование, затова реших засега да не уча в
чужбина. Ще помисля след време за магистратура навън. Не смятам, че успехът ми е
грандиозно постижение. Аз просто си поставих цел и не ми беше трудно да я следвам.
Националната диплома е по-скоро морално поощрение - нищо повече”, каза за “Марица”
Мирослав.

Мирослав учи в ОМГ от 5-ти клас. Не помни някога да са му поставили на тест, класно
или устно изпитване оценка, различна от 5 и 6. За двойка не може и да става въпрос.
Гонил висока диплома, защото до последно не бил решил дали ще учи тук, или зад
граница. Никога не отказвал помощ на съученици, може би затова не е чул от тях
квалификации от рода на “зубър” или “всезнайко”. Участвал е на национални олимпиади
по математика и физика, откъдето има грамоти и отличия. Носител е на златен и
сребърен медал от национални състезания по компютърно рисуване, което му е хоби.
От 8-годишен се занимава с изобразително изкуство и така се запалва по компютърното
рисуване. “Сам се обучавам, чета много. Обичам да правя портрети на герои, но вместо с
бои рисувам върху екрана. Амбицията ми обаче е да работя като програмист и се
виждам на високо стъпало в IT сектора”, казва Мирослав.
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