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Съвременното образование и съвременните

ученици са поставени пред постоянни

изпитания и процеси на промяна. Сменят се 

учебни програми, учебници, директиви и 

наредби. В основата на всички тези промени е 

учителят. Той е този, който трябва да преведе

младите гимназисти през сложните научни

термини, да ги подготви за живота и 

социалните отношения, да им предаде

устойчиви и успешни социални компетенции, 

да ги научи да разсъждават и да се 

аргументират. Много често, в гимназиален

етап, учителят знае за учениците си много 

повече от собствените им родители и това

знание го прави решаващ фактор не само в 

гимназиалния им живот, но и извън него.



Общи данни

Заемна позиция

Възпитател в Ученическо общежитие

ПГХТД "Проф. д-р. Асен Златаров

гр. Нови пазар, обл. Шумен

Адрес на институцията

 гр.Нови пазар

 общ.Нови пазар

 обл.Шумен

 ул."Цар Калоян“ №1

 ПГХТД "Проф. д-р. Асен Златаров"



образование

Средно образование
 Техникум по Химическа промишеленост

 "Проф. д-р Асен Златаров"

 гр. Шумен, обл. Шумен

 Специалност "Техника и технология на алкохолни и 
безалкохолни напитки"

 Квалификация "Техник технолог"

Висше образование
 Шуменски университет

 "Епископ Константин Преславски"

 Факултет по хуманитарни науки гр.Шумен

 серия-ШУ №015414

 образователна квалификационна степен

 Бакалавър

 по специалност

 "Турска филолофия"

 Квалификация Филолог и учител по турски 
език и литература



общи данни

 Gmail: bahtishenahmed@gmail.com

 Imail:   bahtishenahmed@abv.bgАдрес: гр. Нови пазар

Общ.        Нови пазар

Обл.         Шумен

Ул.  „Първи май“№ 15

mailto:bahtishenahmed@gmail.com
mailto:bahtishenahmed@abv.bg


Описание 

на заемна 

позиция

сборна група 8 - 12 клас

1.Планира, организира и ръководи: обученето на учениците в часовете 
за самоподготовка; заниманията им по интереси; в свободното им 
време организира отдих и физическа активност. Грижи се за 
възпитанието и социализцията на учениците.

2.Осигурява допълнително обучение и консултации на учениците за 
повишаване на социалните им умения.

3.Мотивира и стимулира развитието и придобиването на ключови 
компоненти/компетенции/.

4.Взаимодейства с учителите на ученика и с другите педагогически 
специалисти.

5.Информира и консултира родителите по въпороси, свързани с 
обучението, възпитанието и социализацията на ученика.



Умения и компетентности   

•Умения за работа в екип и в мрежа.

•Позитивно отношеноие и грижа за 
физическото и духовно развитие на 
учениците.

•Добри комуникативни умения.

•Добри взаимоотношения с 
учителския колектив и училищното 
ръководство.

•Добри контакти с деца и родители.

Когнитивно-базирани компетенции
Артистични/Спортни умения и 

компетенции

Oсигуряване на среда, 

стимулираща активност и 

развитие. Педагогическо 

взаимодействие чрез 

разнообразни форми.

Организиране и водене на 

часове "Занимая по интереси".

Изготвяне на сценарии за 

училищни тържества по 

различни поводи.

Съдействие в подготовка на 

състезания и спортни 

мероприятия.

Организационни умения и 

компетенции



методи на 

преподаване
СПОРЕД МЕН ДОБРИЯТ И АКТУАЛЕН УЧИТЕЛ ТРЯБВА ДА УМЕЕ ДА СЪЧЕТАВА,
СПОРЕД НУЖДИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УРОЦИТЕ СИ, ТРАДИЦИОННИТЕ МЕТОДИ 
НА ПРЕПОДАВАНЕ С ИНОВАТИВНИТЕ, ЗАЩОТО СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕНИЦИ, В 
СРЕДНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН, СЕ ВЪЛНУВАТ ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ИТ И 
МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА. ЦЕЛТА НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ Е ДА ПРИВЛЕЧЕ 
ЛЮБОПИТСТВОТО И ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СИ КЪМ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕРИАЛ, ЗАТОВА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ, КОИТО ВОДЯТ ДО 
ТОВА, СА ДОБРИ И ПОЛЗОТВОРНИ, СЛЕД КАТО ВНИМАНИЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ Е СЪСРЕДОТОЧЕНО ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ В КЛАСА.



Философия на 

преподаване

ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ Е ТОЗИ, КОЙТО УМЕЕ

ДА „ВЛЕЗЕ ПОД КОЖАТА“ НА СВОИТЕ

УЧЕНИЦИ; КОЙТО РАЗБИРА ТРУДНИЯ

ПЕРИОД ПРЕЗ, КОЙТО ТЕ ПРЕМИНАВАТ

И УСПЯВА ДА УСПОКОИ СТРАХОВЕТЕ

ИМ; КОЙТО Е В КРАК С МОДЕРНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ; КОЙТО

МОЖЕ ДА Е ЕДНОВРЕМЕННО

НАСТАВНИК И УЧИТЕЛ, МЕДИЦИНСКА

СЕСТРА/БРАТ И ПСИХОЛОГ. НАЛАГА СЕ 

ДА Е ПРИЯТЕЛ С ВСИЧКИ И С НИКОГО 

ЕДНОВРЕМЕННО. НЕ ТОЛЕРИРА

ОТДЕЛНИ УЧЕНИЦИ, А ПРОЯВЯВА

ЕМПАТИЯ КЪМ ВСИЧКИ.



Взаимодействие 
с родители, 
ученици, учители

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е УЧИТЕЛЯТ 
ДА ИМА ВРЪЗКА С ВСЕКИ ОТ 
РОДИТЕЛИТЕ НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ, 
ЗАЩОТО В ТАЗИ ВЪЗРАСТ ОТ 
СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ПОДРАСТВАЩИТЕ Е ДА ЖИВЕЯТ В 
СВЯТ С УЕДНАКВЕНИ ЦЕННОСТИ. 
ЗАТОВА РЕДОВНО ПРОВЕЖДАМ 
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ И ТЕЛЕФОННИ 
РАЗГОВОРИ С РОДИТЕЛИТЕ НА 
СВОИТЕ УЧЕНИЦИ, НЕЗАВИСИМО 
ДАЛИ СЪМ ИМ КЛАСЕН 
РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ САМО 
ПРЕПОДАВАТЕЛ. ПО ТОЗИ НАЧИН ПО-
ЛЕСНО И УСПЕШНО ДОСТИГАМ И 
ДО САМИТЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ И 
ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ. СТРЕМЯ СЕ 
ДА ИМАМ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД 
КЪМ ВСЕКИ УЧЕНИК И ДА МУ 
ПОМАГАМ ДА ДОСТИГА ПО-ВИСОКИ 
РЕЗУЛТАТИ.



Квалификации и и 

обучения

"Орак Инженеринг"ЕООД гр.Пловдив

 Удостоверение регистр.№1001488-19/01.08.2019г.

Квалификационен курс с продължителност 48 
академични часа.

тема:"Използване и създаване на електронни 
ресурси и учебници с отворен код."





Квалификации 
и обучения

Тренинг и обучителен 
център "Щастие"

 Удостоверение№13397/18.01.2
020г.

Квалификационен курс с 
продължителност 16 
академични часа.

тема: Портфолио на учителя и 
детето."Самооценка и 
атестация в образованието 
(Подготовка за инспектиране на 
НИО)."



Квалификации 
и  обучения

Тренинг и обучителен 
център "Щастие"

 Удостоверение №13274/16.01.
2020г.

Квалификационен курс с 
продължителност 16 
академични часа.

тема:"Агресия и насилие, 
тормоз. Практически техники за 
кризисна интервенция и контрил 
на гнева. Превенция на 
агресията."





Квалификации и 

обучения

Орак  Инженеринг ЕООД гр.Пловдив

Удостоверение

№08500-21/22.03.2021г.

Квалификационен курс с продължителност от 32 академични 
часа

на тема: 

«Дигитална компетентност-умения и приобщване на учениците 
към учебния процес и защита на дигиталната идентичност»



Обучения и 

квалификации

РААБЕ България ЕООД 
гр.София

Удостоверение

Регистрационен № 
128156/05.08.2021г.

Квалификационен курс с 
продължителност 48 
академични часа на тема:

„Разработване, внедряване и 
използване на интерактивни 
форми и методи в 
образователния процес „



Самонаблюдение

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови 

предизвикателства.

Какво бих променила в работата си? Всяко нещо, което 

виждам, че не работи при учениците.

Нови стратегии за преподаване. Учителят като консултант в 

класната стая.

Мотивация на учениците. Ако това, което се случва в класната 

стая е интересно и вълнуващо за тях, те ще са мотивирани да 

продължават да работят.


