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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Име, презиме, фамилия: Емине Ахмед Рахим

Гражданство: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Месторабота: ПГХТД “Проф.д-р.Асен Златаров”
гр.Нови пазар

Длъжност: Учител

Образование: висше

Ниво по национална класификация: бакалавър

Професионална квалификация: Учител по физика и 
математика

Общ трудов стаж: 12 години

e-mail: emine.rahim @abv.bg

mailto:elena_59@abv.bg


ОБРАЗОВАНИЕ

ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Физика и 
математика

Квалификация: Учител
по физика и математика

Образователна степен: 
Бакалавър

Дата: 2004 г.



Професионално-
квалификационна степен (ПКС)

ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, 
Департамент за 
информация, квалификация 
и продължаващо обучение -
Варна
Специалност: Физика и 
математика
Квалификация: V ПКС 
Образователна степен: 
Специализация
Дата: 2021 г.



КВАЛИФИКАЦИОННИ  КУРСОВЕ

Дата:20.01.2022 г. – 24.02.2022 г.

Обучаваща организация: 

„Просвета – София“ АД, гр. 

София

Тема: Ефективни решения и 

подходи в приобщаващото

образование. Адаптиране на 

обучението за деца и ученици

с предизвикателно поведение

Вид: краткосрочно обучение и 

практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



КВАЛИФИКАЦИОННИ  КУРСОВЕ

Дата: 26.07.2021 г.–05.08.2021 г.

Обучаваща организация: 

„РААБЕ България“ ЕООД

Тема: Разработване, внедряване

и използване на интерактивни

форми и методи в 

образователния процес

Вид: краткосрочно обучение и 

практикум

Кредити: 3 кредит /48 часа/



КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

Дата: 27.02.2021 г. – 28.02.2021 г.

Обучаваща организация: 

„Образование 5.0“ - София

Тема: Създаване на онлайн 

портфолио на педагогически 

специалисти и ученици на 

платформата SmartClassroom

Вид: краткосрочно обучение и 

практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



КВАЛИФИКАЦИОННИ  КУРСОВЕ

Дата: 24.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Обучаваща организация: 

„ОРАК инженеринг“ ЕООД

Тема: Дигитална

компетентност – умения за 

приобщаване на учениците

към учебния процес и защита 

на дигиталната идентичност

Вид: краткосрочно обучение и 

практикум

Кредити: 2 кредит /32 часа/



КВАЛИФИКАЦИОННИ  КУРСОВЕ

Дата: 11.12.2020 г. – 12.12.2020 г.

Обучаваща организация: 

Технически университет -

Варна

Тема: Проблемно-

ориентирано обучение за 

формиране на ключови

компетентности

Вид: краткосрочно обучение и 

практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



Учител по математика в ПГХТД “Проф.д-р.Асен Златаров” 

гр.Нови пазар

Класен ръководител: на VIIIБ клас през учебната 2021/2022 г.

Преподавателската работа ми дава възможност и формира

умения за възпитание и обучение на учениците.

Приемам като предизвикателство: да мотивирам и приобщя

младите хора към знанието и научните постижения на 

човечеството.

Стимулирам и консултирам: учениците със затруднения по 

предмета. 

В своята дейност се стремя да развивам :

• Ученическото творчество.

• Личността на учениците.

• Интелекта и познавателните способности.

Педагогически стаж: 3 години

ПРЕДСАВЯНЕ



Занимания по интереси

➢ През учебна 2020/2021 година – ръководител на група

“Занимателна матеметика“;

➢ През учебна 2021/2022 година – ръководител на група

“Занимателна матеметика“.



Методи на преподаване

✓ Решаването на математически задачи играе огромна роля 

в математическото образование. Тя се определя от 

крайните цели на обучението по математика и се свежда до 

овладяването от учениците на методи за решаване на 

определена система от математически задачи, от друга 

страна – пълноценното постигане на целите на обучението е 

възможно само чрез решаването на система от учебни и 

математически задачи от учениците. 

✓ Решаването на задачи в обучението по математика е и цел 

и средство на обучение. Мястото и функциите на задачите

в обучението по математика винаги се определят в 

зависимост от целите на обучението. 

✓ В работата си, се стремя да се да давам и показвам задачи 

от реални житейски ситуации, за да могат учениците да 

разберат значимостта и ползата от математиката. 



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

➢ да продължа повишаването на компетентностите си

по  въпросите на функционалната грамотност на

учениците;

➢ да посетя обучения за повишаване на квалификацията;

➢ да защитя ПКС;



Информация за връзка:

E-mail:eminerahim@abv.bg


