ИНТЕРВЮ С Г-Н ИЛХАН АХМЕД
ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И
ТРАНСПОРТ – ГР. ДУЛОВО

Здравейт е г-н Ахмед, ще ни кажет е ли как се решихт е да ст анет е директ ор?
-

Всеки търси предизвикателства в живота си, за да се развива. Приех
възможността да бъда директор като предизвикателство.

Работили сте като учител. На какво ви научи тази професия?
-

На много неща. Продължава да ме учи. Работата с учениците е много
приятна. Всеки ден контактувам с млади хора. Уча се всеки работен
ден.

На какво успяхте да научите вашите ученици, през времето, в което
преподавахте?
-

Първо на уроците, след това на поведение, на възпитание, да спазват
правилата и задълженията си по училищните правилници.

Какво Ви харесва във вашата професия?
-

Както и преди малко ви казах, харесва ми това, че имам възможност да
работя с млади хора, да съм в течение на новостите, с вижданията на
младите. Възможността да им предам своя опит, да ги науча на нещо,
да ги подготвя за живота.

Каква е вашата философия по отношение на обучението и работата с
деца?
-

Философията на всеки учител долу-горе е една и съща. Първо, с моето
поведение да бъда пример за учениците. Да предам на учениците това,
което те трябва да знаят като знания и умения, като подготовка за
живота.

Какво е най-голямото предизвикателство в нашето образование?
-

В нашето образование предизвикателства са много. Аз ще говоря за
нашето училище конкретно. Предизвикателство за нас е например
всички ученици да положат успешно държавните зрелостни изпити. Да
се борим с вашето примирение, с липсата на достатъчно желание от
ваша страна да учите. Да ви подобрим мотивацията за учене. Да ви
научим на ред и дисциплина.

Ако имахте възможност да смените работата си с някоя друга, каква би
била тя? И защо?
-

Възможности винаги има, но аз харесвам професията и работата си.

Склонен ли сте да приемате съвети или предпочитате да вършите неща на
своя отговорност?
-

Човек се учи цял живот. Няма хора, които да са научили всичко и да
знаят всичко. Склонен съм да се съобразявам с неща, които са нови за
мене, но иначе си държа на изискванията за ред и дисциплина.

Какво е вашето послание към учениците?
-

Учи, слушай, изпълнявай. Развивай се. Подготви се за живота.

Благодарим Ви за отзивчивостта. Пожелаваме Ви да сте жив и здрав.
Успех в отговорната мисия.

Интервюто подготвиха учениците от клуб „Млад журналист“

