НАШИТЕ УЧИТЕЛИ
Интервю с господин Динков – преподавател
по физическо възпитание и спорт.

Интервю с г-н Милков – най-младият учител в нашето
училище

Интервюиращи: От колко години преподавате?
Г-н Динков: Над тридесет години работя като учител.
И: Защо избрахте тази професия?
Д: Аз много обичам спорта, а и още от малък съм си мечтал да
бъда учител. Завърших висше образование в София – специалност:
„физическо възпитание и спорт” и вече над тридесет години работя.
И: В кои други училища сте преподавали?
Д: Първо започнах в СОУ „Васил Левски”, след това преподавах в
Езиковата гимназия.
После в ОУ „Никола Вапцаров” и сега работя тук – в ОУ „Алеко
Константинов”.
И: В кое от всички училища ви харесваше най-много?
Д: Най-много ми харесваше в СОУ „Васил Левски”,… защото бях млад.
И: Разкажете ни нещо за спорта и спортните успехи в училище.
Д: Имаме много успехи, витрините са пълни с купи. Спортът, който
развиваме най-много в училище, е бадминтон. През 2013г. две наши
момчета се представиха достойно и станахме 5-ти в България. Тази
година
за малко не успяхме да стигнем до финали, но няма да се отказваме.
Винаги сме областни шампиони по футбол, големи успехи имаме и в
областта
на волейбол, тенис на маса и лека атлетика.
И: Какви са предимствата и недостатъците на Вашата професия? Д:
Предимствата са, например, че работя с млади хора и че се занимавам с
това, което ми доставя удоволствие. А недостатъци винаги има –
много нерви, напрежение също.

Интервюиращи: Кое Ви накара да изберете точно тази професия?
Г-н Милков: Желанието ми да работя с деца и да допринасям за
изграждането им като личности, възможностите и отговорността в тази
професия и динамичната среда.
И: Труден ли беше пътя Ви докато постигнете това което искате (да
станете учител)?
М: Да, все пак е голяма крачката от това да си ученик до това да си от
другия край на бюрото.
И: Кои са предимствата и недостатъците на тази професия?
М: Недостатъците са нещо за което цяла България знае, а предимстватаизключително много. От удовлетворението от това да научиш някого на
нещо полезно до дългите почивки и различното ежедневие, изпълнено с
шум, емоции, живот.
И: Ако можете да върнете времето назад бихте ли избрали друга
професия?
М: Ако зависи от това да си учител точно в България – да. Но що се
отнася до удоволствието, което доставя професията – не, не бих!

Господин Милков и г-жа Жечева на
състезание със свои ученици

