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Лична 

информация

Собствено име 

Фамилия , 

Гюлсуна 

Имам-Башова

Адрес Балтачица 12, 2932, с. Абланица 

(България)

E-mail gyul1968@abv.bg

Националност българска 

Сфера на 

работа

Образователна, учител

Р е з ю м е



Образование и обучение

придобитата квалификация Учител по английски език в средните училища

Обучаваща или образователната 

организация

СУ "Св. Климент Охридски", София (България)

Основни предмети 

Обучаващата организация

Придобита квалификация

Обучаваща организация

Английски език

Обучителен център Меридиан 22

Учител по техническите дисциплини

Технически Университет София- Свободен факултет

Дати1987 - 1992 

придобитата квалификацияинженер по електроника и автоматика

Обучаващата организация Технически Университет София



18.112013г.:

Придобитата  четвърта квалификационна степен;

07.11.2011г.:

Придобитата  пета квалификационна степен



Професионален опит

Заемана длъжност или 

позиция

1993г. 

Учител по труд и техника;

Учител по техника  и технология;

Oт 1996 насам -Учител по английски 

език;

Име и адрес на работодателя СУ "Св. Паисий Хилендарски"

Христо Ботев 1, 2932 с. Абланица 

(България)



Участия в обучителни програми и проекти 

за учители:

08.02.2018-10.07.2018г.- Планиране на съвременния 

урок по чужд език и литература в условията на новите 

учебни програми в гимназиален курс „обърнатият” 

час по литература ( flipped classroom), Обучение на 

„Просвета- София” АД, гр. София/ рег.номер 

013747/28.06.2018г.

07.02.2018-31.05.2018г.-Планиране на съвременния 

урок по чужди езици в условията на новите учебни 

програми ( началени прогимназиален етап), Обучение 

на „Просвета- София” АД, гр. София / рег. Номер 

011902/23.05.2018г.



10.01.2018-20.01.2018 г. - Най-новите информационни 

програми в процеса на обучение, Обучение на 

„Просвета- София” АД, гр. София

/ рег. Номер 008815/30.03.2018г.

08.12.2017-15.12.2017г. – Диагностични процедури в 

учебно-възпитателния процес, ЮЗУ, Благоевград-

факултет по педагогика, център за продължаващо 

обучение / рег. Номер 02296/23.02.2018г.



15.10.2017-20.10.2017г.  - Еразъм+, КА2, проект 

„Другостта” 2015-1- BG01-KA 201-014300 в Солун, 

Гърция, обучителен семинар, Стратегически 

партньорства в училищното образование: Гърция+ 

Португалия + Палермо, Италия + България, издаден  е 

документ Europass Mobility /20.10.2017г.

24.10.2016-28.10.2016г. - - Еразъм+, КА2, проект 

„Другостта” 2015-1- BG01-KA 201-014300 в Палермо, 

Италия, обучителен семинар, Стратегически 

партньорства в училищното образование: Гърция+ 

Португалия + Палермо, Италия + България, 

сертификат от Danilo Dolci, издаден  е документ 

Europass Mobility /28.10.2016г.



2013-2015г.- международен проект по Коменски-„Водата-

анализ и използване”  със страните Румъния, Гърция, 

Турция, Франция, Испания, Полша, Литва, Австрия, 

Италия (Сицилия), България;

Посещение и обмяна на опит.

Април, 2013г. – Посещение на училище в САОНЕ, 

Франция- за обмяна на опит,  с ученици на разменни 

начала;

2012-2013г. – проект ‘Успех”,  тема “Пътешественик” с 

ученици от 9-12 клас;



Роля на учителя

- Учителят подбира методите на обучение;

- изяснява очакваните резултати;

- предлага източници на информация- (автентични   по 

възможност);

- управлява учебния процес;

- стимулира свободното изказване на учениците;

- приема ученика като съвкупност от силни и слаби страни;

- има добронамерено отношение към ученика  с уважение и 

доверие;

Да си учител означава да имаш стремеж към  усъвършенстване 

на качествата си като човек и като преподавател;



Отговорности на учителя:

Те са свързани с неговите длъжностна характеристика:

- да участва в квалификационни-методически дейности по 

съответния учебен предмет;

-участие в подготовката, организирането, оценяването и 

анализирането на входно-изходното равнище на учениците;

- разработване на тестове, задачи и  критерии за оценяване;

-планира образователната дейност и инструментариума за 

постигане на очакваните резултати;

- изготвя годишни разпределения и учебни програми според 

нормативните документи;

- попълва ученическите  книжки за връзка с родителите:

- структурира и провежда учебния процес;

- създава атмосфера и дисциплина за провеждане на учебния 

процес както между учител –ученик така и между учениците;



Методи на преподаване/
Стратегия

1. Материали по учебната система- учебници,

дискове, тестови книжки;

2. Материали разработени от самия преподавател;

3. Материали разработени от колеги;

4. Учебни програми за  съответните класове на преподаване ;

5. Годишни разпределения за съответните  класове;

6. Книги за учителя и разработки на планове на уроци

7. Визуално-нагледни средства- бяла дъска, проектор, плазма

8. Полезни уеб страници за четене с разбиране, 

слушане с разбиране, тестове;

www.esl.com

www.oup.com

www.talkenglish.com

-, 

http://www.esl.com/
http://www.oup.com/
http://www.talkenglish.com/


Самооценка

Обучените от мен ученици са най-доброто доказателство за добре 

вършената работа. Имам ученици, приети във ВУЗ с изпит по 

английски език и такива, които са се добре устроили в живота 

чрез ползване на английски език.

Най-силната ми страна като учител са знанията, които имам по 

предмета и непрекъснатото ми обогатяване със знания.

Все още има ученици , за които трудно се намира добра 

мотивация за учене.

Отношението ми към учениците винаги е 

добронамерено и винаги откликвам на техни нужди и проблеми 

според знанията и способностите ми.

С времето учениците ми благодарят за положените 

усилия за обучението им.



П Р И Л О Ж Е Н И Я:



П Р И Л О Ж Е Н И Я:



П Р И Л О Ж Е Н И Я:



Из живота в училище:






