
Портфолио

на Радка Хубинова Алтаванска,

учител по БЕЛ в 40 СУ „Луи Пастьор“- гр. София



Част 1. Информация за учителя

●Лични данни;

●Образование и квалификация;

●Философия на преподаване



Лични данни

Име, презиме, фамилия Радка Хубинова Алтаванска

Националност българска

Рождена дата 01.02.1989г.

Образование ПУ „Паисий Хилендарски” – специалност 

Български език и история – випуск 2012г. 

(бакалавър)

Професионална квалификация: учител по 

български език и литература и по история

СУ „Св. Климент Охридски” – специалност 

Психология – випуск 2014г. (магистър)

Професионална квалификация: магистър по 

психология – организационно поведение и 

консултиране на организацията

Професионална квалификация Пета ПКС

Настояща работа 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София

Заемана длъжност Учител по български език и литература

Педагогически стаж от 2012г.

Семейно положение омъжена, две деца



Допълнителни курсове и квалификации

Време на провеждане 

на обучението

Обучение Обучаваща или 

образователна 

организация

Квалификационни 

кредити

21.11.2020г. до 

29.11.2020г.

Участие в подготвителен курс за 

Пета ПКС на тема „Планиране и 

организация на учебния процес”

Департамент за информация и 

повишаване на квалификацията 

на учителите към Тракийски 

университет, Стара Загора

2

13.06.2018г. до 

14.06.2018г.

Участие в курс на тема 

„Портфолиото в съвременната 

образователна парадигма“

Сдружение „Образование, 

технологии, общество -ОТО“ –

гр.София

1

10.02.2015г. Участие в семинар на тема 

„Интерактивни методи в 

обучението“

Регионален инспекторат по 

образованието – София – град, 

фондация „Просвета“

16.09.2013г. до 

20.09.2013г.

Участие в петдневно обучение на 

педагогическите специалисти, 

заемащи нова за системата на 

народната просвета длъжност, 

както и връщащи се след 

продължителен отпуск или след  

прекъсване на учителския стаж по 

специалността повече от две 

учебни години

Проект „Квалификация на 

педагогическите специалисти“



Философия на преподаване

В работата ми като учител често се налага да влизам в ролята на магьосник,

треньор, мениджър, градинар, актьор (аниматор), режисьор,

звероукротител и екскурзовод.



Философия на преподаване

Понякога се случва да изпадам в ситуации, в които трябва да открия талант

там, където той липсва. За целта се налага да сея любопитство, от което да

очаквам да покълне мотивация, а след време да поникне знание. Тук на помощ

идват организационните ми умения. Чрез различни упражнения и задачи се

стремя да постигна добри резултати. За да се случи това, е необходимо да вляза

в ролята на актьор (аниматор). Режисирам хода на урока си, познавам

сценария, но доста често излизам извън рамките му, тъй като човешкият

фактор е непредвидим, а интересите на учениците са различни. Понякога се

превръщам в звероукротител, но гледам на това като на ценен опит.

Да преподавам за мен значи да пътешествам из различните кътчета на

човешкия опит и познание, с които да запознавам учениците; да им показвам

неизвестното за тях и да наблюдавам как сами избират на кое островче на

знанието искат да пуснат котва.



Моята главна задача се състои в

предаването на знанията, уменията и опита,

които съм натрупала, но и във възпитанието у

учениците на любов към езика, литературата и

ценностите, които носи тя, така че с тяхна

помощ учениците да се превърнат в достойни

хора.

Опитвам се да адаптирам събитията от

реалния живот с изучаваното, така че то да не

е абстрактно понянтие, а нещо значимо и

приложимо.

Като учител знам, че работните дни не

завършват с училищния звънец и връзката

учител-ученик-родител е фундаментална за

учебния процес.

Знам, че не трябва да губя самообладание в

конфликтни ситуации и се опитвам да

решавам проблемите с бистър ум и

хладнокръвие.

Преподавател



Учебен процес

За един добър учебен процес е важно ученикът да се довери на своя учител,

който да го преведе през непознатото. Естествено, дисциплината е от

съществено значение, но налагането ѝ трябва да се осъществява не с „твърда

ръка“, а чрез провокиране на любопитство и емпатия, чрез взаимно уважение

между участниците в обучителния акт.

В учебния процес винаги се опитвам да покажа на децата, че тяхното мнение е

ценно за мен и търся обратна връзка в комуникацията си с тях. Обръщам

внимание на нещата, които те смятат за важни.



Ученици

Учениците трябва преди всичко да чувстват,

че са партньори и важно звено в собственото

си лутане из света на науките.

Най-добре те учат, когато усещат

добронамереността на учителя и искреното

му желание да научат нещо, което да ги

докосне, което да възприемат като ценно.

Очаквам от учениците си да са мои

партньори в обучителния процес, да не се

отказват след провалите си, а да се учат от

тях; да споделят интересите си с мен и заедно

да търсим правилното средство и методи за

тяхното обучение. Очаквам да постигаме

резултати и да не се задоволяваме с

минимума, а максимумът да не е самоцел.



Част 2. Документация по учебния процес

●Годишно тематично разпределение  по български език и 

литература за 8.клас (3 урока);

●Методическа разработка на 3 урока;

●Дидактически материали за онагледяване



№ по 

ред

Продълж

ителност 

на часа

Тема на урочната 

единица

Вид урочна 

единица

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението

Нови 

понятия

Контекст и дейности за 

всяка урочна единица

Методи и 

форми на 

оценяване по 

теми и/или 

раздели

1. 40мин. Функционални стилове 

на БКЕ

Нови знания Разбира отношението между 

понятията текст и стил. 

Различава понятията 

индивидуален стил и 

функционален стил. Познава 

функционалните стилове на

БКЕ.

стил, 

индивидуален 

стил, 

функционален 

стил

Умее да работи в екип при 

изпълнение на съвместни задачи. 

Проявява толерантност и 

учтивост към събеседника. 

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт

Оценки за 

индивидуална 

работа и работа по 

групи

2. 2 часа по 

40мин.

Героизъм и човечност в 

„Илиада“

Обобщение Различава основни персонажи 

и характерни особености на 

епическия разказ за 

Троянската война.

Представя теоретични знания 

например за сюжет, за 

персонажна система чрез 

дигитални средства. Съпоставя с 

личния си опит интерпретирани 

в откъсите от „Илиада“ ценности 

и норми, проблеми и конфликти, 

характерни за Античността, и 

обосновава позицията си по тях.

Оценки за 

индивидуална 

работа

3. 40мин. Разговорен стил Нови знания Разпознава особеностите на 

разговорния стил. Участва в 

диалог, като се съобразява със 

ситуацията. Извлича и 

използва информация от 

разговорни текстове при 

решаване на комуникативни 

задачи.

Съобразява се с участниците в 

комуникативния акт. Чeте и 

предава информация, получена 

от различни източници. 

Формулира отговори в 

съответствие с учебната 

ситуация.

Оценки за 

индивидуална 

работа и работа по 

групи



Методическа разработка  на урок по 

български език за 8.клас

Урок 1



Тема: Функционални стилове на 

българския книжовен език

●Вид на урока: за нови знания

●Образователни цели:

●- да се овладеят знания за отношението между концептите текст и стил, от една

страна, и между концептите индивидуален стил и функционален стил, от друга страна;

осмокласниците да познават кои са видовете функционални стилове – разговорен

стил, официално-делови стил, научен стил, художествен стил, публицистичен стил;

●- да се развият умения у учениците за разграничаване на различните функционални

стилове, с които се отличават текстовете в речевата практика;

●- като четат текстове, принадлежащи към различни функционални стилове

(художествен, научен, медиен), учениците получават информация за пеперудите –

интересен природен феномен, който се отличава със специфични особености; да

обогатят знанията си за видовете пеперуди, за стадиите в развитието им, за

стопанското значение на някои видове.



●Нови понятия: стил, индивидуален стил, функционален стил

●Специфика на работата с въвеждащите текстове:

● В началото на урока се използва мултимедия, с чиято помощ

осмокласниците се запознават с богатството от видове пеперуди, научават

интересни факти за тяхното развитие и за мястото им в природата. Акцент при

работата върху развиването на четивната грамотност на осмокласниците

посредством общата тема „Пеперуди“ са задачите от третата група (с. 36 в

Учебника) – Оценяваме и прилагаме информацията от текста. Като

изпълняват упражненията, учениците разширяват своите своите литературни

познания („Потърсете други творби на Н.Лилиев. Запознайте се с живота и

творчеството на поета“), учат се самостоятелно да търсят и откриват

информация по определена тема или проблем („Потърсете в интернет

информация за най-известните в света паркове с живи пеперуди“).



●План на урока:

●1. Същност на стила.

●2. Видове стил:

●а) индивидуален стил;

●б) функционален стил.

●3. Видове функционални стилове:

●а) разговорен стил;

●б) официално-делови стил;

●в) научен стил;

●г) художествен стил;

●д) публицистичен стил.

●4. Алгоритъм за определянена стила на текста.



●Очаквани резултати:

●- Да се актуализират знанията и уменията за познатите видове текст – научен,

художествен, медиен;

●- Да се усъвършенстват рецептивните умения на учениците чрез извличане,

обработване и прилагане на информация от текст и от невербален източник с

определена комуникативна задача.

●Ход на урока:

● В началото на урока чрез беседа с елементи на лекционно изложение се

представят особеностите на понятието стил, което се използва в различни

сфери на обществена дейност – в модата, в архитектурата, в музиката и т.н.

Като резултат осмокласниците осмислят значението на стила като съвкупност

от признаци, които отличават предметите един от друг.

● От различните употреби на понятието за стил в живота се преминава към

значението, с което понятието се използва в науките на езика. Най-добре е

осмислянето на това значение на думата стил да стане посредством прилагане

на индукция – чрез анализ на стиловите черти на три конкретни текста, които

принадлежат към различни функционални стилове, но се характеризират с

общи моменти в темата.



Учителят използва текстовете за пеперудите от началото на урочната

разработка в учебника. Важно е учениците да разберат, че стиловите черти са

всъщност признаци на текстовете, изразени със специфични езикови средства,

които са предпочитани в рамките на един или на друг функционален стил.

Възможен е и друг подход при преподаването на урока.

Дедуктивно се съсеждат понятия за индивидуален и за функционален стил.

Дават се примери от речевата характеристика, с която осмокласниците са

запознати: стилът на писателя Х е пример за индивидуален стил; начинът на

говорене или на писане в сферата на научното прозрение – пример за

функционален стил. Чрез беседа се изясняват основните признаци на петте

функционални стила.

Чрез поредица от задачи за самостаятелна работа се изясняват стъпките от

алгоритъма за определяне на стила на текста, т.е. алгоритъма на

стилилистичния анализ на текст.

●Материали за онагледяване: учебник по български език за 8. клас, изд.

„Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова









Урок 2

Методическа разработка на урок по 

литература за 8. клас



Тема: Героизъм и човечност в „Илиада“

●Вид на урока: Обобщение

●Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):

●1. Възпитателни:

●Да се обобщят и систематизират формираните социокултурни компетентности

по отношение на:

●светогледните идеи, характерни за Античността;

●интерпретираните в изучения текст ценности и норми, проблеми и конфликти,

характерни за Античността;

●Специфичните начини на въздействие на „Илиада“.

●2. Образователни:

●Да се обобщят и систематизират формираните литературни компетентности по

отношение на:



●интерпретация на откъси от „Илиада“, даващи информация за Античността;

●Интерпретация на „Илиада“ съобразно родовите и жанровите ѝ характеристики.

●3. Развиващи:

●Да се развиват формираните литературни социокултурни компетентности чрез:

●разбиране и осмисляне на извлечената от изучаваните текстове информация с

оглед на тяхното естетическо въздействие;

●самостоятелен подбор, извличане, осмисляне на информацията от различни

източници за изпълнение на конкретна задача – изследователска, комуникативна

или творческа;

● самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на „Илиада“.



●План на урока:

●1. Обобщаване на знанията за епическия герой

●2. Тълкуване на образа на Ахил в контекста на проблемите и ценностите на епохата. 

Въпросът за житейския избор.

●3. Ролята на боговете в „Илиада“

●4. Коментиране на начина, по който художествената литература поставя и интерпретира 

човешките проблеми

●5. Обобщение на влиянието и ролята на Омировия епос в европейската култура

●Опорни знания и умения, основни понятия:

●Учениците:

●- Познават характеристиката на епическия герой.

●- Разпознават особеностите на епическия стил.

●- Могат да коментират художественото интерпретиране на житейски проблеми и 

въздействието на текста.

●- Формулират идеите, конфликтите, ценностите и посланията на „Илиада“.

- Съпоставят с личния си опит отношенията, ценностите и посланията на текста.



●Ход на урока:

●Актуализиране на знания и умения: актуализират се знанията за композицията,

идеите, образите, конфликтите в „Илиада“.

●Съдържателни акценти: Поставя се акцент върху сложното интерпретиране на

проблемите от житейския избор и върху хуманните послания на произведението.

●Ресурси: учебник – работа с рубриките „Да разтълкуваме текста“, „Да приложим“,

„Дискусионен клуб“, „Работа по проект“, работен лист № 7

●Допълнителни задачи: Изготвяне на презентация за сюжета и проблемите в „Илиада“

●Задачи за контрол: Въпросите от „Да разтълкуваме текста“ и/или от рубриката „Да

приложим“ от работен лист №7

●Очаквани резултати:

●Разпознава жанровите характеристики на епоса „Илиада“.

●Тълкува „Илиада” съобразно културноисторическите характеристики на творбата.

●Съпоставя с личния си опит интерпретирани в „Илиада“ ценности и норми, проблеми и

конфликти, характерни за Античността, и обосновава позиция по тях.

Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в „Илиада“.



●Материали за онагледяване:

●- учебник по литература за 8.клас, изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева,

Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова;

●- работен лист № 7 от комрлекта с работни листове по литература за

8.клас, изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко

Пенчев, Олга Попова















Методическа разработка  на урок по 

български език за 8.клас

Урок 3



Тема: Разговорен стил

●Вид на урока: за нови знания

●Образователни цели:

●- да се овладеят знания за съдържателните, функционалните, жанровите и

езиковите особености на разговорния стил;

●- да се развият умения у учениците да извличат информация от разговорни

текстове при решаване на разнообразни комуникативни задачи; да се

усъвършенстват способностите на обучаваните лица да участват в диалог, като

съобразяват изказа си със спецификата на съответната речева ситуация, и да се

научат да сравняват и да анализират различни проблеми по време на

диалогичното общуване;

●- като четат различни текстове, принадлежащи към разговорния функционален

стил, и извличат от тях информация по конкретни проблеми, осмокласниците

да се научат да разграничават комуникативните и езиковите особености на този

стил.



●Нови понятия: няма

●Специфика на работата с въвеждащите текстове:

● Текстовете в началото на научната разработка са представителни за

разговорния функционален стил. Първият текст е разговор между две

момичета, които са съученички. Вторият текст е откъс от разказа на писателя

Й. Йовков „По жицата“ и е диалог между литературни герои – Моканина и

Гунчо. Третият текст е запис на разговор между приятели, единият от които е

писател и скоро е издал нова книга. С помощта на въпросите и задачите на

стр.44 вниманието на учениците се насочва към важни стилови черти на

текстовете, а осмислянето на овладяното познание помага на осмокласниците

да се запознаят с разнообразните езикови изразни средства, характерни за

разговорния стил.

●План на урока:

●1. Същност на разговорния стил.

●2. Признаци на разговорния стил.

●3. Езикови средства, използвани в текстовете на разговорния стил:

●- фонетични средства;



●Очаквани резултати:

●- Да се разпознават съдържателните, функционалните, жанровите и езиковите

особености на текстовете от разговорния стил.

●- Учениците да се включат в диалог, като съобразяват изказа си със ситуацията

на общуване и подбират езикови средства, уместни за тази ситуация.

●- Да се сравняват и анализират различни проблеми при участие в диалог.

●- Да се извлича и използва информация от разговорни текстове при решаване

на комуникативни задачи.

●Ход на урока:

● Учениците се запознават със специфичните стилови черти на текста, като

анализират конкретни разговорни текстове и чрез беседа с преподавателя сами

откриват комуникативните стилотворни фактори и езиковите стилотворни

фактори, които оформят спецификата на разговорния стил. В урочната

разработка е предпочетен именно такъв индуктивен подход:

●- предлага се таблично оформена информация за стилистичните особености на

трите въвеждащи в урочната разработка текста: форма и предмет на

общуването; участници в общуването; жанр на текстовете; начини за

осъществяване на контакт между комуникантите;



Особеностите в употребата на признаци на разговорния стил при участие на

осмокласниците в диалог се изясняват по практически път – припомнят се

характеристиките на диалога като специфична форма на речевото общуване

(информация, с която учениците са запознати от обучението по български език

в предишни учебни години) и се поставят акценти върху правилата, с които

общуващите трябва да се съобразяват, когато са в режим на диалогично

общуване със свои събеседници. В тази част на урока е необходимо да бъде

обърнато внимание на факта, че диалогичното общуване е най-типично за

разговорно-битовите неофициални комуникативни ситуации, но то може да се

осъществява и при официално общуване в научната функционална сфера.

●Материали за онагледяване: учебник по български език за 8.клас, изд.

„Булвест 2000“, Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова









Част 3. Оценяване ефективността от учебния процес











Справих ли се със

задачата?
Редактирай!

Допуснал си грешка!

Ученикът получи оценка

Добър (4)


