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Част I  

1. Представяне

Старши учител по руски и френски език в 

Професионална гимназия по туризъм „Д-р 

Васил Берон“, гр. Велико Търново

Член на методическото обединение на 

чуждите езици

Класен ръководител

Участие в обучения, семинари и курсове.



2. Общи сведения

Име: Румяна Иванова Ошкина

E-mail: ochkina@abv.bg

Служебен адрес: гр. Велико Търново

ул. „Цанко Церковски“ № 10

ПГТ „Д-р Васил Берон“

mailto:ochkina@abv.bg


Образование: висше – магистър

- Кубански държавен университет –

гр.Краснодар, Русия: Филолог, 

преподавател по руски език и литература

- Преквалификация - ВПИ „Константин     

Преславски” – Шумен, ИПКУ „Д-р Петър 

Берон” – Варна - Френски език и 

литература, методика на преподаване на 

френски език



3. Педагогическа дейност

Философия на преподаването:

Преподаването на чужд език е формиране на 

умения за междукултурно общуване. Ос-

новната цел е обучението според държавните 

образователни стандарти в рамките на 

четирите типа речева дейност: слушане, 

четене, говорене и писане. Стремя се да 

включвам всички ученици в процеса на 

комуникация на чужд език, да ги науча да се 

приобщават към живота в обществото, да 

развиват техните заложби и усъвършенстват 

личността си.



4. Методическа дейност

Разнообразни методи на преподаване –

традиционни, интерактивни и др.

Комуникативна насоченост на обучението по 

руски и френски език - създаване на ситуации, 

близки до естественото общуване – монологична 

и диалогична реч.

Развитие на познавателните способности и 

творческата самостоятелност на учениците.



5. Квалификационна дейност

- Втори клас – квалификация - Институт „Пушкин”, Москва, 

Русия, ИПКУ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна, 1992

- „Enseigner le français d’affaires”- Centre International d’Etude

des Langes, Brest, France, 2000

- Stage de Formation „Enseigner l’Europe – La dimension

européenne de l’éducation” – Варна, 2000

- Cours internationaux de langue française – Mons-Hainaut, 

Belgique, 2002

- Stage international d’été en didactique du français langue 

étrangére ou seconde- Louvain-la-Neuve, Belgique, 2006

- Курс по методике „ Новые тенденции в преподавании

русского языка как иностранного”, 2008

- Stage de formation de formateurs FLE – Bordeaux, France, 

2010



Квалификационна дейност - продължение

- „Професионално портфолио на учителя – технология 

на изграждане“ – удостоверение № 2416/17.07.2017 

г.

- „Формиране на колектив чрез средствата на 

тиймбилдинг“ – удостоверение № 807/2.10.2018 г.

- „Обучение по дигитални умения и ИКТ“ –

удостоверение № 04011-19/20.04.2019 г. 



6. Извънкласна дейност

Като класен ръководител – срещи с родители на 

ученици

Работа с ученици, изучаващи френски език, по 

проект etwinning с ученици от Франция и Белгия 

„T’es qui, t’es où?“, 2016-2017



Част II

Приложения

- Открит урок по френски език като втори чужд в 

10 клас, март 2007 г. 

- Тематични презентации по руски и френски 

език

- Презентация на учениците по проекта „T’es

qui, t’es où?“ -

https://www.youtube.com/watch?v=xiOFPn97iJs

https://www.youtube.com/watch?v=xiOFPn97iJs

