


Основна информация

 Работя като начален учител в Осмо СУ „Арсени 
Костенцев“, гр. Благоевград от 2017г. до момента.



Образование и квалификация

 Магистър по Предучилищна и начална 
училищна педагогика.

 Професионална квалификационна степен –
втора.

 Старши учител.



Образование и квалификация

 Обучителен курс на тема "Предизвикателствата пред възпитанието в съвременното 

училище" - Благоевград, 17.02.-28.02.2018г

 Квалификационен курс на тема " Използване на интерактивни форми и методи в 

образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и 

паметта на учениците"- Благоевград, 23.06.2018

 Квалифиликационен курс "Методика за обучение на децата и учениците по безопасност 

на движение по пътищата" - ЦПО "Професия 21 век", София, 08.05.2019г

 Квалификационен курс "Иновативни педагогически технологии в училищното 

образование" - Благоевград, 05.2019г.

 Квалификационен курс "Office 365" - Сдружение "Образование без граници - БГ 2012", 

София, 11.2019г.

 Квалификационен курс №35580005 - Учене чрез преживяване - активен подход за 

взаимодействие в обучението - Школо ООД, София, 26.05.2021



 Удостоверение № 081539/23.05. 2022г. за участие в курс на тема: 

Диагностичната дейност на учителя



 Участие в конференция "Global ecological problems, prevention and 

solution. Teachers vizion in practice and theory" , American university 

and international teachers association - Благоевград, 03.07.2019

Научно-практически форуми и конференции



Педагогическа практика

 От 2017/18 учебна година до 2018/19 учебна година,

като учител в група за целодневна организация на

учебния ден съм работила с групи от ученици в 3.клас и

1. клас.

 От 2019/20 учебна година до момента съм класен

ръководител, понастоящем на ученици от 4. клас.



 Проект "Твоят час" -

"Работете ръчички за

радост на всички",

занимания по интереси,

юни 2018, учебна година

2017/2018

Участие в проекти

 „Аз съм журналист“ –

проектни и творчески

дейности осъществени през

периода от 01.06.2021г. до

23.06.2021г.



Философия на преподаване

Истинският педагог е дошъл от „бъдещето“ и води смело своите 

ученици натам.

Шалва Амонашвили

Моята философия на преподаване е насочена основно към формиране на

функционални компетентности у учениците. За мен е изключително важно да създам

добра и спокойна атмосфера за работа на учениците, в това число те да се научат

да бъдат толерантни, да ценят личното пространство на другия, да умеят да

общуват добре помежду си и да работят в екип. Постигайки всичко това, учебният

процес е много по-продуктивен и пълноценен.

В своята практика се стремя да подпомагам всеки ученик според неговите нужди –

както онези, които срещат трудности с учебното съдържание, така и тези, които

гонят по-високи цели и успехи. Работя индивидуално и с изоставащите, и с

напредналите ученици, за да може всеки един от тях да покаже най-доброто, на

което е способен.

Не на последно място за мен е особено важно учениците ми да имат възможност да

се изявят, да участват в проекти, да работят заедно в името на обща кауза.

Добрата комуникация с родителите считам за изключително важна, особено в

обучението на ученици от първи до четвърти клас.



Постижения на мои ученици 
през учебната 2020/2021г

Международно математическо състезание

Математика без граници – зимен кръг

Константин Марков – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Международно математическо състезание

Математика без граници – пролетен кръг

Станислав Михайлов – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Константин Марков – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Национално финално състезание на СБНУ

Александър Александров – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Антонио Треновски – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Константин Марков – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Станислав Михайлов – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Емили Величкова – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Йоанна Иванова – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Стефани Димитрова – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Ния Тумбалова – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Теодор Малаков – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Алекс Илиев – СРЕБЪРЕН МЕДАЛМеждународно математическо състезание

Математика без граници 

Константин Марков – ФИНАЛИСТ



Постижения на мои ученици 
през учебната 2021/2022г

3. Г клас

 2 сребърни и 1 бронзов медал от състезанието „Математика без граници“ – Константин Марков, 3. Г 

клас.

 2 сребърни и 1 бронзов медал от състезанието „Математика без граници“ – Станислав Михайлов, 3. 

Г клас.

 1 бронзов медал от състезанието „Математика без граници“ – Константина Темелкова, 3. Г клас.

 II място на състезанието „Моята мечта“ – Константина Темелкова, 3. Г клас.

 Национално финално състезание на СБНУ:

- Златен медал - Александър Александров, 3. Г клас, Константин Марков, 3. Г клас

- Сребърен медал – Борислава Георгиева, 3. Г клас; Константина Темелкова, 3. Г клас; Силвия 

Филипова, 3.г клас; Теодор Малаков, 3.г клас; Станислав Михайлов, 3.г клас

 Награда от Директора на Осмо СУ за постигнати отлични резултати в учебно-възпитателната работа –

Константин Марков, 3. Г клас



Публични изяви
през учебната 2021/2022г



Сертификати



geri.barkova@gmail.com


