
Марин Георгиев Бърдарев
Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си 
възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 

от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови 
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на 

образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в 
държавата и в обществото. Той трябва да се стреми към развиване на нови практики, да 
се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост от учениците си, да 

притежава умения за боравене със съвременните технически умения за работа в екип, да 
притежава отлични управленски и комуникативни възможности.

Профил
АДРЕС

гр. Банско 2770, ул. "Пирин" №16

обл. Благоевград



И-МЕЙЛ

mbardarev@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт: https://nu-bansko.bg/

Facebook: Начално училище „Свeти Паисий Хилендарски” гр. Банско

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Първи клас / Втори клас / Tрети клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Музика /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма на „Еразъм+“ / Проект "Твоят час" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



Музикален клуб - "Свирим, пеем и мечтаем"

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

НУФИ

БАКАЛАВЪР

Китара

МАГИСТЪР

Музикална педагогика

МАГИСТЪР

Начална училищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА



Учител по музика

15/09/2011 - 01/07/2013

"Център за работа с деца" - гр. БанскоУчител по музика и народни инструменти

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в 
екип, лоялност, толерантност, емпатия, комуникативна способност при общуване с 

родители, създаващ позитивна среда около себе си, мотивиран и умеещ да мотивира за 
успех.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Добри организаторски умения. Умения за разрешаване на проблеми и взимане на 
решения. Участия в проекти.Координация на дейности, организация на съвместни 
дейности, разпределение на функции и задължения, гъвкавост, инициативност, 

креативност.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с операционна система WINDOWS Владеене на MS Office (Word, Excel, Power 
Point)Работа с internet приложения.Работа със специализирани музикални програми за 

редакция и обрабoтка на звук - (WavePad Sound Editor, Adobe Audition)



КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие. Педагогическо 
взаимодействие чрез разнообразни форми.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални – свиря и съм учител по акордеон, пиано, китара, тамбура и народно пеене. 
Свиря и пея в МФГ "Бански Старчета" от 2007 година.Организатор съм на съвместни 

концерти на моите ученици, заедно с едни от най-известните музиканти от шоубизнеса в 
България.

Квалификации и обучения
СЕРТИФИКАТ

11/06/2014

Тема:"Облачни технологии - Офис 365"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

31/07/2019

Курс на тема: "Диагностична дейност на учителя"

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

05/06/2017

Курс на тема:"Иновативни методи в обучението"



СЕРТИФИКАТ

11/06/2014

Практически семинар на тема: "Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на 
педагогическата дейност"

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

23/09/2015

Свидетелство за ПЕТА професионалноквалификационна степен

КУРС

01/07/2019

Свидетелство за Професионално квалификационна степен

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

03/10/2017

Свидетелство за ТРЕТА професионалноквалификационна степен

03/10/2017

Свидетелство за ЧЕТВЪРТА професионалноквалификационна степен

УДОСТОВЕРЕНИЕ

24/06/2019



Сертификат за проведено обучение - Shkolo.bg

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

23/09/2015

Тема:"Иновативно училище"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

05/06/2017

Тема:"Интегративни взаимодействия в образователния процес"  

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/01/2018

Тема:"Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в I - IV клас"

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

15/07/2019

Удостоверение за допълнително обучение на тема: "Работа с дигитална платформа 
Envision Play - споделяне и адаптиране на съдържание

СНИМКИ (13)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Да си учител е призвание и мисия.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и 
целите на уроците си както традиционните методи на преподаване, така и модерните 

методи, защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от 
съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече 

любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички 
форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни, щом вниманието на 

учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Учителстването не е само професия, а е по-скоро признание. Най-често учителят работи 
за своите ученици и тяхното усъвършенстване повече, отколкото за каквото и да е друго. 

Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си, така и с 
техните родители, а и с останалите преподаватели на класа.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

"Диплом за отлична педагогическа дейност" - "Орфеево изворче" - гр. Стара ЗагораПърва 
награда от видеоконкурс "Децата и фолклора" - гр. Пловдив

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата. Tова ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на 
квалификацията ми, и усвояване на нови компетентности. Изграждането на приятелски 

отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за 
постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна 

среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага 



най-доброто за тях, дава положително отношение към професията на учителя.


