
Европейски формат на 
автобиография

Лична информация

Име

Адрес

Мобилен телефон:

e-mail

Страница в интернет

Националност

Дата на раждане

  Трудов стаж

Дати (от – до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата 
на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и 
отговорности

Дати (от – до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата 
на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и 
отговорности

Дати (от – до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата 
на работа

Заемана длъжност
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Калин Василев Василев

гр. София, жк “Стрелбище”

0878 164 664

kalinvv@yahoo.com

http://kalin.50web  s.com  

Българин

05.07.1975г.

14. 09.2001 – 08.03.2004

ПУ “Св. св. Кирил и Методий, с. Радотина, общ. Ботевград

образование

възпитател

водене на полуинтернатна група

15. 10. 2004 – 30.08.2007

ОУ “В.Левски” - Ботевград

Образование/ медицина

Логопед

Терапия на езикови и говорни нарушения

01.09 2007 г. – до сега

Частно средно общообразователно училище  “Рьорих”

образование

Логопед 

Терапия на езикови и говорни нарушения; подпомагане на 
интеграцията на деца със специални образователни потребности
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Образование и обучение
 

Дати (от – до)

Име и вид на обучаващата 
организация

Наименование на придобитата 
квалификация

Основни предмети/застъпени 
професионални умения

Образователна степен

Лични умения и компетенции
Придобити в жизнения път, но 
не непременно удостоверени с 
официален документ или 
диплома

Майчин език

Други езици

Четене

Писане

Разговор

Социални умения и 
компетенции

Съвместно съжителство с 
други хора в интеркултурно 

обкръжение, в ситуации в които 
комуникацията и екипната 
работа са от съществено 

значение

Технически умения и 
компетенции

Работа с компютри и 
специфично оборудване, 

машини и др.

Допълнителна информация

09.09.1996 – 08.11.2001

Югозападен университет ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Логопед  и  учител  в  логопедически,  предучилищни,  училищни  и 
клинични заведения

Теория и методика на терапията на езикови и говорни нарушения

Магистър 

Български

Руски                Английски

Отлично            Мн. добро

Отлично            Добро

Отлично            Добро

Работа  с  деца  от  разнородни  етнически  групи,  както  и  с  деца  с 
увреждания

MS Office, Open Office, Internet, HTML
Операционни системи: Windows, Linux Ubuntu

Тема на дипломната работа: “Диагностика на заекването. Определяне 
на степента на тежест на заекването”
Научен ръководител: доц. д-р Д. Георгиева
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