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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
 
Позиция по проекта: Учител - консултант на ученически екип 
 

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

 

Адрес  

Телефон    

Факс  

E-mail  

Националност    

Дата на раждане  

Пол  
  

  

Трудов стаж  
  

Дати  

Заемана длъжност или позиция  

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя  

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

  

  

Дати  

Заемана длъжност или позиция  

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя  

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

  

Дати  

Заемана длъжност или позиция  

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя  

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

 

Дати  

Заемана длъжност или позиция  

Основни дейности и отговорности  

Име и адрес на работодателя  
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Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Ниво по националната 
класификация  

 

 

Дати  

Наименование на придобитата 
квалификация 

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Дати  

Наименование на придобитата 
квалификация 

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Ниво по националната 
класификация  

 

 

Дати  

Наименование на придобитата 
квалификация 

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 

Ниво по националната 
класификация  

 

 

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 
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Социални умения и компетенции 
Съвместно съжителство с други хора в 

мултикултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на доброволни 
начала (например  в областта на 
културата и спорта) у дома и др. 

 

  

Технически умения и 
компетенции 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 

  

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и др. 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

  

  

Други умения и компетенции 
Компетенции, които не са  

споменати по-горе. 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

  

 
Свидетелство за управление на 

МПС  
 

 

 
 
 

  

Допълнителна информация [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА 

КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 
 
 
 
Съгласен/-на съм да взема участие  в дейностите по настоящия проект по процедура МИГ Павликени 
– Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и 
в трудно достъпните райони“ 
 
 
 
Подпис: 
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