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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Христинка Тошкова Башева 
 

 

 България 

     0878691510        

 E-mail hrisi7777777@abv.bg 

 

  

Пол: Ж | Дата на раждане: 07/06/1987 | Националност: Българка 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ  
  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  

 

 

  

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
  

 

01.12.2017 – до момента 

 

 

 

14. 02. 2017 – 31. 10. 2017 

Детски учител 

77 ЦДГ „Магнолия” 

 

Детски учител 

ЧДГ „Малки чудеса” 

  

01. 01. 2015 – до момента 

 

 

 

 

 

Октомври 2016 – юни 2017 

 

 

 

 

Октомври 2013 – юли 2014 

 

 

            

 

 

                        Октомври 2006 - 2010 

Докторантура на тема: „Приемната грижа в България в началото на 21 век – европейски модел и 

национална специфика” 

ИЕФЕМ-БАН; 

 

„Предучилищна педагогика” 

Магистратура 

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

  Магистратура „Етнология и културна антропология” 

„Великденският календарен цикъл в село Крапец, Врачанско” 

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

„История” 

Бакалавър 

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Майчин език Български 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ   

 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски А2  А1  А1  А1  А1  

  

Руски А2  А2  А2 А2  А2  

  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Научно-изследователска дейност; работа с деца от масовите детски градини; работа с деца от 

малцинствата. 

Компютърни умения и 

компетенции 
▪ Отлична работа с инструментите на Microsoft Office™. 

 

 

Други умения  ▪ умения за индивидуална работа и работа в екип, комуникативност и адаптивност, организационни 

умения. 

 

- Допълнителни дейности 

 

 

 

 

 

 

- Публикации 

- Стаж в списание „Българска наука”, състоящ се в писане на статии, превеждане на материали от 

английски на български език и вземане на интервюта с български учени. 

 

- Доброволческа работа в Неправителствена организация, занимаваща се с деца в риск. 

Доброволческата работа се изразяваше в срещи през седмицата и запознаване на децата с 

българските традиции и обичаи. 

 

 

- „Идеология на приемната грижа – такава, каквато дойде в България” – в сборник в памет на 

Димитър Маринов; Сборникът е приет от НС и очаква публикуване - 5180 думи.; 

 

- „Приемната грижа в медийното пространство”  (предадена за сп. „Българска етнология” - 5 910 

думи); 

 

- „Приемната грижа в България и българската култура до 50-те години на ХХ в.” в списание 

„Българска наука”, бр. 85 от януари 2016 г. – 4143 думи 

 

- „Европейски модели и българска специфика на услугата ‘Приемна грижа’  в България в началото 

на  XXI  в .” - 5 380 думи; статията е предадена в срок за сборник ‘Студентски четения’ на катедра 

„Етнология”  на СУ и предстои отпечатване; 

 

 

- „Първият ‘Семеен дом’  в България от 16. 01. 1987 г. и публичният дебат върху него в  медийното 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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пространство”; статията е предаден в срок за Т. 12 на „Етнографски проблеми на народната култура” 

 

- Статия: /в съавт. с Е.Цанева/ „Adoption from Foster-care in Bulgaria - latest legal Ideas analyzed through 

some recently collected empirical data” 


