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•• НастоящаНастояща местоработаместоработа::СтаршиСтарши възпитателвъзпитател
въввъв ВтороВторо основноосновно училищеучилище ««ГоцеГоце ДелчевДелчев»»

•• АдресАдрес: : гргр..ГоцеГоце ДелчевДелчев,,»»ТодорТодор КаблешковКаблешков»»22
•• ОбразованиеОбразование: : ВисшеВисше
•• ЗаеманаЗаемана длъжностдлъжност:: учителучител вв началенначален етапетап II--

IV IV класклас
•• ПедагогическиПедагогически стажстаж: : 2929 годинигодини
•• ИнформацияИнформация заза връзкавръзка: : 08872524480887252448



•• ЧленЧлен нана МетодичМетодическескотоото обединениеобединение нана учителитеучителите
отот началенначален етапетап ;;

•• ЧленЧлен нана КомисияКомисия попо ““ПротивопожарнаПротивопожарна
безопасностбезопасност вв училищеучилище””;;

•• УчастиеУчастие вв работниработни групигрупи сс определенаопределена насоченостнасоченост..



•• ФилософияФилософия нана преподаванепреподаване

•• ПостиганеПостигане нана положителниположителни променипромени вв личностталичността нана
ученицитеучениците ии

•• овладяванеовладяване нана трайнитрайни знаниязнания, , уменияумения ии навицинавици..

•• ВсичкиВсички ученициученици иматимат силнисилни странистрани ии целтацелта нана
образованиетообразованието ее дада гиги

•• идентифицираидентифицира ии надгражданадгражда..

•• ИндивидуалнитеИндивидуалните различияразличия ее необходимонеобходимо дада сесе
разпознаватразпознават, , уважаватуважават ии доридори поощряватпоощряват..



1.1.ИзготвянеИзготвяне нана методическиметодически материалиматериали::
изработванеизработване нана тематичнитематични разпределенияразпределения заза ІІ--
ІІVV класклас

изготвянеизготвяне нана тестоветестове,  ,  контролниконтролни работиработи ии
критериикритерии заза оценяванеоценяване знаниятазнанията нана ученицитеучениците

изнасянеизнасяне ии посещенияпосещения нана откритиоткрити уроциуроци



КвалификационнаКвалификационна дейностдейност::

11. . ПКСПКС--удостоверениудостоверениее заза IIIIII класклас--квалификацияквалификация--СУСУ--
ДДИУУИУУ гргр..СофияСофия --20120122 гг..

22..УчастиеУчастие вв квалификационниквалификационни курсовекурсове::
УдостоверениеУдостоверение №№0077--09098686/11.04.2006/11.04.2006гг..-- ““БазовиБазови ии
специфичниспецифични компютърникомпютърни уменияумения нана учителиучители попо
НачалнаНачална училищнаучилищна педагогикапедагогика””

33..СертификатСертификат №№20120177/26.04.2012 /26.04.2012 гг. . –– ““ПодготовкаПодготовка заза
създаванесъздаване нана елентронниелентронни уроциуроци““



Част IІ. Приложения I

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ
НА АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име-Хрисимов,Иван,Асенов
Адрес- ул.“Тодор Каблешков” 5 гр.Гоце Делчев
Телефон- 0887252448
E-mail-ivanhrisimov.@abv.bg
Националност- България
Дата на раждане- 1958г.



ТрудовТрудов стажстаж

•••• ДатиДати ((отот--додо) 19) 198585 гг. . –– додо сегасега

•••• ИмеИме ии адресадрес нана работодателяработодателя--ВтороВторо ОУОУ ««ГоцеГоце
ДелчевДелчев»» гргр..ГГ..ДелчевДелчев

•••• ДатиДати ((отот--додо) 19) 198383 гг. . –– додо сегасега



ОбразованиеОбразование ии обучениеобучение
•• ДатиДати ((отот--додо) 198) 19811 гг. . –– 19198585 гг..

•••• ИмеИме ии видвид нана обучаващатаобучаващата ВПИВПИ ““ НеофитНеофит РилскиРилски”” ––
гргр..БлагоевградБлагоевград

••илиили образователнатаобразователната организацияорганизация СпециалностСпециалност: : 
НачалнаНачална училищнаучилищна педагогикапедагогика

•••• НаименованиеНаименование нана придобитатапридобитата НачаленНачален учителучител

••квалификацияквалификация съссъс специализацияспециализация ““ФизическоФизическо
възпитаниевъзпитание””

•• НивоНиво -- МагистърМагистър

•• ДатиДати ((отот--додо) 19) 197373 гг. . –– 19197676гг..

•••• ИмеИме ии видвид нана обучаващатаобучаващата ТехникумТехникум попо
електротехникаелектротехника гргр. . БанскоБанско


