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Викладач, перекладач,
репетитор англійської
мови. Офіс менеджер.
Киев, 24 июля 2014
Отрасль — Наука, образование, переводы

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Гаманенко Оксана Іванівна

— Готовк командировкам

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

Впевнений користувач ПК. Вільне володіння пакетом програм
Microsoft Office (Word, Excel, Access та ін.), PowerPoint. Впевнений
пошук інформації в інтернеті.
Кваліфікаційні знання та вміння:
- вільне володіння англійською мовою;
- добре володіння німецькою мовою;
- досконалий переклад з англійської на українську чи російську
мови;
- досконалий переклад з української чи російської мови на
англійську мову;
- знання методики викладання іноземних мов;
- вміння знаходити індивідуальний підхід до учнів з врахуванням
вікових особливостей;
- розвинуте педагогічне мислення;
- вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного,
трудового виховання учнів;
Трудова діяльність:
2011-2013 рр
Приватний репетитор з англійської мови. Проведення занять за
шкільною програмою, допомога у виконанні домашніх завдань,
посилена підготовка до тестів та іспитів, індивідуальний підхід до
учнів, власні методики у навчанні.
2012 р.
Обов'язкова практика викладання англійської мови в школі м. Києва.
Проведення уроків відповідно до програми. Підготовка розгорнутих
планів конспектів уроків
2013 р.
Обов'язкова практика викладання англійської та німецької мов в
Київському національному лінгвістичному університеті. Проведення
занять відповідно до програми. Підготовка розгорнутих планів
конспектів уроків
2012-2013 рр.
Викладач англійської мови в навчально-освітньому центрі ''Шанс".
Займалась з дітьми різних вікових категорій. Основна діяльність:
навчання нового лексичного та граматичного матеріалу (з дітьми
дошкільного віку в ігровій формі), розвиток фонетичних навичок
учнів, підготовка творчих завдань, ознайомлення з культурою та
традиціями Великобританії та Америки.
2013-2014 рр.
Викладач англійської мови в ЛЦ "Космополіт".
Займалась з учнями переважно шкільного віку. Проводила групові та
індивідуальні заняття.
Основна діяльність: навчання нового лексичного та граматичного
матеріалу, розвиток фонетичних навичок учнів, пошук та подання
роздаткового матеріалу, що відповідав темам занять тощо.
Інтереси:
Наукова та художня література, фантастика. Активний відпочинок.
Особисті якості:
Відповідальна, комунікабельна, чесна, відкрита до навчання та
удосконалення професійних навичок, умію працювати на загальний
результат в колективі.
Без шкідливих звичок.

