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ОКСАНА
БОНДАРЕНКО

Мої учні говорять, що я строгий, але справедливий вчитель. У своїй роботі я
застосовую сучасні методи навчання, намагаюся мотивувати учнів, виховувати в них
соціальний інтелект і повагу до інших культур, формувати впевненість у собі та
навички командної роботи. Отримавши цінний досвід роботи в Середній
загальноосвітній школі № 25, а також сертифікат про підвищення кваліфікації в
галузі інклюзивної освіти, я шукаю роботу у сфері навчання дітей з особливими
потребами.

Вчитель початкових класів
Середня загальноосвітня школа № 25, Київ

Проведення уроків, перевірка зошитів
Проведення позакласних заходів, батьківських зборів
Підготовка та здача звітності

вер 2017 - теп. час

Асистент вчителя
Середня загальноосвітня школа № 25, Київ

Допомога вчителю у плануванні та проведенні навчальних занять
Організація та проведення позакласних заходів
Допомога учням у виконанні домашніх завдань

вер 2015 - сер 2017

Спеціаліст (Початкова та дошкільна освіта)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

вер 2014 - лип 2015

Бакалавр (Початкова та дошкільна освіта)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

вер 2010 - лип 2014

Викладання предмета "Фізична культура" в
початкових класах
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Вивчення методики формування різнобічного фізичного розвитку і спортивного
вдосконалення, психофізичної підготовки учнів.

бер 2017 - кві 2017

Робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги
Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Б. Грінченка

Освоєння методик розвитку уваги та навичок спілкування дітей з однолітками.

жов 2016 - лис 2016

Планування уроків     

Робота з ПК     

Рекомендації надаються за запитом.
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Освіта і кваліфікації
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