КОРПУС МИРУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
АМЕРИКИ
АНКЕТА ДЛЯ ЗАПРОШЕННЯ ДОБРОВОЛЬЦЯ
Організація
Назва.

Алчевська соціально-економічна гімназія

Місто, область

м. Алчевськ область Луганська

Адреса

вул. Леніна, 85-а

Телефон

8+38/ 06442/ 4-17-25

Поштовий

94214

індекс
Факс
Веб-сторінка
Електр. пошта

Директор/Керівник
П.І.Б. та посада

Директор гімназії Гревцева Валентина Володимиріва

Робочий телефон
Факс
Домашній телефон 8+38/ 06442/ 4-67-94
Електронна пошта

Запропонований координатор добровольця
П.І.Б. та посада

Вчитель англійської мови

РОбочий телефон

8+38/ 06442/ 4-07-65

Бабаханова Марина Робертівна
Факс
Домашній телефон 8+38/ 06442/ 3-53-31
Електронна пошта

Опис організації
Ваша організація є:
ý Державною

Державною

¨ Благодійною
¨ Неурядовою
¨ Спільним підприємством
¨ Приватною
¨ Іншою. Будь ласка,
зазначте:

Мета (цілі) організації, що наймає добровольця

Організація навчання

Англіїської мови; організація навчання управління підприємствами; сприяння
оволодінню
Оволодінню компžютерними навичками; сприяння кращому порозумінню
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українців та американців.

Стисла історія організації

До 01.09.2005 р. організація мала назву : "середня

загальноосвітня 
школа № 2 I – III ступенів". З 01.09.2005 р. – це соціально-економічна гімназія. В гімназії навчається 1030 учнів, працює 67 вчителів. При гімназії
організована і активно діє молодіжна суспільна організація "Республіка Рівних".
Гімназія – активний учасник багатьох Всеукраїнських, обласних та міських громадських проектів.

Причини, з яких організація запрошує

Гімназія запрошує добровільця,

добровольця
тому 
що має ціль більш цілеспрямовано розповсюджувати серед учнів навички оволодіння компžютерними технологіями за допомогою волонтера-добровольця; надати учням та педагогам можливість оволодітти більш вільно англійською мовою та
поширити знання про основи підприємницької діяльності.

Структура організації

Педрада на чолі з директором. Вищий орган само-

врядування – Конференція активу від 3-х категорій: від педпрацівників – збори трудовог колективу; від учнів II – III ступенів – учнівські збори; від батьків та представників громадкості – класні батьківські збори. Конференція обирає Раду гімназії та затверджує Піклувальну раду, Молодіжна організація "Республіка Рівних".

Кількість персоналу

В гімназії працює постійно 67 викладачів та 7-по
сумісництву.

Бажана освіта добровольця

Вища.

Кількість робітників, які розмовляють англійською мовою та її
рівень
4 вчителя англійської мови на достатньому рівні.

Фінансові ресурси, обладнання та інші робочі допоміжні ресурси, доступні для
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добровольця:
Інтернет, компžютер, телефонні комунікації.

Опис робочого місця та приміщень (Розташування, площа, стан тощо)
іноземної мови на третьому поверсі учбового корпусу гімназії. Площа 50

м2 ,

Кабінет
стан

задовільний.

Мова (мови), якою розмовляють Російська
на робочому місці

Чи можна скористатися

Так £     Ні c

послугами перекладача?
Якщо так, то скільки годин на

6

тиждень?  

Який внесок у діяльність організації очікується від
добровольця?
протягом 6 перших місяців

Максимальне сприяння оволодінню учнями гімназії

роботи
та педколективом англійською мовою.

Добре володіння англійською мовою значної кількопротягом двох років роботи
кості гімназистів та педколективу; закладання у гімназистів міцних знань в галузі
комп´ютерних технологій та підприєницької діяльності.

Опис робочого навантаження добровольця (запропоновані курси або
службові обов’язки та можливий розклад)
18 годин
1 година

англійської мови
з курсу " Основи інформатики",

1 година

з курсу "Основи підприємницької діяльності"

1 година

з курсу "Економічна освіта"

1 година

з курсу "Основи здорового способу життя".
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Групи українських громадян, на яких відображатиметься робота
добровольця за його початковим проектом
Учнівський колектив гімназії та педагогічний колектив.

Розвиток проектів (заходів), що знаходяться у процесі реалізації в
місті та області (як за участю українських, так і міжнародних
спонсорів)
Екологічні проекти: "Зелений наряд Луганщини", "Зелена брама", "Наш
регіон – місто-сад", Міжнародний Республіканський Інститут
«Зміцнення партійної організації та підготовка
До виборчої компанії

Ставлення

до

іноземців

(зокрема

до Толерантне.

американців)

Проблеми забруднення навколишнього середовища у

Гостро

географічному регіоні
стоєть проблема екологічного забруднення повітря, води, грунту.

Потенційне житло для
добровольця
Тип (квартира/кімната в

Ізольована кімната в приміщенні офісу.

гуртожитку)
Розташування
Площа

12 м2

Стан

Задовільний

Меблі

Шафа, ліжко, стіл робочий, обідній. За бажанням – інші

меблі.

Наявність електроенергії та
альтернативні варіанти

Є в наявності

Чи під’єднано будівлю до
каналізації?

Так c£    
ні

Наявність водопроводу (гарячої та холодної води) та
альтернативні варіанти
Є в наявності холодна вода та електронагрівач.
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Наявність системи центрального опалення та альтернативні варіанти
Є в наявності система центрального опалення
Наявність кухні

Є в наявності кухня.

Наявність ванної
кімнати

Є в наявності душова.

Стан готовності/наявності

Задовільний.

житла для добровольця

Місцезнаходження телефону для

Знаходиться в кімнаті для проживання.

використання добровольцем
Місцезнаходження доступу до Інтернету

Відстань від житла до роботи

В кімнаті для проживання.

2,5 км

Наявність транспорту від житла до

Тролейбус, маршрутне таксі.

роботи

Name, position and signature of the official supervisor

(signature)

Seal

Date:
Будь ласка, додайте до цієї анкети стислу інформацію про Ваше місто
(історію, традиції тощо).

П.І.Б., посада та підпис офіційного керівника
Гревцева Валенти на Володимирівна
Директор гімназії

(підпис)
    Печатка

Дата:
Копия верна

Канцара В.Д.
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