Наша організація

Для вчителів
Навчального центру
"AB-Lingvo"
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1. Місія нашого навчального центру

• Вчителі “AB-Lingvo” дають лише якісні знання учням, студентам
та дорослим.
• “AB-Lingvo” – альтернативний навчальний заклад, у якому дають
справжні знання.
• Якщо Вам пощастило стати членом нашого дружнього
колективу, напевне, у Вас такі ж самі цінності, як і у нас: «Давати
справжні знання тим, хто цього потребує». Ласкаво просимо!
Бажаємо Вам бути нашим кращим учителем назавжди!
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2. Міста, у яких ми працюємо
Навчальний центр/Центр перекладів “AB-Lingvo” працює у наступних містах:
Шостка та район, Конотоп, Кролевець
Контакти в м. Шостка та смт. Вороніж
Тел.: (05449) 7-46-37, (05449) 6-20-93, (05449) 7-37-83
Моб.: (066) 712-99-10, (068) 160-75-65, (096) 397-98-01, (093) 910-41-90
E-mail: ab-lingvo@i.ua
Адреса головного офісу: вул. Карла Маркса, 44 (1 під'їзд)
Адреса філії в центрі м. Шостка: вул. Миру, 2 (2 під'їзд)
Адреса філії в м. Шостка: вул. Депутатська, 1 (колишній Трест Шостхімстрой,
напроти БК Жданова)
Адреса філії в районі Куйбишева: вул. Халтуріна, 37 (3 під'їзд з кінця, оф. 95)
Адреса філії в районі Вінниці: вул. Бабушкіна, 39а (3 під'їзд, оф. 38)
Адреса філії в смт. Вороніж: вул. Пролетарська, 5 (1 вхід в універмаг, 2 поверх)
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2. Міста, у яких ми працюємо
Контакти в м. Конотоп
Моб.: (096) 985-54-60, (095) 402-88-51, (093) 910-41-90
E-mail: ab-lingvo@i.ua
Адреса головного офісу: вул. Ватутіна, 2 (3-й під'їзд з
кінця, нумерація під'їздів зворотня, 4-й поверх, оф. 55)
Контакти в м. Кролевець
Моб.: (096) 985-54-60, (095) 402-88-51, (093) 910-41-90
E-mail: ab-lingvo@i.ua
Адреса головного офісу: вул. Комуністична, 10, оф. 8 (вхід з двору, 1-й під'їзд, 2-й
поверх)
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3. Принципи роботи в “AB-Lingvo”
У нашій роботі ми користуємося наступними
принципами:
•виконання умов, описаних у витягах з наказів
(Це документ, який Ви підписуєте при
працевлаштуванні. Це основи, правила взаємодії
в колективі та з учнями, розпорядок дня та
загальні положення щодо функціонування
нашого навчального закладу);
•відповідність до тих характеристик, які Ви
зазначили у Вашому резюме, стосовно особистих
якостей та загальноприйнятих людських
цінностей;
•виконання робочих вимог адміністрації.Якщо
простіше: Вам треба навчати дітей, студентів або
дорослих, любити роботу з людьми, бути
лояльним учителем та гарно ладити з
керівництвом. Це все!
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4. Предмети, які у нас викладаються. Послуги
Навчальні послуги
•Іноземні мови для дітей та дорослих
•Інтенсив-курс «Часи англійського
дієслова»
•Інші шкільні предмети (математика,
фізика, хімія, географія, біологія, історія
тощо)
•Дошкільна підготовка
•Дошкільна розвивальна група
"Успішна дитина"
•Студія образотворчого мистецтва
"Промінчик"
•Група продовженого дня
•Моделювання та дизайн одягу
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4. Предмети, які у нас викладаються. Послуги
•Літні дитячі табори
•Літній міський дитячий табір
•Туристично-розважальний табір
Допоміжні послуги
•Послуги психолога
•Послуги логопеда
•Тимчасовий денний догляд за дітьми
Безкоштовні послуги
•Он-лайн допомога учням
•Психолог он-лайн
Детальніше про кожну послугу на сайті
www.ab-lingvo.org.ua
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5. Короткі правила, дотримання яких гарантує
лояльність адміністрації

•

•

•
•

Брати до уваги та виправляти
помилки у роботі. Робити це
систематично
Бути слухняним учителем. Ніхто,
звісно ж, не любить неадекватних
людей
Виконувати робочі вимоги. Вимагати
від вас чогось іншого ніхто не буде
Проявляти ініціативу! Брати участь у
житті організації. Це дуже важливо!
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6. Що про нас говорять клієнти
У нас на сайті дуже багато відгуків як від батьків, так і від самих учнів. Тож
приводимо лише малу частину.
Поступление в ВУЗ - одно из приоритетных направлений в жизни ребенка,
вступающего во взрослую жизнь. Наши выпускники поведали нам о том, как
они устроили свое будущее.
•Марина. Сумской аграрный университет. "Спасибо, мне очень пригодились
Ваши уроки. Мне посчастливилось стать одной из первых в списке!"
•Женя. Национальный авиационный университет г. Киев (НАУ). "Спасибо
большое за английский язык!"
•Ира. Сумской пед. университет им. Макаренко (физ-мат). "Моя мечта сбылась.
Спасибо учительнице".
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6. Що про нас говорять клієнти
•Алексей. Сумской лицей (Кадет). "Меня заставили родители, но знания мне
пригодятся. Тут так все серьезно...".
•Алексей. Севастопольский национальный университет атомной энергии и
промышленности. "Баллы на ЗНО – заслуга учебного центра".
•Иван. Сумы. Пед. институт (врач педиатр). "Занятия пригодились".
•Дарина. Университет им. Драгоманова. "Поступила на бюджет, спасибо Вам
большое".
•Оксана. Киевский кооперативный институт бизнеса и права. "Спасибо вашим
специалистам по всем предметам".
•Александра. Киевский университет им. Шевченка. "Занятия пригодились,
большое спасибо".
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7. Що ще думають про нас
"Добрый вечер! Меня зовут Всеволод Дегтярёв! Я занимаюсь в Лингво уже
полгода. Я очень доволен. Преподаватели отличные, всё хорошо объясняют и
вообще организация очень хорошая, она помогает детям с учёбой, что очень
важно в наше время. Всем советую идти и заниматься там, очень удобно и не
дорого. Деньги которые вы будете платить стоят того, чтобы вы получали
достаточное количество информации для учёбы. Я не жалею, что занимаюсь там,
всем советую!
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!"
Всеволод Дегтярёв

"Мой внук стал посещать уроки английского языка с ноября 2013 года. Второй
год мы занимаемся у преподавателя Рудченко Сергея Владимировича. Это очень
добрый, внимательный и отзывчивый человек и отличный преподаватель. Я
вижу большие результаты в знаниях английского языка у моего внука. Большая
Вам благодарность за то, что Вы есть".
Ковалева Любовь Владимировна
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7. Що ще думають про нас
Здравствуйте. Очень довольны работой педагога Юлии Николаевны. Через 2
месяца работы с ребенком были заметны улучшения и причем большие!!! Но
самое главное, что мы ходим на занятия Успешный ребенок, нам 4 года и
ребенок идет с большим удовольствием, ходим мы 2 раза в неделю, а сейчас
он просит ходить. Большое спасибо педагогу!!! Очень довольны. Мама Сережи
Мы только месяц занимаемся у Анны Михайловны и нам очень нравится. Мой
ребенок ходит с огромным желанием. Анна Михайловна умеет найти подход к
детям и пробудить интерес к изучению англ.языка.

Хочете, щоб і про вас так писали?
Станьте нашим кращим учителем!
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8. Наші статті. Ви теж можете писати

•

На нашому сайті є розділ «Статті».
Матеріали пишуть також і наші учителі.
Якщо Ви володієте словом, ми готові
обговорити з Вами умови роботи в
данному напрямку. Це може бути
Вашим додатковим видом заробітку.
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9. Наша газета «Успешный ребенок»
Про що ми в ній пишемо?

Виховання, навчання, відпочинок…
Все, що пов’язано з дітьми… Про це
наша газета.
Ставайте нашим автором та отримуйте
гонорари за написання корисних
статей!
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10. Чому краще працювати у нас
Адміністрація “AB-Lingvo” працевлаштовує лише обраних учителів,особливих. Ще
раз вітаємо Вас із тим, що Ви – наш висококласний спеціаліст!
Чому Вам краще працювати саме у нас?
•У нас багато робочих місць по всьому місту. Без роботи Ви не будете!
•Ви самостійно обираєте методику, за якою будете викладати
•Можна використовувати досвід наших спеціалістів, а також ділитися своїм на
нашому сайті в спеціальному розділі
•Ви можете познайомитися з нашими учителями на сторінках сайту або наживо
•Не треба рано прокидатися – у нас заняття з обіду (крім вихідних днів: сб та нд)
•Ми постійно проводимо рекламні кампанії, тож учнів у Вас буде достатньо
(якщо Ваш предмет користається попитом: англійська, німецька, українська,
математика, підготовка до школи)
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10. Чому краще працювати у нас
•
•
•
•
•
•
•

•

Ми не «бігаємо» по уроках учителів без потреби (в межах робочого процесу та
плану)
Ми не вимагаємо вести довжелезні записи конспектів та доповідей (бо
графоманія – це зайве)
У нас є свій сайт та друкована газета. Ви можете писати статті (це гарна
можливість самореалізації)
Ми заохочуємо ініціативи та нововведення (тільки ж розумні)
Заняття проходять здебільшого індивідуально або в міні-групах (2-4 учнів), а це
легше, ніж у загальноосвітній школі
Ми Вас забезпечуємо навчальними матеріалами (вигадувати нічого не
доведеться)
Ми не працюємо з клієнтами, які зверхньо ставляться до наших учителів (Вас в
жодному випадку не змусять не перед ким «плазувати»). Тільки взаємоповага у
стосунках «Учитель – клієнт»
Не треба «проганяти» програму, як у школі. Навчаємо по факту необхідності в
поповненні знань (звісно ж, не затягуємо навчальний процес)
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11. Наші гарантії
• Ви гарантовано отримуєте зарплатню. Ми
намагаємося вчасно виплачувати аванси та
остаточні розрахунки щомісяця.
Відтермінування можливе на 1-2 дні. Це
залежить від своєчасності оплати клієнтами
наших послуг. Влітку у нас сезон
відпочинків, проте ми працюємо й надалі,
якщо є клієнти. Про Вашу відпустку можна,
звісно ж, домовитися (відпускні не
заплановані, бо оплату Ви можете
отримувати тоді, коли є клієнти).
• У нас передбачені різного роду надбавки
та доплати за кількість годин, категорії
клієнтів, участь у житті організації тощо. Про
це вам також повідомлять в процесі роботи.
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12. Можливості кар’єрного зростання
За схемою 1 працівник
може пройти шлях від
вакансії учителя до
вакансії виконавчого
директора. Починаючи
з посади «керівник
відділення», спеціаліст
обмежується в годинах
на викладання свого
предмету (до 10 годин).
Це обумовлено новим
робочим
навантаженням
працівника.
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12. Можливості кар’єрного зростання
•

•

За схемою 2, поєднуючи на початковому
етапі дві вакансії, учитель може
отримати посаду комерційного
директора. Зверніть увагу, що, зростаючи
в кар’єрному плані, працівник повинен
буде залишити посаду учителя на етапі
«Старший рекламної групи». Проте ми
дозволимо залишити 10 годин на
викладання свого предмету за бажанням.
Коли з’явиться потреба в посадах
виконавчого директора та комерційного
директора? – Наша організація
розвивається постійно та стрімко. Старші
керівні посади виникнуть природним
чином разом з ростом необхідності в них.
Можливо, саме вам пощастить, та ви
станете нашим Партнером.
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13. Співпраця з “AB-Lingvo”
•
•

Ви також можете мати у нас
підробіток як рекламний агент.
Ви можете брати участь та
перейняти ініціативу за
організацію позакласного
життя як наших учнів, так і
учительського персоналу. За це
може бути винагорода.
Залежить від ступеня участі.

Спитайте, як це зробити!
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14. Що думають наші вчителі про організацію
• Покотило Ю.М.
Колектив дружний, привітний. Загалом
стосунки товариські. Керівництво уважне,
як до клієнтів,так і до своїх працівників.
• Беленко В.М.
Злагоджена команда фахівців, які створили
гарну атмосферу в колективі. Це люди, які
завжди допоможуть і підкажуть, що
робити в складних ситуаціях.
• Рудченко С.В.
Професіонали своєї справи, дружний, чесний
колектив та керівництво.
• Вареник А.І.
Про колектив навчального центру та
керівництво: відповідальні, допомагають
за необхідності, ввічливі, стримані.
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14. Що думають наші вчителі про організацію
• Кочубей С.Г.
Тепло и душевно я была принята в коллектив, было
очень приятно начинать работать, возникло
желание целиком и полностью «отдаться
работе». Уважительное отношение со стороны
администрации, умение находить компромисы по
принятию решений, желание работать на полную
силу, создание условий для работы сотрудников –
вот что притягивает и заставляет быть единым
целым с коллективом и администрацией.
• Кролевецька Т.В.
Якщо коротко, то колектив "AB-Lingvo“ - це колектив
професіоналів-однодумців, головною метою яких
є надати учням всі необхідні знання.
• Нечипоренко Т.В.
Наш колектив – це, в першу чергу, професіонали своєї
справи, це творчі, активні, відповідальні,
доброзичливі вчителі, на чолі яких стоїть
молодий, сповнений сил і енергії, здатний
заряджати позитивом інших людей, директор
Максим Васильович.
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14. Що думають наші вчителі про організацію
• Мінтус А.М.
Керівництво тісно співпрацює з колективом
учителів, завжди підтримує їх та намагається
зробити умови роботи оптимально зручними,
із порозумінням ставиться до будь-яких
проблем. Як директор, так і завучі йдуть
назустріч вчителям, підтримують їх ідеї щодо
процесу навчання учнів. Завдяки вагомому
внеску, у першу чергу директора та завучів, у
трудову діяльність нашого навчального
центру ми і маємо такі позитивні результати
нашої роботи на сьогоднішній день.
• Водень А.М
Щиро кажучи, атмосфера у нас дійсно дуже
привітна і люб’язна. Колектив дуже
організований і дружний, директор дійсно
справедливий, а завучі намагаються
знаходити окремий підхід до кожного
клієнта, приймаючи до уваги побажання
кожного.
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