Curriculum vitæ

Osobní údaje:
Jméno:

Alexej Kokorev

E-mail:

alexej.kokorev@post.cz

Pracovní zkušenosti:
2017 – dosud

lektor český jazyk – německý jazyk, turistický průvodce

2016 – dosud

koordinátor školního vzdělávacího programu na Gymnáziu Cheb

2014 – dosud

okresní garant Soutěže v cizích jazycích – německý jazyk kategorie I, II a III

2003 – dosud

učitel český jazyk – německý jazyk, pedagog volného času Gymnázium Cheb
vedoucí školního volnočasového Clubu Sušenky
vedoucí školního divadelního souboru Trychtýř
Školní koordinátor pro Krajinnou výstavu / Landesgartenschau 2006 Cheb –
Marktredwitz, a 2016-17 Cheb – Bayreuth
PR pro Gymnázium Cheb a administrace školních facebookových stránek
Koordinátor programu Gymnázium Cheb – škola UNESCO
Teambuilding pro nové žáky a jejich třídní učitele
Tvůrce školního vzdělávacího programu pro předmět Umělecká výchova (uvedeno
ve sborníku Příklady dobré praxe pro gymnázia, VÚP Praha, 2008)

1998 – 2005

předseda organizace Prev-Centrum Cheb
Program primární prevence pro školy chebského okresu

1992 – 2003

učitel český jazyk – německý jazyk, Gymnázium Cheb

Další zkušenosti:
Česko-německé projekty s tématem novodobých česko-německých dějin v a
zaniklých obcí chebském příhraničí
- Tady jsme doma (podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti a Robert Bosch
Stiftung) – projekt zakončený výstavou
- Böhmische Dörfer/České vesnice (podpořeno nadací Vodafone) - projekt
zakončený výstavou
- Překračování hranic /Grenzüberschreitungen – společně s organizací Antikomplex
– vyšla kniha
Česko-německé divadelní projekty
- Šibeničníkovy písně/Galgenvogels Lieder společně s Gymnasiem ChristianErnestinum Bayreuth – scénické zpracování básní Christiana Morgensterna
- Konflikty mezinárodní divadelní workshop a představení v Bosně (zúčastnili se
Češi, Němci, Bosňáci, Nizozemci)
- Česko-německý muzikál Láska = Liebe (co-režisér, překladatel)

Vzdělání:
2015 – 2016

Studium – Koordinátor školního vzdělávacího programu

1998 – 2005

Kurzy primární a sekundární drogové prevence a pedagogiky volného času
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1987 – 1992

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta
obor: český jazyk – německý jazyk, zakončeno státní zkouškou a obhajobou
diplomové práce Video ve výuce cizích jazyků
v rámci studia semestrální studium v Německu včetně tam konaných zkoušek

1983 – 1987

Gymnázium Cheb
4leté všeobecně vzdělávací gymnázium (maturitní zkouška: český, ruský, německý
jazyk, matematika)

certifikáty:

Hodnotitel ústní a písemné maturitní zkoušky z českého a německého jazyka,
Zadavatel maturitní zkoušky

Hobby a záliby:
Česko-německé moderní dějiny, divadlo, film, kultura, moderní technika, turistika
Ostatní:
Cizí jazyky:

německý jazyk – C2 státní zkouška
anglický jazyk – A1
ruský jazyk – A1

PC:

MS Office, internet, jednoduché grafické programy, jednoduché programy pro
správu webu, Facebook, tvorba v prostředí Smart Notebook

Soft skills:

kreativita, komunikační schopnosti, organizační talent, spolehlivost, loajalita,
flexibilita, schopnost práce v týmu, empatie, motivace k osobnímu růstu a dalšímu
vzdělávání
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