

Інформаційна картка
учасника  першого ( районного) туру конкурсу «Учитель року- 2016»

Прізвище, ім’я та по батькові 
Шумейко Станіслав Миколайович
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Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту) Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
	

Посада           вчитель географії, предмету « Захист Вітчизни»
	

Педагогічний стаж роботи              23 роки
	

Кваліфікаційна категорія            спеціаліст вищої категорії
	

Звання              « старший учитель»
8.
Педагогічне кредо Кожному учню увага та індивідуальний підхід
9.
Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте
інформаційно- комунікативні технології, проектна технологія, технологія « створення ситуації успіху»
10.
Власний особистісний і педагогічний портрет 

Педагогічне есе
Працюю в школі понад 20 років,
Учитель – це покликання моє
Серед  дітей,семестрів та уроків
У мене сенс життя напевне є.

Я викладаю різні шість предметів,
Готую кожен день я безліч тем,
То з інформатики про блоги в  інтернеті,
То з географії наявність в світі схем.

Та є предмет,що дуже актуальним 
Й важливим є у нелегкий наш час,
Виходячи з подій страшних,реальних,
Вітчизни Захист – головне у нас.

Повинні ми навчати наших учнів 
Як справжніх патріотів,козаків,
Вони ж країни нашої майбутнє
І молодий резерв захисників.

Тому відповідальність розумію,
Шукаю в справі правильний підхід,
Хоч про наочність в школі лише мрію,
Методикам своїм даю я хід.

У час інформаційних технологій 
Роблю я презентаціі свої 
Про різні види захисту і зброї 
Про тероризм, про напад і бої.

Роблю я також відео уроки 
З поясненням детальним “що”і“як”,
Шліфую в стройовій юнацькі кроки,
Почесну варту створюю  для свят.

Я на своїх уроках намагаюсь 
Підтримати дитячий інтерес,
Проекти з ними різні розробляю 
І моніторю у знаннях прогрес.

І кожен день нове й нове шукаю,
Знання і душу дітям віддаю,
Та іншої я долі не бажаю,
Я вчительську професію люблю. 


11.
Посилання на блог























ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
«УЧИТЕЛЬ РОКУ2016» 
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                      Шумейко_____________________
                      (Прізвище)
                      Станіслав ____________________
                        (Ім’я)
                   Миколайович_________________                   
                       (По-батькові)


І. Загальні відомості
Громадянство України
українець
Населений пункт
с. Ленінське
Дата народження (день, місяць, рік)
15.07.1962
Місце народження
с. Осокорівка, Нововоронцовського району
Адреса особистого сайту, блогу та ін., де можна познайомитись з учасником та опублікованими їм матеріалами (якщо є)
len-school.at.ua у розділі: Конкурс « Учитель року»
Адреса шкільного сайту в Інтернеті (якщо є)
len-school.at.ua
ІІ. Робота
Місце роботи (найменування освітнього закладу відповідно до статуту)
Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
Посада
вчитель географії
Предмети, які викладає
географія,інформатика,Захист Вітчизни
Класне керівництво (у даний час, в якому класі)
8 клас
Загальний педагогічний та трудовий стаж (повних років на момент заповнення картки)
23 роки
Кваліфікаційна категорія
спеціаліст вищої категорії
Відомості про досягнення учнів
2013 рік
районні змагання 
ІІІ місце – 3 учнів,і місце – 1 учень.
2015 рік
ІІІ місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо-патріотичної гри «Сокіл»( «Джура»).
2015 рік
надання допомоги благодійній організації Благодійного фонду « Солдатські матері»
Активна  та результативна участь  юнаків і дівчат у загальношкільних( сільських) заходах, присвячених вшануванню ветеранів другої світової війни та учасників АТО.
2012 р.
І-ІІ місця у районних змаганнях з допризивної підготовки молоді.
Відомості про друк у педагогічній пресі
Стаття в науково-методичному альманасі                     « Нива знань». Використання комп'ютера на уроках географії для моделювання природних процесів.2013 рік.
Почесні звання та нагороди (найменування та дата отримання)
Почесна грамота головного управління освіти і науки Дніпропетровської ОДА.   2001 рік. 
Подяка голови  Дніпропетровської ОДА, 2015 рік.
Місця та строки роботи за останні 10 років
Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
Викладацька діяльність за сумісництвом (місце роботи та посада)
-
ІІІ. Освіта
Найменування та рік закінчення професійної освіти
Криворізький державний педагогічний інститут,1991 рік.
Спеціальність, кваліфікація за дипломом
географія і біологія
Додаткова професійна освіта за останні три роки (найменування освітніх програм, курсів, стажування і т.п., місця та строки їх отримання)
Очний курс за програмою Intel   « Навчання для майбутнього»( версія10.1). КЗ ДОІППО ДОР, 2014 рік.
Знання іноземної мови (вказати рівень володіння)
англійська зі словником
Вчений ступінь

Назва дисертаційної роботи (робіт)

Основні публікації (в т.ч. брошури, книги)

IV. Громадська діяльність
Участь у роботі громадських організацій (найменування, напрям діяльності, дата вступу)

Участь у діяльності управлінської (шкільної) ради

Участь в реалізації районних, обласних, державних проектах (указати статус участі)

V. Дозвілля
Хобі
Із задоволення доглядаю за квітами, люблю малювати.
Спортивні захоплення та досягнення

Сценічні таланти

VІ. Контакти
Робоча адреса з поштовим індексом
Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, вул. Садова, буд №22, с. Ленінське, Апостолівський район , Дніпропетровська область, 53850
Домашня адреса з індексом
вул. Б Хмельницького, буд №38, с. Ленінське. Апостолівський район , Дніпропетровська область, 53850
Робочий телефон з міжміським кодом
(05656) 57-3-78
Домашній телефон з міжміським кодом
(05656)57-3-60
Мобільний телефон
Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання
Факс з міжміським кодом
Інформація не буде виставлена в електронному варіанті для всезагального використання
Робоча електронна пошта
lenschool1-3@ukr.net
Особиста електронна пошта

VІІ. Документи
Паспорт(серія, №, ким і коли виданий)
АК 815279 Апостолівський РВ УМВС України в Дніпропетровській області 22 лютого 2008  року
ІПН (індивідуальний податковий номер)
2284188154
VІІІ. Професійні цінності
Професійне кредо учасника
Вірю в силу знань і в краще майбутнє.
Творча співпраця з колегами - запорука успіху.
Чим приваблює робота в школі
Спілкування з дітьми. Маю можливість підтримувати  і розвивати  здібності дітей.
В чому, за думкою учасника, складається місія переможця Конкурсу «Учитель року»
Обмін досвідом. Створення іміджу навчального закладу.
ІХ. Додатки
Добірка кольорових фотографій:
	Портрет 9х13 см;
	Жанрова (з уроку, позакласного заходу, педагогічної наради та ін.)
	Додаткові жанрові фотографії (не більше 5)
Подаються на компакт-диску (або на іншому електронному носії) у форматі JPEG («*.jpg»), 300 точок на дюйм без зменшення оригінального розміру 

Цікаві відомості про учасника не розкриті попередніми розділами картки (не більше 500 слів)

Авторські статті та розробки учасника, які б він хотів опублікувати в засобах масової інформації 
Подаються на ком пакт-диску (або іншому електронному носії) у форматі DOC («*.doc»), не більше 5-ти.











_____________ /_______________________/
(підпис)                       (Прізвище, ініціали)

«___»___________20___ р.











АНКЕТА
учасника першого ( районного) туру конкурсу «Учитель року- 2016»

1.
Прізвище, ім’я та по батькові
Шумейко Станіслав Миколайович
2.
Дата  і місце народження
15.07.1962р. ,с. Осокорівка Нововоронцовського району
3.
Повна домашня адреса з поштовим  індексом, телефон, e-mail
вул. Б Хмельницького, буд №38, с. Ленінське. Апостолівський район , Дніпропетровська область, 53850
4.
Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)
АК 815279 Апостолівський РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20 січня 2000 року
5.
Ідентифікаційний код       2284188154
6.
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом
Криворізький державний педагогічний інститут,1991рік, вчитель географії і біології
7.
Місцероботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)
Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с. Ленінське, вул. Садова, 22, Апостолівський район, Дніпропетровська область, 53850  lenschool1-3@ukr.net
8.
Стаж роботи:   загальний – 23 роки
9.
у тому числі педагогічний: 23 роки
10.
Кваліфікаційн акатегорія 
спеціаліст вищої категорії
11.
Звання
«старший учитель»
12.
Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)
13.
Класи, в яких викладаєте            2-11 класи
14.
Педагогічне кредо Кожному учню увага та індивідуальний підхід
15.
Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте
інформаційно- комунікативні технології,проектна технологія, технологія «створення ситуації успіху», портфоліо.
16.
Власний особистісний і педагогічний портрет (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки) 
Народився  15 липня 1962 року на Херсонщині в с. Осокорівка. Закінчив Криворізький державний педагогічний інститут в 1991р, Працюю на посаді вчителя географії  в Ленінській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступеня з 1997 року.Крім того викладаю ще 5 навчальних дисциплін, серед яких є предмет «Захист Вітчизни». Цілеспрямовано працюю над впровадженням  комп’ютерних технологій в навчально- виховний процес. Володію прийомами продуктивного навчання , що дає можливість спрямувати роботу учнів у русло самостійності. Бажання змінити підходи до навчання і  розвитку учнів стали реальними справами: тренінги, нові технології, захист творчих робіт, презентації проектів. 
Активно працюю як адміністратор офіційного шкільного сайту, який є переможцем у районному конкурсі на кращий інтернет-сайт у номінації ” Кращий дизайн ” та обласному конкурсі  у номінації «Інтерактивність».
	У  2014 році досвід роботи    з теми «Використання комп′ютерних технологій в процесі викладання географії ” розміщено в офіційному каталозі    “ Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини ”.  
Працюю в школі понад 20 років,
Учитель – це покликання моє
Серед  дітей,семестрів та уроків
У мене сенс життя напевне є.

Я викладаю різні шість предметів,
Готую кожен день я безліч тем,
То з інформатики про блоги в  інтернеті,
То з географії наявність в світі схем.

Та є предмет,що дуже актуальним 
Й важливим є у нелегкий наш час,
Виходячи з подій страшних,реальних,
Вітчизни Захист – головне у нас.

Повинні ми навчати наших учнів 
Як справжніх патріотів,козаків,
Вони ж країни нашої майбутнє
І молодий резерв захисників.

Тому відповідальність розумію,
Шукаю в справі правильний підхід,
Хоч про наочність в школі лише мрію,
Методикам своїм даю я хід.

У час інформаційних технологій 
Роблю я презентаціі свої 
Про різні види захисту і зброї 
Про тероризм, про напад і бої.

Роблю я також відео уроки 
З поясненням детальним “що”і“як”,
Шліфую в стройовій юнацькі кроки,
Почесну варту створюю  для свят.

Я на своїх уроках намагаюсь 
Підтримати дитячий інтерес,
Проекти з ними різні розробляю 
І моніторю у знаннях прогрес.

І кожен день нове й нове шукаю,
Знання і душу дітям віддаю,
Та іншої я долі не бажаю,
Я вчительську професію люблю.
  


17.
Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням


18.
Підпис учасника _____________________                            Дата______________________







































