Педагогічний портрет учителя Шубіної Вікторії Станіславівни
Краса і гордість нашої школи – так викладачі представляють впевнену,
яскраву, творчу, ніжну та чарівну колегу вчителя англійської мови
загальноосвітньої школи I-III ступенів №65 Шубіну Вікторію Станіславівну,
учасника Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року - 2015».
Учитель – це величне слово, промовляючи яке, кожна людина уявляє
собі того педагога, який протягом шкільних років був для неї взірцем
особистості – високоморальної та достойної людини, Людини з великої
літери. Учитель – це завжди приклад , приклад високої гідності та етичних
якостей. Але поруч із цим, це людина, яку ти бачиш кожен день і яка стає
дуже близькою тобі, до твого життя, може вислухати твої проблеми, дати
слушну пораду, яка має чуйне серце та щиру душу. Саме такою людиною,
учителем, класним керівником є Вікторія Станіславівна. Її добрі очі ніколи
не приховували любові до своїх вихованців, учнів. Завжди вселяє в учнів віру
у себе, у свої сили, досягнення. Діти тягнуться до неї, довіряють, поважають
її, як учителя від Бога, закоханого у свою професію, який має високий
професіоналізм та відповідальність.
Вікторія Станіславівна – сучасний учитель. Володіє найсучаснішими
формами та методами викладання англійської мови. Подає матеріал
структуровано, цікаво, яскраво проілюстровано. Вона є
творчою
особистістю, тому кожного її уроку учні чекають з нетерпінням, бо щоразу
разу він перетворюється на цікаву виставу – гру, співи, перегляд
мультфільмів, декламування віршів, роботу у групах, поєднання з рухами та
навіть танцями. На уроках учні можуть вільно висловлюватися, пропонувати
свої ідеї та навіть самі виступати в ролі вчителя. Учні малюють плакати,
тематичні малюнки, влаштовують виставки. При цьому вчитель завжди
прищеплює любов не тільки до іноземної мови, а й до рідної, виховує в дітей
високі моральні якості, враховує індивідуальні особливості та нахили кожної
дитини, прищеплює громадські чесноти.
Найбільша гордість Вікторії Станіславівни - її учні - призери
Всеукраїнського мовного конкурсу Гринвіч: Шубіна Анна, Степанов
Олексій, Кікбаєва Катерина, Мартинова Ангеліна, Мусіяченко Анастасія,
Новікова Крістіна.
Як класний керівник бере участь у загальношкільному проекті «Школа
правових взаємин», який має на меті безперервне правове виховання та

правову освіту учнів, кінцевим результатом якого є випускник громадянин та
патріот своєї держави, що є повноцінним членом сучасного суспільства.
Розробила та працює за власною виховною програмою «Крок за кроком
у майбутнє життя», яка дозволяє дітям розвивати себе як повноцінну
індивідуальну особистість, активного громадянина, відповідального та
самостійного, здатного до самореалізації та позитивного саморозвитку.
Вікторія Станіславівна володіє гарними організаторськими здібностями. Як
класний керівник орієнтується на активну, різноманітну діяльність кожного
учня, створює ситуацію позитивного вибору. Багато уваги приділяє не тільки
пропаганді, а й формуванню здорового способу життя в учнів. Використовує
різноманітні форми роботи (походи, змагання, диспути, зустрічі). Учні 8-В
класу беруть активну участь у шкільних заходах, проводять відкриті заходи
для учнів школи. Взяли активну участь у міському конкурсі міні-проектів
місцевого розвитку «Школа – другий дім», який мав на меті створення
естетичне та екологічне виховання молоді, створення затишної зеленої зони
для відпочинку та ігор на пришкільній території.
Відповідальна, чесна, доброзичлива і уважна до людей. Користується
повагою та авторитетом серед колег, учнів та батьків.

