Педагогічна гордість Южного
Закінчилося ще одне із серйозних творчих випробувань для вчителів та
вихователів міста Южного.
Цього року І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018» та міський конкурс «Вихователь року - 2017» був проведений з13 по 24
листопада та представлений номінаціями: «українська мова та література»,
«фізика», «фізична культура», «німецька мова», «вихователь дошкільного
навчального закладу». В Конкурсі брали участь 11 педагогічних працівників
ЗОШ №1, Авторської школи М.П. Гузика, НВК ім. В.Чорновола, ДНЗ №1
«Золота рибка», ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ», ДНЗ №3 «Райдуга», ДНЗ №4 «Казка»,
ДНЗ №5 «Теремок»:
- Дмитрієва Вікторія Анатоліївна - вихователь ДНЗ №1 «Золота рибка».
- Карнадуд Альона Вікторівна - вихователь ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»
- Селютіна Катерина Василівна - вихователь ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ».
- Ляховецька Тетяна Василівна - вихователь ДНЗ №3 «Райдуга».
- Кривов’язенко Ганна В’ячеславівна - вихователь ДНЗ №4»Казка».
- Шаргородська Алла Василівна - вихователь ДНЗ №5 «Теремок».
- Дешко Валентина Олегівна - вчитель української мови та літератури
загальноосвітньої школи №1.
- Журук Наталя Вікторівна - вчитель німецької мови Авторської школи
Миколи Петровича Гузика.
- Пилипко Олена Володимирівна - вчитель фізики Авторської школи Миколи
Петровича Гузика.
- Резва Ганна Олегівна - вчитель фізичної культури Авторської школи Миколи
Петровича Гузика.
- Герасіна Ольга Вікторівна - вчитель української мови та літератури навчально
- виховного комплексу ім. В.Чорновола.
Під час Конкурсу всі учасники зарекомендували себе фахівцями високого
рівня, педагогами, здатними творчо реалізувати як традиційні форми і методи
навчання, так і новітні освітні технології. Номінанти показали глибоку
обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі
дидактики, методики викладання відповідних предметів та проведення занять,
розуміння головної мети освіти - реалізація нової стратегії навчання як
важливої складової розвитку особистості, суспільства та держави у ХХІ
столітті.
Щоб досягти перемоги, учасникам конкурсу потрібно було показати свою
майстерність у проведенні уроку чи заняття, розкрити власну педагогічну ідею
щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу; представити
себе як творчу особистість під час проведення майстер-класу.
Важливим іспитом для конкурсантів стало психолого-педагогічне тестування,

яке передбачало перевірку рівня знань учасників з педагогіки та психології та
фахове тестування, яке передбачало перевірку володіння методикою викладання
предмета, загальної ерудиції та містило ускладнені завдання відповідно до
навчального предмета.
Номінанти показали свою педагогічну й методичну компетентність в плані
володіння інформаційними технологіями під час конкурсу блогів. Аналіз
матеріалів інтернет - ресурсів дав змогу зробити висновок, що заявлений
перспективний педагогічний досвід у своїй більшості відповідає сучасній
освітянській парадигмі, регіональним особливостям сьогодення.
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«Учитель року-2018» його переможцем стала вчитель української мови та
літератури НВК ім. В.Чорновола Герасіна Ольга Вікторівна.
Переможцем міського конкурсу «Вихователь року - 2017» стала Дмитрієва
Вікторія Анатоліївна, вихователь ДНЗ №1 «Золота рибка».
Цьогорічне закриття конкурсів педагогічної майстерності «Учитель року 2018» та «Вихователь року - 2017» розпочиналося словами «Не існує ніяких
секретів досягнення успіху. Єдине, що нам насправді потрібно - ретельна
підготовка, сумлінна праця і витяг уроків з поразок». Саме ці сова є найкращим
відображенням змісту цього фахового заходу. Адже серед конкурсантів не було
людей випадкових. Для кожного з них школа, садочок - це життя, а
педагогічний талант - це, насамперед, покликання і невтомна праця.
Конкурси «Учитель року - 2018» та «Вихователь року - 2017» назавжди
залишиться у спогадах його учасників. Для всіх них він став незабутнім
уроком - уроком життя, де панувала атмосфера особливої довіри, говорилось
щиро, відверто, радісно про здобутки, тривожно про прикрощі, просилися
поради і віднаходилися способи допомоги.
Конкурс став саме тим акордом, який налаштував серця і думки освітян на
вияв кращих рис педагогів через творче суперництво, визнання, поцінування та
пошанування.

