Наша вчителька – найкраща
Понеділок, 04 грудня 2017, 12:06

30 листопада та 1 грудня в Олександрівському районі відбувся І тур Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року». Для участі в традиційному щорічному конкурсі фахової
майстерності “Учитель року – 2018” зареєструвались одинадцять педагогічних
працівників закладів освіти району з номінацій “Українська мова і література”, “Фізика” та
“Фізична культура.

Обов’язковою умовою Міністерства освіти і науки України в нинішньому навчальному році
була підготовка та розміщення відеорезюме учасника і висновок відповідного
методичного об’єднання навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність
на єдиній платформі. Крім того, учасники змагались в наступних конкурсних
випробуваннях: «власне уроки», практичне конкурсне випробування.
Наш навчальний заклад представляла вчителька української мови Мовчан Альона
Василівна, яка провела справді сучасний урок із використанням інтерактивних
комплексів, виявила творчий підхід та самобутність.
Педагог довела, що в повній мірі володіє дидактичними та фаховими знаннями,
ефективно використовує нові форми, прийоми, засоби навчання. Через доброзичливість,
створення позитивного мікроклімату на уроці Альона Василівна зуміла максимально
проявити свою ерудицію та залучити учнів до ефективної і продуктивної роботи.
Тож члени журі визнали урок Мовчан А.В. найкращим серед одинадцяти учасників. У
конкурсному випробуванні “Практична робота” Альона Василівна виявила глибоке вміння
послідовно й детально аналізувати художній твір та організовувати з дітьми
пошуково-дослідницьку роботу при роботі з текстом, і теж серед конкурсантів була
кращою.
Другий день Конкурсу “Учитель року – 2018” розпочався привітанням начальника
відділу освіти Олександрівської районної державної адміністраці Тимка С.М.. Першим
випробуванням в цей день стало тестуванням з фахової майстерності, яке учасники
пройшли у комп’ютерному форматі.
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На заключному етапі Конкурсу учасники презентували членам журі підготовлений
навчальний проект.
Варто зазначити, що найбільшу кількість балів за представленим доробком набрали:
- Ульянич В.Б. – вчитель української мови і літератури Красносільської ЗШ І-ІІІ ст. КЗ
“Красносільске НВО”;
- Зосименко В.О. – вчитель фізики Вищеверещаківської філії КЗ “Красносільске
НВО”;
- Мовчан А.В. – вчитель української мови і літератури Олександрівської філії КЗ
“Олександрівське НВО №1”.

Якраз створені ними проекти відзначались найбільшою практичною, теоретичною та
пізнавальною значущістю передбачуваних результатів, організацією самостійної
дослідницької діяльністі учнів, доцільністю використання дослідницьких та пошукових
методів.
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