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Написав Денис Кондратенко

  

    Роль педагога є ключовою у формуванні суспільства. Учитель закладає моральну
основу нації, розкриває перед учнями різні грані багатовимірної дійсності і закликає бути
активними творцями нового життя, побудованого на принципах поваги до іншого,
патріотизму, шанобливого ставлення до своєї мови, культури та історії.

  

   Праця вчителя – це постійне вдосконалення його особистості, пошук нових ідей,
методів, прийомів під час проведення уроків та позакласних заходів. Основне - любов і
повага учнів. Саме за допомогою такого конкурсу як «Учитель року» педагог активізує
усі свої знання, пізнає нові висоти педагогіки й розуміє: як би складно не було, він обрав
гідну професію - «сіяти розумне, добре, вічне».

      

   Цьогоріч у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2019» демонстрував свою
педагогічну майстерність, професійні уміння, креативність, творчий підхід та здобутки
Гришечкін Ігор Вікторович, учитель географії комунального закладу «Малобілозерська
спеціалізована естетична школа-інтернат 
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I
І-ІІІ ступенів
«Дивосвіт» Запорізької обласної ради.

  

   Напруженими були конкурсні дні для Ігоря Вікторовича: тестування з фахової
майстерності, відкритий урок, проект в номінації «Географія» - «Дослідження», але він
виступив гідно і здобув почесне II місце в першому зональному турі.

  

   Вчитель показав широкий спектр методів, форм, засобів, педагогічних прийомів, що
дозволили розкрити його неповторність і педагогічний талант під час проведення уроку.
Даний конкурс відкрив для вчителя нові можливості та великі перспективи, став ще
однією сходинкою до вершини професійної майстерності, відкрив багато нових граней
його педагогічного досвіду, став школою самоствердження і самовираження. Він
отримав величезний досвід та багато емоцій, вражень, розкрив свій потенціал та
інноваційні професійні здібності.

  

   Тож увесь колектив «Дивосвіту» щиро вітає І.В. Гришечкіна! Зичимо йому міцного
здоров’я, щастя, невичерпної енергії, оптимізму, творчих здобутків, сили та наснаги у
виконанні почесної місії вчителя – творінні добра, навчанні та вихованні учнівської
молоді. Нехай кожен день приносить Вам
радість і задоволення від зробленого, а щирість і талант знаходять відгук у серцях
вихованців.
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