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Жовтнева районна організація профспілки працівників освіти і науки
представляє Творчий портрет учителя англійської мови , активного члена
профспілкової органі
ЗАЦІЇ Грейгівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Тітулька Анатолія Дмитровича

Посередній учитель розповідає,

гарний учитель пояснює,

чудовий учитель демонструє,

а геніальний - надихає.

Саме таким учителем є Тітулько Анатолій Дмитрович, який викладає англійську мову в

1/2

Є професія у світі - серце віддавати дітям
Вівторок, 21 серпня 2012, 14:44

Грейгівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Характерна для нашого часу тенденція вчитися,
підвищувати свою педагогічну майстерність,розвиватися й удосконалюватися, є дуже
актуальною для Анатолія Дмитровича, педагога-професіонала, творчої особистості ,
індивідуальність якого проявляється не тільки в бажанні створювати щось нове, а, перш
за все , у здатності змінювати самого себе. Вчитель постійно працює над покращенням й
удосконаленням методики викладання. Він успішно застосовує технологію
особисто-орієнтованого навчання з використанням методу проектів.. Учитель водночас є
зразком самовідданості та щирої любові до дітей, а також вихователем і наставником у
навчанні .В кожному учневі він бачить особистість, виявляє до нього гуманність , виховує
щирість і справедливість, чемність і старанність. Анатолій Дмитрович саме з тих
педагогів, які вдало поєднують в собі любов до справи і дітей. Тому навіть учні з
неоднаковими здібностями, вміннями та навичками,підготовкою та інтересами відвідують
уроки англійської мови з задоволенням .Він підготував чимало призерів районних і
обласних олімпіад, призерів обласного конкурсу – захисту наукових робіт з англійської
мови в МАН. Його учні працюють викладачами англійської мови у вищих начальних
закладів м. Миколаєва. Він більше десяти років очолював методичне об’єднання вчителів
іноземної мови і зараз є керівником творчої групи , постійним членом журі районних та
обласних олімпіад, неодноразовий учасник обласного конкурсу «Учитель року». Анатолій
Дмитрович не просто людина , яка отримала спеціальну професійно-педагогічну освіту ,
а й особистість , що бере участь у житті громади. З 2003 р. Анатолій Дмитрович очолює
профспілкову організацію школи , він заступник голови районної організації профспілки
освіти і науки , очолює районну комісію з питань правового захисту та охорони праці.
Анатолій Дмитрович вміє відчувати людину, вирішувати складні завдання , вчиться сам і
постійно навчає голів профкомів з питань організації контролю за роботою адміністрації
щодо створення безпечних умов праці. В результаті соціального діалогу в школі створені
необхідні умови для роботи працівників освіти , ефективно і оперативно вирішуються
питання їх соціально-економічного захисту. Він є людиною дуже комунікабельною,
творчою і талановитою , духовно багатою особистістю з чудовим почуттям гумору. Якщо
в селі вчитель — людина, сповнена любові, мудрості, з невинною душею, якщо він
людина, обдарована усім тим, що необхідно для його професії.— тоді він є взірцем
справжнього педагога, адже успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше
любить. Тітулько А.Д. є для учнів найвищим зразком людської досконалості, ерудиції та
справедливості , який не може не викликати благоговійний подив!

Голова райкому профспілки

Грищенко М.М.
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