Я вважаю, що всі вчителі повинні мати не тільки
розумну голову, а й розумне серце. Ідеальний вчитель – це та
людина, яка поєднує в собі любов до своєї справи і до учня.
Важливою вимогою, на мою думку, є вік вчителя, він не
повинен перевищувати 60 років. Адже від учителя залежить
майбутнє учнів. А в похилому віці людина не здатна так
активно діяти, як у молодому віці і тому вчитель не зможе
донести всю потрібну інформацію до учня в належному
вигляді.
*****
Перш за все, я вважаю, що вчитель має зацікавити учнів
своїм предметом. Все детально розповісти, пояснити, якщо
щось не зрозуміло, аналізувати проблему. Але в той же час не
дуже навантажувати учнів, тобто не задавати надто складні
завдання. По-друге, вчитель має бути добрим і терплячим. Він
повинен вислухати учня до кінця, навіть якщо той відповідає
надто багато чи не по темі. Це і є вчитель моєї мрії.
*****
Дуже важливо, аби вчителі творчо ставилися до своєї
роботи, бо це закликає нас бути уважними, слухати, не
відволікатися. Так, це займає багато часу, для вчителів урок
не закінчується з дзвоником, вони плідно працюють на
перервах і після уроків, це важко. Не менш важливою є
допомога дитині сформувати характер, закликати до
навчання, іноді просто підтримати. У мене немає ідеалу
вчителя, немає мрій щодо цього.
*****
Учитель, по-перше, має любити дітей та свою професію.
По-друге, вміти знаходити підхід до кожної дитини і не бути
байдужим до своїх учнів.
*****
Учитель моєї мрії – це той, хто справедливий, охайний,
на якого можна покластися. Він має бути ввічливим, розумним
та турботливим. Учитель має робити правильні зауваження,

щоб учень виправився й ніколи так не робив. Я хочу, щоб
вчитель моєї мрії мав почуття гумору і завжди міг розвеселити
учнів.
*****
Учитель повинен бути добрим, спостережливим,
надійним і щирим, але щоб діти поважали його. Треба вміти
знаходити спільну мову з учнями і розуміти їх.
*****
На мою думку, професія вчителя – дуже важка і
відповідальна. Адже вчитель, як лікар, в його руках - душі
його учнів. За роки шкільного життя найкращими вчителями
для мене стали всі, бо у наступні роки навчання в університеті
таких доброзичливих вчителів уже не буде. Найбільше я ціную
в учителях людяність, працелюбність, бажання допомогти
учням, знання свого предмету та вміння навчати.
*****
Учитель повинен щиро закохати у свій предмет, стати
другом і порадником, прикладом у будь-якій ситуації. Поруч із
таким учителем ти побачиш себе іншими очима і будеш
намагатися стати кращим, розумнішим, добрішим, щоб бути
гідним його прихильності та дружби. Як це важливо – мати
такого вчителя у житті! “Учитель готується до хорошого уроку
все життя. Така духовна й філософська основа професії і
технології нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, учителю
потрібно увібрати ціле море світла.”
*****
Багатьма найкращими рисами свого характеру та
поведінки людина завдячує саме улюбленому вчителеві:
любов’ю до людей, до рідної землі, працелюбністю,
відповідальністю, гідністю.

*****
Учитель моєї мрії повинен свідомо йти в ногу з
сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися
в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу;
поява ж учителя молоді, який сам живе у минулому, викликає
лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і
мислять суголосно зі своїми сучасниками.
*****
Мені хочеться вклонитися серцем своїй першій учительці
– Ользі Володимирівні за те, що вона подарувала мені щастя
вважати її другою мамою, щастя безмежної любові до неї.
Вклонитися за її науку, за чесну і мудру дружбу. Весь цей
духовний скарб, який я одержала від неї, я понесу через
життя, щедро роздаючи його іншим людям. І від цього золото
іі серця буде тільки примножуватися, збагачуючи світ.
*****
Перетворимо ж уроки в спільне життя вчителя з дітьми,
нехай урок буде або спільною роботою над новою задачею,
або задушевною спільною бесідою, нехай учитель не приховує
від дітей свого серця, в якому діти побачать не тільки
вчительську дратівливість і сухість, хай наша школа думки,
людяності і поезії для дитини буде школою, сповненою
людського життя і живої культурної творчості і для вчителя!
*****
Учитель моєї мрії, напевно, буде роботом у майбутньому.
Якщо треба щось вивчити, одягаємо шолом і завантажуємо в
мозок інформацію. Ніякої каліграфії, бо я буду натискати
клавіші. Учитель дає подивитися голографічне відео або
робить урок на якому треба злітати на місяць, або урок
телефонних, комп’ютерних, планшетних ігор.

*****
Учитель моєї мрії повинен бути вихованим, розумним,
грамотним, ввічливим. Саме такий учитель може чогось
навчити учнів, бути для них прикладом у всьому. Учитель моєї
мрії – це добра людина, яка порозуміється зі мною, стане
кращим другом.
*****
Учитель має бути чесним, неупередженим, вимогливим,
мати почуття гумору, повинен з розумінням ставитися до учня,
вміти знаходити спільну мову з учнями та вміти їх зацікавити.
*****
Я вважаю, що найважливішим для сучасного вчителя –
це зацікавити дитину предметом, або переконати її, що він
необхідний для подальшого навчання. Вчитель має давати
учневі можливість висловити власну думку, спокійно
пояснювати, де той помилився або ж визнати, що учень
правий. Також дуже важливо вміти підтримувати дисципліну
не підвищуючи голос. На мою думку важливо також
дотримуватися 5 – бальної системи, а не вибирати певний
найвищий бал.
*****
Учитель повинен бути не тільки викладачем інформації,
а й глибоким психологом, який розуміє етапи розвитку дитини,
її внутрішні страхи і переживання, її потреби. Вчитель повинен
знати особливості засвоєння учнями учбового матеріалу, щоб
найефективніше донести його до кожного індивідуально. На
мою думку, головне не дати знання, а навчити дитину
вчитися, отримувати задоволення від процесу навчання, дати
поштовх до розвитку її творчих здібностей, навчити дитину
позитивного ставлення до життя, оточуючих людей. Тому
вчитель майбутнього – це людина особливого покликання, з
особливою місією в світі, для якого педагогічна діяльність – це
не робота, а образ життя.

