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 2010 рік оголошений 
роком Учителя. Це 
дуже правильно, 
адже професія 
вчителя – одна з 
найблагородніших і 
потрібних на Землі. 
Саме вчитель 
закладає в дітях 
основи знань, учить 
мислити й міркувати, 
а сам головне -
учить бути чесними 
й гідними людьми 



Як же я уявляю собі образ ідеального вчителя?

 Звичайно, педагог 
повинен бути розумн і 
ерудованим, знати свій 
предмет на «відмінно», 
розбиратися у всіх 
життєвих питаннях. Але 
саме головне - він 
повинен не тільки 
передавати нам свої 
знання, а будувати свої 
уроки так, щоб 
спонукати в нас 
прагнення до 
самопізнання, бажання 
стати більш обізнаними 
й краще, розкривати в 
нас наші якості 



 Ще вчитель повинен бути завжди 
справедливим і однаково ставитися 
до всіх учнів, не виділяючи « 
мазунчиків» або тих, хто йому не 
дуже симпатичний

 Мені подобаються добрі вчителі, 
але одночасно й строгі. Учні 
повинні знати, що педагог завжди 
може поставитися до нього з 
теплом і пещенням, але якщо він 
провинився - справедливо його 
покарати й « поставити на місце».

 Деякі мої ровесники вважають, що 
тільки дуже строгі вчителі можуть 
викликати повагу. Я із цим не 
згодна. Я вважаю, що вчитель 
повинен домагатися поваги іншими 
способами, адже страх перед 
учителем не дає дітям по -
сьогоденню розкрити свої якості й 
не додасть інтересу до предмета. 
Хоча я згодна з тим, що саме 
строгий і вимогливий учитель 
зможе домогтися ідеальної 
дисципліни на уроці



 Ще мені дуже хочеться, щоб 
всі наші вчителі красиво й 
модно одягалися, завжди 
приходили на урок у гарному 
настрої, ніколи не дозволяли 
собі підвищувати голос на 
своїх учнів і тим більше 
ображати їх. Мені 
подобається, коли на уроці 
панує атмосфера творчості, 
коли ми можемо вільно 
виражати свої думки, коли 
вчитель доброзичливий і ти 
почуваєш себе спокійно й 
упевнено.

 Я люблю вчителів з почуттям 
гумору. Такі вчителі завжди 
викликають у мене симпатію. 
Ще вчитель повинен вміти 
визнавати свої помилки, бути 
природним з нами, 
намагатися розуміти нас у 
будь-яких ситуаціях. А саме 
головне - учитель повинен 
поважати своїх учнів, бути 
щиросердечним і людяним



 Звичайно, я розумію, що бути 
ідеальним вчителем дуже 
складно й, може бути, навіть 
неможливо, особливо тоді, 
коли учні часто засмучують 
своїх вчителів небажанням 
вчитися, поганим 
поводженням і неуважністю. 
Я знаю, що вчителям 
доводиться дуже важко в 
житті з - за маленької 
заробітної плати.

 Ще я вважаю, що ідеальним 
учитель може стати тільки 
тоді, коли ідеальними будуть 
намагатися стать і учні, і їхні 
батьки, коли між усіма буде 
взаєморозуміння й добрі 
відносини
Мені дуже хочеться, щоб у 
кожному вчителі було 
якнайбільше тих якостей, які 
я перелічила. І я рада, що в 
нашому ліцеї є такі вчителі, 
які могли б претендувати на 
звання « Ідеального 
вчителя». 


