একজন আদর্শ শর্ক্ষকই জাশির মেধা গড়ার কাশরগর। িাই িাাঁকক হকি হকে মেরা োনুষ, অনয আট/দর্জন োনুকষর মেকে েযশিক্রে। মকননা িাকক
মদকেই শর্েকে আগােী প্রজন্ম। একজন আদর্শ শর্ক্ষককর অকনক গুনােলীর েধয মেকক গুরুত্বপূর্শ ককেকটি গুর্ােলী ো বেশর্ষ্ট্যঃ
১. েেেেে প্রস্তুি োককন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক শনকজকক েেেেে প্রস্তুি রাকেন। ছাত্রছাত্রীকদর েকল েেেযার েোধাকন মেন শিশন ত্রার্কিশ া শহকেকে এশগকে আেকি পাকরন
মে শেষকে েিকশ োককন এেং িাকদর োশেশক প্রকোজকন শনকজকক শেশলকে শদকি প্রস্তুি োককন।
২. জ্ঞানশপপােু:
আদর্শ শর্ক্ষক হকি হকল েেেেে জ্ঞানশপপােু োককি হে। পড়াকর্ানা ছাড়া একজন আদর্শ শর্ক্ষককর জীেকন আর শকছু ই করার োকক না। শনকজকক
েেেেে েযস্ত রাকেন পড়াকর্ানা োকে। িার আরও অকনক মেশর্ জানার শপপাো োকক মেন শিশন িার জ্ঞানটু কু ছাত্রকদর োকে শেশলকে শদকি পাকরন।
িারা পড়কি অকনক মেশর্ ভাকলাোকেন।
৩. প্রকিযককর েক্ষেিা শেকেেনা ককর োককন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক েকল শর্ক্ষােীর মর্োর েোন েুকোগ েৃ শষ্ট্ ককর োককন। শর্ক্ষকিার প্রধান কাজ শর্েন-মর্োকনা কােশােলী পশরোলনা করা।
িাই শর্ক্ষক শেশভন্ন মক্ষকত্র শর্ক্ষােীকদর প্রশি দােেদ্ধ োককন। শর্ক্ষােীকদর প্রকিযককক ভাকলাভাকে জানার মেষ্ট্া ককরন, িাকদর স্বকীেিাকক শ্রদ্ধা
ককরন এেং িাকদর প্রকিযককর পৃ েক পৃ েক েক্ষেিাকক শেকেেনা ককর োককন।
৪. কো ও কাকজর শেল োকক:
একজন আদর্শ শর্ক্ষককর কো ও কাকজ শেল োকক। শিশন কেনও ছাত্রছাত্রীকদর শেেযা আশ্বাে শদকেন না। শর্ক্ষােীকদরককও কো ও কাকজ শেল রাোর
েযাপাকর শদকশনকদশ র্না শদকে োককন।
৫. েে পশরকেকর্র োকে শনকজকক োশনকে মনন:
এেন অকনক োনুষ আকছ োরা মেককাকনা পশরকেকর্ শনকজকক োশনকে শনকি পাকরন না। ফকল অকনক ধরকনর েেেযার েম্মু েীন হন। শকন্তু একজন
আদর্শ শর্ক্ষক শনকজকক এেনভাকে প্রস্তুি ককর মফকলন মেন মেককাকনা ধরকনর পশরশিশিকি শনকজকক েু ে েহকজ োশনকে শনকি পাকরন এেং
মেককাকনা ধরকনর পশরেিশ কন শনকজকক োপ োইকে মনন।
৬. ছাত্রছাত্রীকদর েকিযর পকে োশলি ককরন:

একজন আদর্শ শর্ক্ষক িাাঁর ছাত্রছাত্রীকদর েেেেে েকিযর পকে োশলি ককর োককন। মকননা িার কাকছ অনযাকের মকাকনা আশ্রে মনই। শিশন
মছকলকেকেকদর েেেেে নযাকের োকে েলকি পরাের্শ মদন এেং েকিযর আদকর্শ শনকজকদর গকড় িু লকি শনকদশ র্ মদন।
৭. ছাত্রছাত্রীকদর উৎোহ শদকে োককন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক ছাত্রছাত্রীকদর একটি শনশদশ ষ্ট্ উপাকে পশড়কে োককন এেং েেেেে উৎোহ শদকে োককন। শিশন ভাকলা ককর জাকনন মে উৎোহ
ছাড়া একজন শর্ক্ষােী ভাকলাভাকে একগাকি পাকর না। এ কারকর্ ছাত্রছাত্রীকদর কলযাকর্ শিশন িাকদর উৎোহ শদকে োককন েঠিকভাকে এশগকে মেকি।
েকল ছাত্রছাত্রীকদর জনয শনরাপদ ও প্রশিকোশগিাপূর্শ শর্ক্ষার পশরকের্ েৃ শষ্ট্ ককর োনেম্মি শর্ক্ষা শনশিি করার লকক্ষয মপর্াগি দাশেত্ব েোেেভাকে
পালন ককর োককন।
৮. ছাত্রছাত্রীকদর োকে আশিক েন্ধন বিশর ককরন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক ছাত্রছাত্রীকদর োকে এক ধরকনর আশিক েন্ধন বিশর ককর মফকলন। োর ফকল ছাত্রছাত্রীরা মেককাকনা েেেযাে শর্ক্ষককর কাকছ
েকল োন এেং শিশন িা েু ে েহজ উপাকে েোধান ককর মদন।
৯. আনকের োকে পশড়কে োককন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক ভাকলাভাকেই জাকনন মকান উপাকে ছাত্রছাত্রীকদর পড়াকল িারা শেষেটিকক েু ে েহজই গ্রহর্ করকি পারকে এেং মকাকনা
ধরকনর শেরক্ত লাগকে না। িাই শিশন পড়াকনার োধযেটিকক আনেেে ককর মিাকলন। একি ককর ছাত্রছাত্রীরা অকনক মেশর্ আগ্রহী হকে ওকে এেং
পড়াে েকনাকোগী হে।
১০. শেশভন্ন শেষকে েিােি শদকে োককন:
একজন আদর্শ শর্ক্ষক পড়াকনার পার্াপাশর্ েোকজর শেশভন্ন অেঙ্গশি ও অনযাকের শেরুকদ্ধ শনকজর েুের েিােি িু কল ধকরন এেং ছাত্রছাত্রীকদর
ভাকলা কাকজর প্রশি উৎোহ মদন। প্রশিটি শর্ক্ষােীর েকল েিােি নযােেঙ্গিভাকে শেকেেনাে মনন এেং শর্ক্ষােীকদর োকে েোেেভাকে মোগাকোগ
িাপন ককরন।
১১. বনশিকিােম্পন্ন:
ছাত্রছাত্রীরা মছাটকাল মেককই িার শর্ক্ষককক আদর্শ শহকেকে গ্রহর্ ককর িাই একজন আদর্শ শর্ক্ষক শনকজকক উচ্চ বনশিকিােম্পন্ন একজন োনুষ
শহকেকে আিপ্রকার্ ককর োককন। এেং ছাত্রছাত্রীকদর আদর্শ োনুষ শহকেকে গকড় িু লকি েেেেে েকেষ্ট্ োককন।
এছাড়াও একজন আদর্শ শর্ক্ষক হকি হকল কিগুকলা অভযাে শনকজর োকে গকড় মিাকল, এগুকলার শনেশেি েেশা করা করকি হকে। মেেন- েুের
োেনভশঙ্গ, আকষশর্ীে উপিাপন মকৌর্ল, েুশনশদশ ষ্ট্ শেষকে জ্ঞাকনর গভীরিা, দূরদর্ী, মকৌর্লী, কাকজর প্রশি ভাকলাোো, েন্ধুেৎেল হওো, অকনযর

েিােকির প্রশি গুরুত্ব মদো, ভাকলা মশ্রািা হওো, পারস্পশরক শ্রদ্ধাকোধ ও আদর্শকোকধ উজ্জীশেি হওো, েহনর্ীলিা, পারস্পশরক েহকোশগিার
েকনাভাে, ক্ষোর্ীল, কিশ েযশনষ্ঠ এেং েহকেীকদর প্রশি েহনর্ীল ইিযাশদ।

