
 

Настаўнік для мяне… 
 …той чалавек, які  ўваходзіць у становішча вучня і 

вырашае разам з ім усе праблемы 

 …чысты і светлы, добры і прыгожы чалавек 

 … кіраўнік майго жыцця, які адкрыў свает навукі для 

мяне, чый філасофскі роздум запаліў ува мне агонь ведаў 

 … чалавек, які дае нам веды, рыхтуе нас да самастойнага 

жыцця  

 …чалавек, які вядзе мяне ў будучае 

 …другая маці 

 …сябар, які дапаможа, не раззлуецца на мяне, у якога 

можна спытаць нешта і які гаворыць толькі праўду 

 …чалавек, які ў тваім дзяцінстве больш за ўсіх праводзіў з 

табою час, хто падтрымлівае цябе ў самую цяжкую 

хвіліну 

 …чалавек, з якім ты першы раз спазнаў усю прыгажосць 

літар, гукаў і слоў 

 …правадыр у цікавы свет навукі, які вучыць 

разумець сусвет 

Учитель – это 
 …настоящий профессионал, который владеет своим 

предметом. Без учителя никуда  

 …пример для подражания 

 …человек с огромным терпением 

 …человек, который, несмотря на наше 

непослушание и нахальство, всё равно учит нас 

 …человек, который вдохновляет на учёбу 

  …человек, способный помочь полюбить свой 

предмет 

 …человек, который дарит людям знания. 

Профессия учителя очень трудная, требует много 

внимания и стараний. Учителей нужно уважать, 

ценить и выполнять их требования в отношении 

предмета, который они преподают 

 

Жадаем нашым настаўнікам: 

 Моцнага задроўя і самых лепшых вучняў 

 Хорошего настроения, железных нервов, 

любви 

 Чтобы никогда не опускались руки, не 

пропадпало желание учить детей 

  Чтобы школа процветала и улучшалась 

 

Заўважылі, дарагія 

настаўнікі гімназіі? 

Гэта ўсё пра Вас! Вы – 

ідэальныя для Вашых 

вучняў! 

Сапраўдны настаўнік павінен: 

 …не толькі ведаць свой 

прадмет, але і шмат чаго 

інашага, каб падзяліцца з 

вучнямі і вучыць яго жыццю 

 …быць строгім, але не вельмі, 

павінен тлумачыць усё, што 

вучню незразумела 

 …быць мяккім, адкрытым, але і 

строгім 

 …мець пачуццё гумару 

 

Разважалі пра настаўнікаў вучні 8 –х класаў 
4 

Учитель должен быть: 

 …честным, опытным, хорошо 

знающим предмет 

 аккуратным, опрятным, строгим, 

но отходчивым, требовательным, 

но добрым, примером для своих 

учеников 

 …терпеливым, добрым, любить 

детей и свою работу 
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